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အတိ�ကျေး���်မား��

BSPP ပြမိုန်မိုာ်ဆိုုု�ှယ််လစ််လမို်�စ်ဉ််ပွဲါတီ

CEDAW အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အာ� နညီ်�မို��ု�စ်ုံပြဖွဲ့င့််် ခုဲ�ပြခုာ�မိုုပွဲရေပွဲ�ာက်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ ကုလ�မိုဂ္ဂိုု �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်

CRPH ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုလှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ

EDR ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�

EMB ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုအဖွဲ့ဲ��

FDC ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ််

FPTP မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ူ အနှုုင့််�စ်နစ််

GNLM ပြမိုန်မိုာ်အလင့််��တင့််�စ်ာ အဂ္ဂို�လုပွဲ်မိုူ

ICCPR ပြပွဲညီ်�ူ�ရေ���ာနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��အခုဲင့်််အရေ��ဆိုုုင့််�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်

ID �က်ရေ�အရေထုာက်အထုာ�

MP လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််

NLD အမို��ု��ာ�ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ်
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TRS နှှစ််ရေက�ာ်ပြပွဲန်စ်နစ််

UDHR အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာ လူ�အခုဲင့်််အရေ�� ရေ�ကညီာစ်ာတမို်�

UEC ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််
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ပြမိုန်မိုာစ်စ််တပွဲ်က ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၁ �က်ရေန်၊ အာဏာာ�ုမို်�မိုုမိုှာ က��ု�ရေ�ကာင့််� 

ဆိုီရေလ�ာ်ရေ�ကာင့််� ပြပွဲ��န်  ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ နှုု�င့််ဘုာလ ၈ �က်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်�ညီ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုမို�ာ�ဟုူရေ�ာ ယ်ုံ�ကညီ်နှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််မို�ှု�ညီ်် စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် �က်ရေ�ပြပွဲ�န် 

ကြိုးကု��ပွဲမို်�လ�က်�ှု�ညီ်။ အင့််အာ��ုံ�၍ ထုုန်�ခု��ပွဲ်�န်ကြိုးကု��စ်ာ�ရေန�ညီ်် စ်စ််တပွဲ်၏ကြိုးကု��ပွဲမို်�မိုုမို�ာ�ကုု 

နုုှင့််ငံ့်အနံှှ� မိုကြံ့က�ံစ်ဖူွဲ့� ခုုခံုရေတာ်လှန်ရေန�ကစ်ဉ််တဲင့်် နုုှင့််ငံ့်ရေတာ်စီ်မံိုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��ရေကာင့််စီ်�ည်ီ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

မို�မိုာမိုုဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုု မိုှန်ကန်�ညီ်ဟုု ထုင့််ပြမိုင့််ရေစ်လုုပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ�အတဲက် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််�၊ 

ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စ်နစ််�စ််တစ််�ပ်ွဲကုု အရေကာင့််အထုည်ီရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ကုု မဲိုမ်ို�မံိုပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

ပြခုင့််�တုု�အပွဲါအ�င့်် ကြိုးကု�တင့််ပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုုမို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်ရေန�ညီ်ဟုု အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုု�ညီ်။

တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် အခု��ု�က နှုုင့််င့်ံတဲင့််�တဲင့််က�န်�ှုရေနပြီးပွဲီ� အခု��ု�က နှုုင့််င့်ံ�ပွဲ်ပြခုာ��ုု� 

တုမ်ို�ရေ�ှာင့််ရေန�ရေ�ာ ဒီီမုုိုကရေ�စီ်လုုလာ��ည််ီ အင့််အာ�စု်မို�ာ�က အ�ကမ်ို�မိုဖွဲ့က်အာဏာာဖီွဲ့ဆိုန်ပြခုင့််� 

နှှင့််် စ်စ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာ� ဆိုန််က�င့််ပြခုင့််�တုု�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီရေန�ညီ်�ာမိုက အနာဂ္ဂိုတ်ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံရေတာ်အတဲက် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲန်လညီ် 

စ်ီစ်ဉ််ရေ��ဆိုဲ��န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�ရေန�က�ညီ်။ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် 

�ကာ�ကာလအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ��ညီ် ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC)ကုု အတညီ်ပြပွဲ� 

ခု�်ပြီးပွဲီ� တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ� လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့င့်််အတညီ်ပြပွဲ�မိုညီ်် အပြီးမို�တမို်�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ

ဥပွဲရေဒီ�စ််တစ််ခုုကုုပြပွဲင့််ဆိုင့််�ည််ီအရေနပြဖွဲ့င့််် အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�ဆုုိုင့််�ာ မူိုရေဘုာင့််�စ််တစ််�ပ်ွဲကုု စ်တင့််ရေ��ဆဲို� 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််လ�က်�ှု�ညီ်။

ဤအခုင့််�အက�င့််�တဲင့််  စ်စ််တပ်ွဲကပြပွဲဿနာတစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် အရေ�ကာင့််�ပြပွဲရေ�ာ ဇိုာတ်ရေ�ကာင့််� 

ကုု တန်ပြပွဲန်�ာတဲင့်် အရေထုာက်အကူပြဖွဲ့စ််ရေစ်မိုညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဒီီဇိုုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�ကုု ဤ 

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ အရေစ်ာပွဲုုင့််�အဆိုင့်််မိုှစ်၍ ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��င့်််�ညီ်။ ဤ�ုု�ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ် 

�ာတဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲရေ��အတဲက် အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် လမို်�ညွှှန်ခု�က် 

မို�ာ�ကုု အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာလူ�အခုဲင့်််အရေ�� ဥပွဲရေဒီမို�ာ�၌ရေတဲ��ှုနှုုင့််�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 
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အတဲင့််� ကာလ�ှညီ်�ကာစ်ဲာ စ်နစ််တက�ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ရေနရေ�ာပြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဿနာ 

မို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�မိုှ��ုှလာရေ�ာ �င့််ခုန်�စ်ာအမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု မို��ု�ဆိုက်�စ်် ဥပွဲရေဒီ 

ပြပွဲ��ူမို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စီ်မံိုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ�ူမို�ာ�က အရေမဲိုဆိုက်ခံု�က��ပြဖွဲ့င့််် ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ ပြီးပီွဲ�ခု�ရ်ေ�ာ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အရေတဲ�အကြံ့က�ံမို�ာ�၌လညီ်� လမို်�ညွှှန်မိုုမို�ာ�ကုု ရေတဲ��ှုနှုုင့််�ညီ်။  

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ မို�ကာရေ��မိုီက ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ �မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�နှှင့််် ဆိုက်လက် 

ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ရေနဆို� နှုုင့််င့်ံရေ��အက�ပွဲ်အတညီ်�တုု�အာ� ရေထုာက်ရှုုလ�က် ဤမိုူ�ါဒီစ်ာတမို်�တဲင့်် အာ�လုံ� 

မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�တုု�အတဲက် �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�ရေ�ာ 

မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်အပွဲါအ�င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််အက�ဉ််�ခု��ပွဲ်၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် 

ရေ�း�ခု�ယ််မိုု၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� စ်ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီဒီီဇိုုုင့််�၏ အခုင့််�အက�င့််��ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် အဓာုက 

နယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု အက�ဉ််�ခု��ံ�၍ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ 

ဤမိုူ�ါဒီစ်ာတမို်�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်အတဲင့််��ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဒီီဇိုုုင့််�အတဲက် 

ရေ�း�ခု�ယ််စ်�ာမို�ာ�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ ဦး�ရေဆိုာင့််ဦး��းက်�ူမို�ာ�အ�ကာ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�ကုု 

အရေထုာက်အပွဲံ်ရေပွဲ��န်အတဲက် အ�င့််�ခုံ�ညီ်�းယ််ပွဲါ�ညီ်။ ဤစ်ာတမို်��ညီ်  စ်စ််တပွဲ်၏ နညီ်�ဗျူ��ဟုာ 

မို�ာ�တဲင့််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအင့််အာ�စ်ုမို�ာ�က ရေ�း�ခု�ယ််ထုာ��ညီ်် အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

လမို်�ရေ�ကာင့််�တဲင့််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�၏အခု�ာက�မိုုကုု  နှုုင့််င့်ံတကာအ�ုုက် 

အ�န်�အရေနပြဖွဲ့င့််် �ု�ှုနာ�လညီ်လာရေစ်ရေ�� အရေထုာက်အကူပြပွဲ�ရေစ်�န်လညီ်� �ညီ်�းယ််�ညီ်။ 

International IDEA �ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီရေ��ဆိုဲ�ရေ�� 

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ�� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုဟုူရေ�ာ အဓာုက 

ကဏ္ဍ�ံု�ခုုကုုရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပီွဲ� ပြမိုန်မိုာ်အရေ��ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ�ကုု အဆုုိုပွဲါနယ််ပွဲယ််အာ�လံု�၌ အရေထုာက် 

အကူပြပွဲ��န်အလုု�င့်ှာ ဤစ်ာတမို်�ကုု ပြပွဲ�စ်ုရေ���ာ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။
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ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ အတုတ်အရေတဲ�အကြံ့က�ံနှှင့််် ကာလတာ�ှညီ်တညီ်�ှုခု�်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

နညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�၏ လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေ�� ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ� 

အ�ကာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််�စ််ဆိုုုင့််�ာ ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�အတဲက် ရေအာက်ပွဲါအရေထုဲရေထုဲအကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က် 

မို�ာ�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�ထုာ�ပွဲါ�ညီ် -

ဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််

၁။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ကုု ပြပွဲန်လညီ်ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ��ဆဲို��ာတဲင့်် လူ�အခုဲင့်််အရေ�� 

ကာကဲယ််မိုုဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရေ��ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�၊ တ�ာ�ဥပွဲရေဒီစ်ုု�မိုုု�ရေ��နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကာကဲယ််ရေ��တုု�ကုု ခုုုင့််မိုာအာ�ရေကာင့််�ရေစ်�န်အလုု�င့်ှာ ၂၀၀၈ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီ 

မို�ာ�မိုှဆိုင့််��က်လာရေ�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ� ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာ၌ အပြခုာ�အခု�က်မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် 

လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��အတဲင့််� စ်စ််တပွဲ်ပွဲါ�င့််မိုုကုု ရေမို�ခုဲန်�ထုုတ်ရှုုံမိုှ�ာမိုကဘု� ရေက�ာ် 

လဲန်ရေပြဖွဲ့�ှင့််��င့်််�ညီ်။

၂။ အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်၏ အခုင့််�အက�င့််�တဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််နုမိုုတ် 

တစ််လှာ�၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�ာနှှင့်် ်

ကာကဲယ််�ာတုု�တဲင့်် တန်�တူညီီမိုှမိုု�ှုပြခုင့််�၊ တစ််�မိုတ်တညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�တုု�မိုှာ မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် 

အရေ��ပွဲါ�န် လုုအပွဲ်�က�်�ုု�ပွဲင့်် ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််�ညီ်လညီ်� �ှင့််�လင့််�၊ တညီ်ပြီးင့်ုမို်ကာ 

တဲက်ဆို၍�နှုုင့််�ပွဲါမိုညီ်။ မိုညီ်�ည်ီ်အဆိုင့်််၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့်် အဂ္ဂို�ါ 

အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အ�ီ��ီ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ��င့်််ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��င့်််ပြီးပွဲီ� ထုုုကုစ်စနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ပြီးပွဲီ�ပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��င့်််�ညီ်။
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ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စနိစ်

၃။ FPTP စ်နစ််ကုု ဆိုက်လက်က�င့်််�ုံ�ပွဲါက နှုုင့််င့်ံရေ��ဦး�ရေဆိုာင့််ဦး��းက်�ူမို�ာ��ညီ် မို�ဆိုနှဒ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ညီ် မို�တန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ� တန်�တူညီီမိုှ�ှုမိုုဆိုုုင့််�ာ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် ကုုက်ညီီပြခုင့််� 

�ှုမို�ှု ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�င့်််�ညီ်။ ထုုု�ုု�ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါက မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုကုု ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�တ်မိုှတ်�ာတဲင့်် တင့််�က�ပွဲ်ရေ�ာစ်ံနှုန်�မို�ာ�နှှင့််် �ှင့််�လင့််�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� 

အတုုင့််� ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်�န် လုုအပွဲ်ရေပွဲလုမို််မိုညီ်။  

၄။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ််တစ််ခုုကုု စ်ဉ််�စ်ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာတဲင့်် ထုုုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ််�ညီ် 

အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ��ူတုုင့််�မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် အာ�လုံ�မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု�ကုု ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာ 

�င့်််�လုု ပဲွဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာပြီးပီွဲ� ရေဆဲို�ရေနဲှ�တုုင့််ပွဲင့််မုိုပွဲါ�င့််ရေ�ာ လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့်််�ာ အတည်ီပြပွဲ� 

ခု�မိုှတ်က�င့်််�ုံ��င့်််ပြီးပွဲီ� အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််မိုုကုု တုု�ပြမိုှင့်််နှုုင့််ရေစ်�န်လညီ်� 

�ညီ်�းယ််�င့်််�ညီ်။

ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�	စီမာံချုနိ််ချုွ�မာု

၅။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််�ပွဲ်အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့််  

အနာဂ္ဂိုတ် EMB၏ အမိုှီအခုုုကင့််�မိုု၊ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််နုမိုုတ်တစ််လှာ��ှု ၎င့််�၏ တ�ာ� 

�င့််မိုုနှှင့််် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ၊ ၎င့််�၏ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုု၊ အာ�လုံ�အက��ံ��င့််ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်� 

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုတုု�ကုု အာမိုခုံနှုုင့််မိုညီ်် ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�ကုု လက်ခုံက�င့်််�ုံ��င့်််�ညီ်။

၆။ EMB အ�ာ�ုှမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�အာဏာာပုုွဲင့််အဖဲွဲ့��မို�ာ�ထံုမှို ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အ�ကာ� ပူွဲ�ရေပွဲါင့််� 

ညုှီနုှင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မုိုအရေ�ကာင့််�ကုု ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်ထု�တဲင့်် အလဲန် 

�ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ �တ်မိုှတ်ရေ��ဆိုဲ��န် လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

မာ�ဆိုနိုဒ�ိင််မာိတ်ပ်�ံတင််ပြုချုင််�

၇။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�၏ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ဆိုုုင့််�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််� 

�ာတဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�အတဲက် မိုညီ်�ညီ််နညီ်�လမို်�ကုု ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

လူဦး�ရေ�စ်ာ�င့််�မို�ာ� တုု�တက်ရေကာင့််�မဲိုန်ရေစ်�န်နှှင့််် အရေထုာက်အထုာ� စ်ာ�းက်စ်ာတမ်ို�မို�ာ� 

ထုုတ်ရေပွဲ�မိုုတုု� ပွဲုုမိုုုတုု�တက်ရေကာင့််�မိုဲန်လာရေစ်မိုညီ်် အာ��ဲန်ခုဲန်စ်ုုက် ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ် 

မိုုမို�ာ� လုုပွဲါလုမို််မိုညီ်။ အပြီးမို�အ�ုံ�ပြပွဲ��န်၊ ဗျူဟုုုမိုှထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််ရေ�ာ၊ ပွဲုံမိုှန်မိုဲမို်�မိုံပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

နှုုင့််ရေ�ာ ကဲန်ပွဲ��တာစ်နစ််�ုံ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�ကုု တညီ်ရေဆိုာက်အ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့င့််် ရေ��ှညီ်အ�ညီ်အရေ�ဲ� ပြပွဲညီ််မိုီ�ညီ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာနှုုင့််�ညီ်။

၈။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်တဲင့်် ဗျူဟုုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�အ�ကာ� လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�နှှင့််် 

တာ�န်ယ်ူမိုုမို�ာ�ကုု �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�မိုှာ မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် အရေ��ပွဲါလှ�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယူ်နစ််မို�ာ�က မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုုရေ��ဆဲို�ပြပွဲ�စု်�န် တာ�န်ယူ်ရေကာင့််�ယူ်�မိုည်ီ 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုဆိုုုင့််�ာ အဓာုပွဲာာယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုု�တ်မိုှတ်ခု�က်၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် အ�ညီ်အခု�င့််� 
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ပြပွဲည််ီမီိုမုို၊ မှိုတ်ပံုွဲတင့််မိုည််ီနည်ီ�လမ်ို�မို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေနရေ�ာအရေပြခုခံုမူို�ည်ီ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု် 

နယ််နုမိုုတ်တစ််ခုုလုံ�၌ တစ််�မိုတ်တညီ်� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�မိုညီ်။

ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�အပြုင်င််�ပ်ွ��မာုမား��	ကျေးပြုဖ�ိင််�ပြုချုင််�

၉။ အင့််စ်တီက����ှင့််�ဆိုုုင့််�ာမိုူရေဘုာင့််�စ််တစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲ�စ်ုရေ��ဆိုဲ�ရေ�ာအခုါ၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ���ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် တ�ာ�ရေ��ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်ခု�က်၊ ကန််ကဲက် 

လှာမို�ာ� စ်စ််ရေဆို�စ်ီ�င့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်အတဲက် �ှင့််�လင့််�ရေ�ာ အခု�နု်ကာလ�တ်မိုှတ်ခု�က် 

တစ််�ပွဲ်၊ ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုနှှင့််် အမိုှီအခုုုကင့််�မိုုအရေပွဲ် အာမိုခုံနှုုင့််မိုုတုု�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် 

၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီမူိုရေဘုာင့််ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�ရ်ေ�ာကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�အာ� ကုုင့််တဲယ်် 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ��ကုုလညီ်� အရေလ�ရေပွဲ�အာရှုုံစ်ုုက်�င့်််�ညီ်။

၁၀။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််ခုုတဲင့်် EDR ယ်နှတ�ာ��ည်ီ အထူု��ပြဖွဲ့င့််် က�စ််လစ််ခုုုင့််မိုာ�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််�လုု 

ဖွဲ့က်ဒီရေ���ှင့််�တဲင့်် ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပြပွဲညီ်နယ််/ယ်ူနစ််အာ�လုံ�၏ ယ်ုံ�ကညီ်မိုုကုုလညီ်� ��ှု�မိုညီ် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

7
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ပြမိုန်မိုာစ်စ််တပွဲ်�ညီ် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၁ �က်ရေန်တဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံ လှတ်ရေတာ်�က်တမို်��စ်် စ်တင့််မိုညီ်် လှတ်ရေတာ်အစ်ညီ်�အရေ��ကုု တာ�ဆိုီ�ကာ 

အာဏာာ�ုမို်�လုုက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့်််  အကူ�အရေပြပွဲာင့််�ဆိုယ််စ်ုနှှစ််တာ ကာလတစ််ခုုကုု အဆိုုံ��တ်ခု�်�ညီ်။ 

စ်စ််တပွဲ်၏အဆိုုုအ� အမို��ု��ာ�နှုုင့််င့်ံရေ��ကုု လမို်�ရေ�ကာင့််�မိုှန်ရေပွဲ်�ုု� ပြပွဲန်လညီ်လမို်�ညွှှန်မိုညီ်် 

ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် အာဏာာ�ုမို်�မိုုကုု�ညီ်ညွှှန်�ခု�်ပြီးပွဲီ� ထုုုအာဏာာ�ုမို်�မိုုမိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�မိုာမိုုနှှင့်််ပွဲတ်�က်�ညီ်် လုပွဲ်ကြံ့ကံဖွဲ့န်တီ�ထုာ�ရေ�ာ ဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ရေပွဲ်တဲင့်် အရေပြခုခုံခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။  အာဏာာ�ုမို်�ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အ�စ််မို�ာ� စ်ီစ်ဉ််က�င့််�ပွဲမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� 

အလ�င့််အပြမိုန် ရေ�ကညီာခု�ရ်ေ�ာ်လည်ီ� ၎င့််�တုု�၏လုပ်ွဲ�ပ်ွဲမို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီ�ူတုု�၏တဲန်�လှန်မုိုမို�ာ�၊ အထူု� 

�ပြဖွဲ့င့််် လူင့်ယ််မို��ု�ဆိုက်�စ််မို�ာ�၏ တဲန်�လှန်မိုုအတုုင့််�အတာကုု ရေလှာ်တဲက်ခု�်�က�ညီ်။ စ်စ််တပွဲ် 

အရေနနှှင့််် ၎င့််�တုု�လုပွဲ်�ပွဲ်မို�ာ�၏ တ�ာ�ဥပွဲရေဒီနှှင့််် ညီီညွှဲတ်�ရေယ်ာင့််ဟုန်ရေဆိုာင့််မိုုကုု ဆိုက်လက် 

စ်ဲ�ကုုင့််ထုာ�စ်ဉ််တဲင့်် အ�ပွဲ်ဘုက်အ�ုုက်အ�န်�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��အတုုက်အခုံမို�ာ�အ�ကာ� အုံကြွကမိုုကုု 

ဖုွဲ့နုှှပ်ွဲ�န်အတဲက်မူို လူမိုဆိုန်ရေ�ာလုပ်ွဲ�ပ်ွဲကုု က�င့်််�ံု�လာ�ပြဖွဲ့င့််် အာဏာာ�ုမ်ို�ကာလ လအနည်ီ�င့်ယ်် 

အတဲင့််�မိုှာပွဲင့်် နှုုင့််င့်ံကုုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်၍ မို�နှုုင့််ရေလာက်ရေအာင့်် ပြဖွဲ့စ််လာ�ညီ်မိုှာ �ု�ာထုင့််�ှာ�လာ�ညီ် 

(Faulder၊ Robinson နှှင့််် Macan-Markar၊ ၂၀၂၁ခုုနှှစ််)။

စ်စ််တပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��က မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� မိုဲမို်�မိုံပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုုမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ� စ်ာ�င့််� 

စ်စ််ပြခုင့််�နှှင့််် အပြခုာ�ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�အရေ�ကာင့််� ရေ�ကညီာ 

ခု�်�ညီ််အပြပွဲင့်် မို�ကာမိုီမိုှာပွဲင့်် ၎င့််�၏ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အလုံ�စ်ုံပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုု၏ ဗျူဟုုုအစ်ုတ် 

အပွဲုုင့််�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ကုု ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူရေဘုာင့််အတဲင့််�မိုှ ရေပြပွဲာင့််�လ� 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။ အာဏာာ�ုမို်�မိုု�ညီ် ပြမိုန်မိုာ်ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ လမို်�ပွဲဲင့်််ရေနမိုု၏    

အဆိုုံ��တ်ကုု �ယ််ရေဆိုာင့််လာခု�်�ညီ်�ာမိုက ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််် ၎င့််�၏ 

ရေနာက်ဆိုက်တဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်တုု�က ဖွဲ့န်တီ�ခု��်ည််ီ ဥပွဲရေဒီရေ���ာ 

�တ်မိုှတ်ခု�က်၏ တ�ာ��င့််မိုုကပွဲါ ရေမို�ခုဲန်�ထုုတ်စ်�ာပြဖွဲ့စ််လာ�ညီ်။  နှုုင့််င့်ံရေ��အင့််အာ�စ်ုမို�ာ��ညီ် 

၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််နှှင့််် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တုု�၌ အဆိုုုပွဲါမိုူရေဘုာင့််အ�က�င့််�ပွဲရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် 

�င့််ရေ�ာက်ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််�န် တဲန််တဲန််ဆိုုတ်ဆိုုတ်ပြဖွဲ့င့်််ပွဲင့်် �ရေဘုာတူညီီခု�်�ကပြီးပွဲီ� အာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ��ညီ်် 
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ရေနာက်တဲင့််မိုူ  ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် လုံ��တ�ာ�မို�င့််ရေတာ်ရေ�ကာင့််� �ှင့််�လင့််� 

ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ ရှုုပြမိုင့််လာ�ကပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Frontier၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။ 

ဤအခုင့််�အက�င့််�တဲင့်် ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ နှုု�င့််ဘုာလ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုှ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ   

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� (MPs)�ည်ီ တ�ာ��င့််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�အာဏာာပုုွဲင့််အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ� (ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု် 

လှတ်ရေတာ်)ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေဆိုာင့််�းက်မိုည််ီ ရေ�း�ရေကာက်ခံုလှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၏ ၈၀ 

�ာခုုုင့််နှုန်�က အာဏာာအပွဲ်နှှင့််�ထုာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုလှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေကာ်မိုတီ (CRPH) 

ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ�ခု�်�က�ညီ်။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မိုတ်လ ၃၁ �က်ရေန်တဲင့်် CRPH �ညီ် အနာဂ္ဂိုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်၏တန်ဖုုွဲ့�မို�ာ�နှှင့််် အရေပြခုခံုမူိုမို�ာ�ကုု အဓုာပွဲာာယ််�တ်မှိုတ်ဖဲွဲ့င့်််ဆုုို�ည််ီ၊ အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�ဆုုိုင့််�ာ 

မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်၏ အရေပြခုခုံအစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

ပွဲဋိုညီာဉ်် (FDC)ကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်�ညီ်။ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုန်န�ါ�ီလ၌ အမို��ု��ာ�ညီီညွှဲတ်ရေ�� အတုုင့််ပွဲင့််ခုံ 

ရေကာင့််စ်ီ (NUCC)က က�င့််�ပွဲ�ညီ်် ပြပွဲညီ်�ူ�ညီီလာခုံတဲင့်် FDC အာ� မိုဲမို်�မိုံထုာ��ညီ််မိုူကုု အတညီ်ပြပွဲ� 

လက်ခုံခု�်�က�ညီ်။၁

ပွဲဋိုညီာဉ််�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုကုုပွဲန်�တုုင့််အပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်ထုာ�ပြီးပွဲီ� 

အနာဂ္ဂိုတ်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု၏ စ်ံတန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ�တဲင့်် လူနညီ်�စ်ုအခုဲင့်််အရေ��၊ တန်�တူညီီမိုှမိုုနှှင့််် ကုုယ််ပွဲုုင့်် 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််၊ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�နှှင့်််တကဲ စ်ုရေပွဲါင့််�ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မိုု အပွဲါအ�င့်် 

လူ�အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ FDC ကုု ဥပွဲရေဒီရေ���ာစ်ာ�းက်စ်ာတမို်�တစ််

ရေစ်ာင့််အပြဖွဲ့စ််ထုက် နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�တစ််ရေစ်ာင့််အပြဖွဲ့စ်် နာ�လညီ်�ရေဘုာရေပွဲါက်�ပြီးပွဲီ� 

အဂ္ဂို�ါ�ပ်ွဲအစံု်အလင့််ပွဲါ�င့််ရေ�ာ �ကာ�ကာလဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအပြဖွဲ့စ်် ရေဆိုာင့််�းက်နုုှင့််မိုည််ီ ပြပွဲည််ီစံု် 

လုံရေလာက်ရေ�ာ မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်အပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ပြခုင့််� မို�ှုရေပွဲ (International IDEA၊ ၂၀၂၂ 

ခုုနှှစ််)။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံ်အနာဂ္ဂိုတ်အတဲက် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာစ်နစ််�စ််တစ််ခုုကုု အရေ��စ်ုတ် 

စ်ီစ်ဉ််ပြပွဲင့််ဆိုင့််�ာတဲင့််�ှုရေန�ညီ်် လက်�ှုစ်ုန်ရေခု်မိုုမိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဆိုီ�ုု� တရေပွဲါင့််� 

တစ်ညီ်�တညီ်� ရေလှာက်လှမို်�ရေန�ညီ်် တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် လက်ရေတဲ�က�ရေ�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� 

မိုူရေဘုာင့််တစ််ခုုကုု အရေ��စ်ုတ်စ်ီစ်ဉ််ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ��ည််ီရေနာက် ပွဲထုမိုဆိုုံ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ (၁၉၄၇- 

၆၂) တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ုအမို��ု�မို��ု�အတဲက် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််အတုုင့််�အတာအမို��ု�မို��ု�ကုု 

ရေပွဲ�အပွဲ်�ညီ်် အခု��ု�မိုညီီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ်် အ�ဲင့််�ဏာာာန်မို��ု�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ်ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ဗျူမိုာ 

လူမို�ာ�စု်ရေနထုုုင့််�ည််ီ နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုုမူို တစ််ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စ်နစ််ပြဖွဲ့င့််် ထုုန်��ုမ်ို�ထုာ�ခု��်ည်ီ။ ၎င့််��ည်ီ 

ပြပွဲညီ်နယ််အခု��ု�အာ� ခုဲ�ထုဲက်ခုဲင့်််ကုုလညီ်� ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ 

အရေကာင့််�အဆိုုု�မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍လညီ်�ရေကာင့််�၊ ဗျူဟုုုမိုှ ခုဲ�ပြဖွဲ့ာထုဲက်လုုရေ�ာ ဦး�တညီ်�ာလမို်� 

ရေ�ကာင့််�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု တညီ်တံ်ခုုုင့််ပြီးမို�ရေ��အ�ကာ� တင့််�မိုာမိုုမို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ်် ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့်် 

စ်ဲမို်�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍လညီ်�ရေကာင့််� �ရေဘုာထုာ�အပြမိုင့်် ကဲ�ပြပွဲာ�မိုုမို�ာ��ှု�က�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ 

Bulmer၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ ၁၉၇၄ နှှင့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ နှှစ််ခုုစ်လုံ�မိုှာ ဗျူဟုုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုု 

ရေလှာ်ခု�ရေ��၏ အတုုင့််�အတာမို�ာ�ကုု ခုန််မိုှန်��ုပြမိုင့််နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� အနှှစ််�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့်် ်               

တစ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််မိုူရေဘုာင့််တစ််ခုုကုု�ာ ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ��ပြဖွဲ့င့််် ၁၉၄၇ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပွဲုံ အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ်   

၁ NUCC၊ ပွဲထုမိုအကြိုးကုမို် ပြပွဲညီ်�ူ�ညီီလာခုံ၏ ထုုတ်ပြပွဲန်ရေ�ကညီာခု�က်၊ ၂၀၂၂ခုုနှှစ်် ဇိုန်န�ါ�ီလ ၃၀�က်ရေန်။
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ပြမိုန်မိုာ်လဲတ်လပွဲ်ရေ��ရေခုတ်လဲန်�မိုုုင့််�တဲင့်် တစ််ခုုတညီ်�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ရေ���ာ ကြိုးကု��ပွဲမို်�မိုုအပြဖွဲ့စ်် 

တညီ်�ှုရေနခု�်�ညီ်။ �ီ�ပြခုာ�အရေနပြဖွဲ့င့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ပြပွဲညီ်နယ်် 

နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�၏ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�အတဲက်လညီ်�ရေကာင့််�၊ ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ��ုု� လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� အပွဲ်နှှင့််��ညီ်် ခုန််အပွဲ်စ်ာ�င့််�ကုုလညီ်�ရေကာင့််� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ��ညီ်။

ဤစ်ာရေစ်ာင့််�ညီ် လာမိုညီ််အနာဂ္ဂိုတ်၌ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� က�င့််�ပွဲမိုညီ်် 

SAC ၏ ရေ�ကညီာခု�က်ကုု တ�ာ��င့််ရေပြပွဲာဆိုုုခု�က်အပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�မိုပြပွဲ�ပွဲါ။  အာဏာာ�ုမို်� 

ဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုုရေခု�ဖွဲ့�က်�န် ကြိုးကု��စ်ာ�အာ�ထုုတ်ပြခုင့််��ာပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ည်ီ။ အနာဂ္ဂိုတ်ဒီီမုုိုကရေ�စီ်လုပ်ွဲင့်န်� 

စ်ဉ််မို�ာ�ကုု တညီ်ရေထုာင့််�ာတဲင့်် အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာ လူ�အခုဲင့်််အရေ��ဥပွဲရေဒီ၏ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�ကုု 

အ�ံု�ပြပွဲ��န်လုုအပ်ွဲပံုွဲနှှင့််် လူ�အခဲုင့်််အရေ��၊ အာ�လံု�အက��ံ��င့််မုိုတုု�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ရေ�ာ FDC၏ ကုုယ််ပုုွဲင့်် 

ကတုက�တ်မို�ာ� အမိုှန်တကယ််လုုအပွဲ်ပွဲုံတုု�ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��ညီ်။ SAC အရေနနှှင့််် ၂၀၂၃ ခုုနှှစ်် 

တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်ထုုန်�ခု��ပွဲ်နယ််ရေပြမိုမို�ာ�၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�ကုု ဆိုက်လက်လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေကာင့််� 

လုပွဲ်ရေဆိုာင့််နှုုင့််�လုု ရေနာင့််တစ််ခု�နု်မိုှ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�က�င့််�ပွဲရေကာင့််� က�င့််�ပွဲနှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� 

ပြပွဲည်ီ�ူလူထုုအမို�ာ�စု်ကမူို ဤရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ကုု တ�ာ��င့််�ည်ီဟုုလည်ီ�ရေကာင့််�၊ ကာလ�ှည်ီအက�ပ်ွဲ 

အတညီ်�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာတဲင့်် အကူအညီီပြဖွဲ့စ််မိုညီ်ဟုုလညီ်�ရေကာင့််� မိုရှုုပြမိုင့််�ကရေပွဲ။ �ုု�ရေ�ာ် အဆိုုံ� 

�တ်တဲင့််မိုူ စ်စ််မိုှန်ရေ�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စီ်နညီ်�က� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုီ�ုု� အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ�� ပွဲုံစ်ံတစ််မို��ု�မို��ု� 

၏ �လဒီ်အရေနပြဖွဲ့င့််် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပြပွဲန်လညီ်က�င့််�ပွဲနှုုင့််ပွဲါ 

လုမို််မိုညီ်။ ဤမိုူ�ါဒီစ်ာရေစ်ာင့််�ညီ် ထုုုအခု�နု်ကာလအတဲက် အရေပြခုပြပွဲ�နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�က်ကုု ပွဲံ်ပွဲုု� 

ရေပွဲ�နှုုင့််�န် အာ�ထုုတ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။

ဤရေနာက်ခုံအရေပြခုအရေနကုုရေထုာက်ရှုု၍ ဤစ်ာရေစ်ာင့််�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််ငံ့်၏ မို�ကာရေ��မိုီက 

�ုှခု�ရ်ေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ �မုုိုင့််�ရေ�ကာင့််�ကုု အက�ဉ််�ခု��ပ်ွဲပြပွဲန်လည်ီစု်စ်ည်ီ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�၊ အာဏာာ 

�ုမို်�မိုုနှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ စ်စ််တပွဲ်၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်ကြံ့ကံဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုု ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာပြခုင့််�၊ 

SAC ၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ�က�င့််�ပွဲမိုညီ်် ရေ�ကညီာခု�က်နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေနရေ�ာ အနှတ�ာယ််ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ရေပြခုမို�ာ�နှှင့််် ပြီးခုုမို်�ရေပြခုာက်မိုုမို�ာ�အာ� အရေလ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပြခုင့််�တုု�ကုု ဦး�စ်ဲာပြပွဲ�လုပွဲ်ထုာ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီုတုယ် 

အရေနပြဖွဲ့င့််် အဆိုုုပွဲါပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာမိုုမို�ာ�နှှင့််် ဆိုန််က�င့််ရေထုာက်ရှုု၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ မိုူရေဘုာင့််နှှင့်််  

၎င့််�၏ ကာလတာ�ှညီ် အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�၏ �ဲင့််ပြပွဲင့််လကခဏာာမို�ာ�နှှင့််် 

ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆုိုုင့််�ာ လူ�အခုဲင့်််အရေ��ဥပွဲရေဒီရှုုရေထုာင့်််မိုှ စ်စ််ရေဆို�ထုာ��ညီ်။ ဤ 

စ်စ််ရေဆို�ခု�က်�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲရေ��၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေ�း�ခု�ယ််မိုုဆိုုုင့််�ာ ရေမို�ခုဲန်�၊ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�တုု� 

အတဲက် ဥပွဲရေဒီရေ���ာနှှင့််် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာမိုူရေဘုာင့််မို�ာ� ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင့််�တုု�ကုု 

ထုညီ််�ဲင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ကဏ္ဍတစ််ခုုခု�င့််�စ်ီကုု အဓာုကအကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် နုဂ္ဂိုုံ�ခု��ပွဲ်ထုာ� 

ပွဲါ�ညီ်။
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၁.၁။	 အ�းဉ်း်�ချုး�ပ််	-	ပြုမာနိ်မာ�်	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�	သွမာိ�င််�ကျေး���င််�

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် လဲတ်လပွဲ်ရေ���ပြီးပွဲီ�ကတညီ်�က စ်စ််မိုှန်ရေ�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲနှုုင့််�န် ရှုုန်�ကန်ရေန�လ�က်�ှု�ညီ်။ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််၌ ပွဲထုမိုဆိုုံ�ရေ�ာ စ်စ််တပွဲ် 

အာဏာာ�ုမို်�မိုုမိုတုုင့််မိုီ ၁၉၅၁ ခုုနှှစ််၊ ၁၉၅၆ ခုုနှှစ််နှှင့််် ၁၉၆၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််တုု�တဲင့်် ပွဲါတီစ်ုံရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

�ုံ�ကြိုးကုမို်ကုုက�င့််�ပွဲခု�်�ညီ်။ ဗျူုုလ်ခု��ပွဲ်ရေန�င့််�လက်ထုက်၌ ၁၉၇၄ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အရေပြခုခုံ 

ရေ�ာ တစ််ပွဲါတီရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှာ ဆိုုုဗျူီယ်က်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုတဲင့်် က�င့််�ပွဲခု�်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ�နှှင့််် အလာ��ဏာာာန်တူပြီးပွဲီ� ပြမိုန်မိုာ်ဆိုုု�ှယ််လစ််လမို်�စ်ဉ််ပွဲါတီ (BSPP)၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ပွဲုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ် 

နညီ်�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေန�ညီ်။ ဤတစ််ပွဲါတီရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ၁၉၈၅ ခုုနှှစ််အထုု ရေလ�ကြိုးကုမို် က�င့််�ပွဲ 

ခု�်�ညီ်။ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တဲင့်် ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ခု�်�ညီ်် ရေက�ာင့််��ာ�ဆိုနှဒပြပွဲမိုုမို�ာ�အပြီးပွဲီ�၊ ၁၉၉၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််တဲင့်် 

၁၉၆၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််ရေနာက်ပွဲုုင့််� ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြိုးကုမို်အပြဖွဲ့စ်် ပွဲါတီစ်ုံရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု က�င့််�ပွဲခု�်�ညီ်။ 

ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စ်ု�ကညီ် အစ်ပွဲ��ု�တညီ်ရေထုာင့််လုုက်ရေ�ာ အမို��ု��ာ�ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအဖွဲ့ဲ��ခု��ပွဲ် (NLD) 

�ညီ် မိုရေမိုှာ်လင့်််ထုာ�ဘု� အနှုုင့််�ပွဲါတီအပြဖွဲ့စ်် ရေပွဲ်ထုဲက်လာ�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် စ်စ််တပွဲ်�ညီ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�စ််တစ််�ပွဲ်ရေ��ဆိုဲ�၍ အစ်ုု���စ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ��ညီ််အခု�နု်အထုု အ�ပွဲ်�ာ�အစ်ုု���ုု� 

အာဏာာမိုလှ��န်ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�်ပြီးပွဲီ� ရေနာက်ထုပွဲ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုက�င့််�ပွဲရေတာ်�ညီ်မိုှာ ဆိုယ််စ်ုနှှစ်် နှှစ််ခုု 

�ကာ တုုင့််ခု�်�ညီ်။

၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တဲင့်် အတင့််�အက�ပ်ွဲက�င့််�ပွဲခု��်ည််ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ ဆိုနှဒခံုယူ်ပဲွဲ�ပြီးပီွဲ��ည််ီ 

ရေနာက် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််က ခု�မိုှတ်ခု�်ရေ�ာ ‘ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီလမို်�ပြပွဲရေပြမိုပွဲုံ’ကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�န်အတဲက် 

၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ နှုု�င့််ဘုာလ ၇ �က်ရေန်တဲင့်် အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု က�င့််�ပွဲခု�်�ာ အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ် 

ဆိုုုင့််�ာ စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် မိုကုုက်ညီီ�ညီ်် အတုအရေယ်ာင့််အပြဖွဲ့စ်် က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် ရှုုတ်ခု� 

ခုံခု�်��ညီ်။ ၎င့််�တုု�ကုု ရေလာရေလာလတ်လတ် အတညီ်ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

အ� က�င့််�ပွဲခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ကာ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�အဆိုင့်််မို�ာ�၌ 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�တဲင့်် ရေန�ာအမို�ာ�စ်ုကုု အနှုုင့််�ခု�်�ညီ်် စ်စ််တပွဲ်လက်ရေ�ခုံ 

ပွဲါတီပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုကြံ့ကံ်ခုုုင့််ရေ��နှှင့််် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေ��ပွဲါတီ (USDP)၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အတဲက်      
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လမို်�ရေ�ကာင့််�ရေဖွဲ့ာက်ရေပွဲ�ခု�်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ခု�က်အ� 

စ်စ််တပွဲ်�ညီ် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�ရေ��တဲင့်် ၎င့််�အတဲက် ‘ကြိုးကု�တင့််�တ်မိုှတ်ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ’ ရေန�ာ ရေလ�ပွဲုံ 

တစ််ပွဲုံကုုလညီ်� ဆိုက်လက်ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််နှုုင့််ခု�်�လုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��မို�ာ�တဲင့််လညီ်� 

ဗျူီတုုအာဏာာကုု ဆိုက်လက်ကုုင့််စ်ဲ�နှုုင့််ခု�်�ညီ်။

လူအမို�ာ� အံ်အာ��င့်််ခု�်��ညီ်မိုှာ �မိုမတဦး��ုန်�စ်ုန်၏ အစ်ုု���ညီ် ၎င့််�တုု� စ်တင့််တာ�န် 

ထုမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်် ပွဲထုမိုလအနညီ်�င့်ယ််အတဲင့််�၌ ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တစ််�ပွဲ်ကုု 

စ်တင့််ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံကုု မိုကြံ့က�ံစ်ဖွဲ့ူ� ရေပြဖွဲ့ရေလှာ်ပွဲဲင့်််လင့််�လာရေစ်ခု�်�ညီ်။ ဤလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ 

အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲ�လုပွဲ်ခု�်ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုအခု��ု��ညီ် ၂၀၁၀ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု 

�ပွဲုတ်ရေမိုှာက်ခု�်ရေ�ာ NLD ပွဲါတီနှှင့််် မို�ကာရေ��မိုီက ရေနအုမို်အက�ယ််ခု��ပွဲ်မိုှ လဲတ်ရေပြမိုာက်လာ�ညီ်် 

ပွဲါတီရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််တုု�အတဲက် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီးပွဲီလ ၁ �က်ရေန်တဲင့်် ရေန�ာအနညီ်�င့်ယ််အတဲက်�ာ 

က�င့််�ပွဲခု��်ည််ီ �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�တဲင့်် �င့််ရေ�ာက်ယှ်ဉ််ပြီးပုွဲ�င့််နုုှင့််မိုည််ီ အရေပြခုအရေနမို�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တီ� 

ရေပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� ထုုု�ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် NLD က ရေတာင့််ပြီးပွဲု�ကမို်�ပြီးပုွဲ� အနှုုင့််�ခု�်�ညီ် (Lidauer၊ 

၂၀၁၂ ခုုနှှစ််)။ ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စ်ု�ကညီ်က ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုလှတ်ရေတာ်တဲင့်် ရေန�ာ�လာရေ�ာအခုါ 

NLD �ညီ် လာမိုညီ််နှှစ််မို�ာ�တဲင့်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုုရေပြပွဲာင့််�လ��န် �ညီ်�းယ််ခု�က် 

�ှုရေ�ာ်လညီ်� အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်�ညီ်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု အရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီရေ���ာမိုူရေဘုာင့််အပြဖွဲ့စ်် လက်ရေတဲ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် လက်ခုံခု�်�ညီ်။

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန�ာအရေ�အတဲက် အကန််အ�တ်နှှင့်််�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

က�င့််�ပွဲယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််ရေစ်ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီးပွဲီလ �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��ညီ် လှတ်ရေတာ် 

အတဲင့််��ုု� ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စ်ု�ကည်ီ �င့််ရေ�ာက်နှုုင့််ရေ�� လမို်�ရေဖွဲ့ာက်ရေပွဲ�ပြခုင့််�ဟုူရေ�ာ ကြိုးကီ�က�ယ်် 

ခုမို်�နာ��ညီ်် �ရေက�တနှှင့််် �ရှုုပွဲ်ပြပွဲစ်ံနှုန်� ပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။  ၎င့််�တုု��ညီ် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ နှုု�င့််ဘုာလ  

၈ �က်ရေန်တဲင့်် က�င့််�ပွဲခု�်�ညီ််၊ ပွဲုုမိုုုစ်စ််မိုှန်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််မိုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်် အရေထုဲရေထု ဲ

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အတဲက် လမို်�ဖွဲ့ဲင့်််ရေပွဲ�ခု�်�လုု ဤရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�၌ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််တဲင့်် အာ�နညီ်�ခု�က် 

အမို�ာ�အပြပွဲာ� �ှုရေစ်ကာမိုူ အမို�ာ�ယ်ုံ�ကညီ်လက်ခုံနှုုင့််ပြီးပွဲီ� ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုု�ှု�ညီ်ဟုု က�ယ််က�ယ်် 

ပြပွဲန််ပြပွဲန််  ယ်ူဆို�က�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က် ဥပွဲမိုာ - ANFREL၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ EU EOM၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ 

PACE၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ TCC၊ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််)။ ဤရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ��ညီ် စ်စ််တပွဲ်လက်ရေ�ခုံပွဲါတီက 

ဦး�ရေဆိုာင့််ရေ�ာ စ်စ််တပွဲ်တစ််ပွဲုုင့််�အစ်ုု��ထုံမိုှ NLD ဦး�ရေဆိုာင့််ရေ�ာ အစ်ုု��ထုံ�ုု� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တဲင့်် 

မိုကြံ့က�ံစ်ဖူွဲ့� အာဏာာလှ�ရေပြပွဲာင့််�ရေပွဲ�မုိုတစ််�ပ်ွဲ၏  အမှိုတ်အ�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စု်�ကည်ီအာ� 

�မိုမတမိုပြဖွဲ့စ််လာနှုုင့််ရေစ်�န် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပုွဲံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ�တာ�ပြမိုစ််ထုာ��ပြဖွဲ့င့််် �ူမို�ညီ် နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ 

အတုုင့််ပွဲင့််ခံုပုွဲဂုု္ဂို�လ် ပြဖွဲ့စ််လာ�ည်ီ။ �ုု�ရေ�ာ် ၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်�ုှ 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�အတဲက် တစ််ဖွဲ့က်�တ် ကြိုးကု�တင့််�တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ််နညီ်�တူ 

အဓာုကက�ရေ�ာ �န်ကြိုးကီ�ဌာာနမို�ာ�မိုှာ စ်စ််တပွဲ်ထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်တဲင့််�ာဆိုက်လက်�ှုရေနပြီးပွဲီ� အပြခုာ� 

�န်ကြိုးကီ�ဌာာနအခု��ု�ကုု ခု�စ််�ကညီ်�င့််�နှှီ�မိုုပြပွဲ��ညီ််အရေနပြဖွဲ့င့််် USDP �ုု� ရေပွဲ�အပွဲ်ခု�်�ညီ်။

နုုှင့််ငံ့်ရေတာ်ယ်နှတ�ာ�၏ အ�ပ်ွဲဘုက်အစု်တ်အပုုွဲင့််�မို�ာ�နှှင့််် စ်စ််ဘုက်အစု်တ်အပုုွဲင့််�မို�ာ�အ�ကာ� 

အာဏာာခုဲ�ရေ�မိုုဆိုုုင့််�ာ စ်ီစ်ဉ််ရေဆိုာင့််�းက်မိုုကုု ထုူရေထုာင့််ထုာ�ရေ�ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

�ည်ီ စ်စ််မှိုန်ရေ�ာဒီီမုုိုကရေ�စီ်�ုု� ထုပ်ွဲမံိုအ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��အတဲက် လကခဏာာရေကာင့််�မိုဟုုတ်ရေပွဲ။  

ဦး��ုန်�စ်ုန်အစ်ုု��လက်ထုက်တဲင့်် အရေစ်ာပွဲုုင့််� ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��မို�ာ�နှှင့််် ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်�ရေ��လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 
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မို�ာ�မိုှာ စ်တင့််ရေနှှ�ရေကဲ�လာပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် �ပွဲ်တန််ပြခုင့််�တုု� ပြဖွဲ့စ််လာ�ညီ်။ ၂၀၁၇ခုုနှှစ််၊ ဩဂ္ဂိုုတ်လ 

တဲင့်် အစ်စလာမ်ိုအ�ကမ်ို�ဖွဲ့က်အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�တစ််ဖဲွဲ့��အာ� စ်စ််တပ်ွဲ၏ တန်ပြပွဲန်တုုက်ခုုုက်မုိုအပြဖွဲ့စ်် ယုု်�မိုယ််ဖဲွဲ့�� 

ခံု�ရေ�ာ ရုုှုဟုင့််ဂ္ဂို�ာလူမို��ု�ရေပွဲါင့််� ၇၀၀,၀၀၀ကုု ဘုဂ္ဂို�လာ�ရေဒ်ီ�်ှနုုှင့််ငံ့်�ုု� အစု်လုုက် နှှင့််ထုုတ်ခံု�မုိုရေ�ကာင့််် 

ရေနာက်ဆိုုံ�တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအာ� နှုုင့််င့်ံတကာ၏ အပြပွဲင့််�အထုန် ရေ�ဖွဲ့န်မိုုမို�ာ�နှှင့််် လူမို��ု�တုံ��တ်ပြဖွဲ့တ် 

မိုုပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ခု�က်မို�ာ�အလယ််တဲင့်် ရေ�ာက်�ှု�ဲာ�ရေစ်�လုု အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာတ�ာ�ရှုုံ�နှှင့်််  

အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာ �ာဇို�တ်တ�ာ�ရှုုံ�တုု�၏ ရေ�ှ�ရေမိုှာက်�ုု�လညီ်� ရေ�ာက်�ှု�ဲာ�ရေစ်�ညီ်။ ဤ 

ကာလအတဲင့််� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််နှှင့််် ၂၀၁၈ခုုနှှစ််တုု�တဲင့်် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နှှစ််ကြိုးကုမို် ထုပွဲ်မိုံက�င့််�ပွဲ 

ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� �ု�ာထုင့််�ှာ�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုု�လဒီ် မိုထုဲက်ခု�်ရေပွဲ။

ထုုု�ုု�နှုုင့််င့်ံတကာ ရေ�ဖွဲ့န်မိုုမို�ာ� တစ််စ်တစ််စ်မို�ာ�ပြပွဲာ�လာပြီးပွဲီ� ယ်ခုင့်် စ်စ််တပွဲ် (တစ််ပွဲုုင့််�) 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုထုံမိုှ အရေမိုဲဆိုက်ခုံထုာ��ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ပွဲါ �ု�ာထုင့််�ှာ� 

ရေ�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ကုုဗျူစ််-၁၉ ကမိုာ့်ကပွဲ်ရေ�ာဂ္ဂိုါရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာရေ�ာ စ်ုန်ရေခု်မိုုအ�စ်် 

မို�ာ� �ှု�ညီ််�ကာ�မိုှပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် ဆိုယ််စ်ုနှှစ််တစ််စ်ုအတဲင့််� တတုယ်အကြိုးကုမို် အရေထုဲရေထုဲ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ နှုု�င့််ဘုာလ ၈ �က်ရေန်တဲင့်် က�င့််�ပွဲ�န် ဦး�တညီ်လာခု�်�ညီ်။ 

ပြပွဲင့််�ထုန်လှရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်ဆိုုုင့််�ာ စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ�၊ လုံခြုံခု�ံရေ��စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ� �ှုရေန 

�ညီ်် အရေပြခုအရေနမို�ာ��ကာ�မိုှပွဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုုက�င့််�ပွဲပြဖွဲ့စ််ရေအာင့်် က�င့််�ပွဲခု�်�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

က�င့််�ပွဲ�ည််ီရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��ူမို�ာ�ပြပွဲာ�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� NLD �ည်ီလည်ီ� လဲန်ခု�ရ်ေ�ာင့်ါ�နှှစ််မှို ၎င့််�၏ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� အနှုုင့််�မိုုကုုပွဲင့်် ရေက�ာ်လဲန်အနှုုင့််�ခု�်ပြီးပွဲီ� USDP မိုှာ �မိုုုင့််�တဲင့််ရေလာက်ရေအာင့်် က�ရှုုံ� 

ခု�်ကာ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ု နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�မိုှာလညီ်� ရေမိုှာ်မိုှန်�ထုာ��ညီ်ထုက် ရေလ�ာ်နညီ်�ရေ�ာ 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုု�ာ အနှုုင့််�ခု�်�ညီ်။၂ စ်ုန်ရေခု်မိုုအမို�ာ�အပြပွဲာ� �ှုရေစ်ကာမိုူ၊ 

အထူု��ပြဖွဲ့င့််် ရုုှုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမို�ာ�ကုု ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�မှို ဆိုက်လက်ဖွဲ့ယ််ထုုတ်ခု�န်လှပ်ွဲထုာ�ခု�ပ်ြီးပီွဲ� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုအဖွဲ့ဲ��၏ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�မိုှတ်မိုုမိုှာ ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုု မို�ှုရေစ်ကာမိုူ ခြုံခု�ံင့်ုံ�ကညီ််ရှုုလှင့်် ထုုု 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုှာ တ�ာ�နညီ်�လမို်�က�ပြီးပွဲီ� တ�ာ��င့််မိုု�ှု�ညီ် (ANFREL၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။

နှုု�င့််ဘုာလ ၁၅ �က်ရေန်တဲင့်် ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ��ညီ် တာ�န် 

ထုမို်�ရေဆိုာင့််ဆို� NLD အတဲက် ခုုုင့််မိုာရေ�ာရေအာင့််ပြမိုင့််မိုုတစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််�လုု စ်စ််တပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု 

ဆိုန််က�င့််�ညီ်် �ုု�မိုဟုုတ် စ်စ််တပွဲ်လက်ရေ�ခုံကုုဆိုန််က�င့််�ညီ်် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ��ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ 

ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�မိုုကုု ထုူ�ထုူ�က�က� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�က်တစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြီးပွဲီ��ညီ်် 

ရေနာက်၌ စ်စ််တပွဲ်နှှင့််် ၎င့််�၏လက်ရေအာက်ခုံအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က NLD ခုန််အပွဲ်�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�က မိုဟုာဗျူ��ဟုာက� ကြိုးကု��ကုုင့််ပြခုယ််လှယ််မိုုနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� မို�မိုာမိုု 

ပြပွဲ�လုပွဲ်ခု�်ရေ�ကာင့််� စ်တင့််စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�လာ�က�လုု ကန််ကဲက်မိုုမို�ာ�ကုုလညီ်� အမို�ာ�အပြပွဲာ�ရေဆိုာင့််�းက်လာ 

�က�ညီ်။ NLD နှှင့််် စ်စ််တပွဲ်အ�ကာ��ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လဲန်ကာလ အပြင့်င့််�အခုုံ�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််�စ််မို�ာ� က�မို်��စ်စာက�နု်ဆိုုု�န် ကြိုးကု�တင့််စ်ီစ်ဉ််ထုာ��ညီ်် ရေန်�က်ပြဖွဲ့စ်် 

ရေ�ာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၁ �က်ရေန်တဲင့်် အာဏာာ�ုမို်�မိုုအပြဖွဲ့စ်် အပြမိုင့်််ဆိုုံ�အဆိုင့်််�ုု� 

၂ �မိုုုင့််�တစ််ရေလှာက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ� နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်။ ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ် ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် - USDP ၂၅၉ ရေန�ာ၊ 
NLD-၊ အပြခုာ� ၆၆ ရေန�ာ၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် - USDP ၃၀ ရေန�ာ၊ NLD ၂၅၅ ရေန�ာ၊ အပြခုာ� ၃၈ ရေန�ာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် - USDP 
၂၆ ရေန�ာ၊ NLD ၂၅၈ ရေန�ာ၊ အပြခုာ� ၃၁ ရေန�ာ။ အမို��ု��ာ�လှတ်ရေတာ် ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် - USDP ၁၂၉ ရေန�ာ၊ NLD-၊ 
အပြခုာ� ၃၉ ရေန�ာ၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် - USDP ၁၂ ရေန�ာ၊ NLD ၁၃၅ ရေန�ာ၊ အပြခုာ� ၂၁ ရေန�ာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် - USDP ၇ ရေန�ာ၊ 
NLD ၁၃၈ ရေန�ာ၊ အပြခုာ� ၁၆ ရေန�ာ။
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တစ််�ှုန်ထုုု�ရေ�ာက်�ှု�ဲာ�ပြီးပွဲီ� ဆိုယ််စ်ုနှှစ််တစ််ခုု�ကာ တုုင့််�ပြပွဲညီ်ပွဲဲင့်််လင့််�လာမိုုနှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်လ�က် 

�ှုရေ�ာ ရေပြပွဲာင့််�လ�တုု�တက်မိုုတုု�ကုု ထုုထုုရေ�ာက်ရေ�ာက် ပွဲုတ်ပွဲင့််လုုက်ကာ ပြပွဲညီ်�ူလူထုု၏ ဒီုကခ 

ခုံစ်ာ��မိုုနှှင့််် ခုုခုံရေတာ်လှန်မိုုတုု�ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပွဲဋိုပွဲကခအခုန်��စ််ကုု စ်တင့််လုုက်ပြခုင့််�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

အခု�နု်တစ််နှှစ််�ကာပြမိုင့်််မိုညီ်် နှုုင့််င့်ံရေတာ်အရေ��ရေပွဲ်အရေပြခုအရေန ရေ�ကညီာခု�က်နှှင့်််တကဲ အရေ��ရေပွဲ် 

အရေပြခုအရေနအပြီးပွဲီ�တဲင့်် က�င့််�ပွဲမိုည်ီဟုုကတုရေပွဲ��ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ� ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််် မိုကုုက်ညီီရေ�ကာင့််� အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုုခု�်�ညီ်။ ထုုုအခု�နု်မိုှစ်တင့််၍ နှုုင့််င့်ံရေတာ် 

အ��ရေပွဲ်အရေပြခုအရေန တစ််နှှစ််တာကာလ �တ်မိုှတ်ခု�က်ကုု တုု�ပြမိုှင့်််ခု�်�ညီ်။

၁.၂။	 အ�ဏာ�သွိမာ်�မာု၏	‘ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဇူး�တ်ကျေး���င််�’

အာဏာာ�ုမို်�စ်ကတညီ်�ကပွဲင့်် စ်စ််တပွဲ်�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုအရေ�ကာင့််� လုပွဲ်ကြံ့ကံ 

ဇိုာတ်လမ်ို�ကုုအ�ံု�ပြပွဲ�ပြီးပီွဲ� အာဏာာ�ုမ်ို�မုိုတ�ာ��င့််ရေစ်�န် ကြိုးကု��ပွဲမ်ို�ခု��်ည်ီ (နုှင့််�ယှ်ဉ််ခု�က်၊ Lidauer၊ 

၂၀၂၁ ခု)။၃ ဤပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်ဇိုာတ်ညွှှန်�အတဲက် စ်ီစ်ဉ််ပြပွဲင့််ဆိုင့််�ာတဲင့်် အပြခုာ�အခု�က်အလက်မို�ာ�အပွဲါ 

အ�င့်် ကုုဗျူစ််-၁၉ ကမိုာ့်ကပွဲ်ရေ�ာဂ္ဂိုါဆိုုုင့််�ာ တာ�ပြမိုစ််ခု�က်မို�ာ�ရေအာက်တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� စ်ီစ်ဉ်် 

က�င့််�ပွဲ�ပြခုင့််�၏ စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� မိုမိုှန်ကန်မိုုမို�ာ�ကုု�ညီ်ညွှှန်�၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မိုတုုင့််မိုီတဲင့််လညီ်�ရေကာင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြီးပွဲီ�ကာလတဲင့််လညီ်�ရေကာင့််� အခုမို်�အနာ�၊ အထုုမို်� 

အမိုှတ်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မို�ာ�၏ အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�ကုု စ်စ််တပွဲ် 

ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�က မိုှတ်ခု�က်ပြပွဲ�ရေပြပွဲာဆိုုုခု�်�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Thawnghmung ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေန်တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု လက်ခုံခု�်ရေ�ာ်လည်ီ� ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် စ်စ််တပွဲ် 

လက်ရေအာက်ခံုအဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�က အာဏာာ�ုမ်ို�မုိုမိုတုုင့််မီို �က်�တပူွဲတ်မို�ာ�၌ ပြင့်င့််�ဆုုိုကန််ကဲက်မုို 

အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််လာ�ကကာ �လဒီ်မို�ာ�ကုုပြင့်င့််�ပွဲယ််ခု�်�ကပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု 

အတဲက်�ာမိုက စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ထုာ�ရေ�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�အတဲက်ပွဲါ အစ်ုု��ကုု�ာ အဆိုုံ�စ်ဲန်အပြပွဲစ််တင့်် 

�ကရေတာ်�ညီ်။၄

ဤ�ုု�စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ရေပြပွဲာဆိုုုမိုုမို�ာ�ကုု တန်ပြပွဲန်�န်အလုု�င့်ှာ အ�ပွဲ်ဘုက်လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� ၁၂ဖွဲ့ဲ��က 

‘ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��ညီ် အမို�ာ�ယ်ုံ�ကည်ီလက်ခုံနှုုင့််ဖွဲ့ဲယ််�ှုပြီးပွဲီ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အမို�ာ�စ်ု၏ ဆိုနှဒ�ရေဘုာထုာ�ကုု 

ထုင့််ဟုပွဲ်ခု�်ရေ�ကာင့််�’ ရေ�ကညီာရေ�ာ ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်တစ််ရေစ်ာင့််ကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်�ညီ် (PACE၊ ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််)။ ထုုု�ရေနာက်တဲင့်် မို�မို�မိုာမိုုဟူုရေ�ာ ဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုု မိုှန်ကန်ရေ�ကာင့််� �က်ရေ�ပြပွဲလုု�ညီ်် 

SACက ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�မိုှာ မိုှာ�ယ်ဲင့််�ရေ�ကာင့််�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�ညီ်် စ်ာအုပွဲ်ထုုတ်ရေ�မိုုမို�ာ� 

ဆိုက်လက်ထုဲက်ရေပွဲ်လာ�ညီ် (The Insights၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။ နှုုင့််င့်ံတကာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေစ်ာင့်််�ကညီ်် 

ရေလ်လာ�ူမို�ာ�က စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ��ှုရေနရေစ်ကာမိုူ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�၏�လဒီ်�ညီ် ပြပွဲညီ်�ူ� 

ဆိုနှဒကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်ဟုု နုဂ္ဂိုုံ�ခု��ပွဲ်ရေကာက်ခု�က်ခု�ခု�်�က�ညီ် (ANFREL၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။ တစ််ခု�နု် 

တညီ်�မိုှာပွဲင့်် နှုုင့််င့်ံတကာ ကွမို်�က�င့််ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�၊ စ်ာရေပွဲပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်�ူမို�ာ�က 

၃ တပွဲ်မိုရေတာ်ကာကဲယ််ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်ရှုုံ�၊ “ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ��ုု� အ�ုရေပွဲ�ခု�က်”၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၂ �က်ရေန် (အဲန်လုုင့််� 
ရေပွဲ်တဲင့်် မို�ှုရေတာ်ပွဲါ)။

၄ တပွဲ်မိုရေတာ်ကာကဲယ််ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ်ရှုုံ�၊ “၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကြိုးကု�ကာလ အရေပြခု 
အရေနနှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ညီ်် �ပွဲ်တညီ်ခု�က်အာ� ရေ�ကညီာခု�က်”၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် နှုု�င့််ဘုာလ ၂ �က်ရေန် ((အဲန်လုုင့််�ရေပွဲ်တဲင့်် 
မို�ှုရေတာ်ပွဲါ)။
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အာဏာာ�ုမ်ို�မုို�ည်ီ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီနှှင့်််မိုညီီရေ�ကာင့််� အရေထုာက်အထုာ�မို�ာ� ရေပွဲ�ခု��်က�ည်ီ 

(ဥပွဲမိုာ - International IDEA၊ Choudry နှှင့််် Welikala၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ Crouch၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ 

Harding၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ICJ၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ Noël၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။

ထုုုအခု�နု်မိုှစ်၍ အာဏာာ�ုမို်�ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�က ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��ညီ် 

တ�ာ�မို�င့််ရေ�ကာင့််�နှှင့််် တ�ာ�နညီ်�လမို်�မိုက�ရေ�ကာင့််��က်ရေ�ပြပွဲ�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�လ�က်�ှု�က�လုု  

၎င့််�တုု�၏ အာဏာာလှ�ရေပြပွဲာင့််��ယ်ူမုိုကုုတ�ာ��င့််ရေစ်ပြီးပွဲီ� တညီ်ပြီးမို�ခုုုင့််မိုာရေစ်�န်အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

အ�စ််မို�ာ�က�င့််�ပွဲ�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�လ�က်�ှု�က�ညီ်။  ဤ�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�မိုှာ ယ်ခုုအကြိုးကုမို်မိုှ အ�စ်် 

စ်တင့််လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ပြခုင့််�မိုဟုုတ်ပွဲါ။ အာဏာာ�ှင့််ဆိုန်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�ဆုုို�ည်ီမှိုာ အရေ�ှ�ရေတာင့်် 

အာ�ှတဲင့်် ခြွခုင့််�ခု�က်မိုဟုုတ်ဘု� ဓာရေလ်ထုုံ�စ်ံပြဖွဲ့စ််ရေနပြီးပွဲီ� (Morgenbesser နှှင့််် Pepinsky၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််) 

အာဏာာ�ှင့််မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ အာဏာာဆိုုပွဲ်ကုုင့််ထုာ�မိုုကုု မိုှန်ကန်ရေ�ကာင့််� �က်ရေ�ပြပွဲ�န်အလုု�င့်ှာ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှတစ််ဆိုင့််် ကြိုးကု��ကုုင့််ပြခုယ််လှယ််မိုုနညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု အပြပွဲညီ််အ� အ�ုံ�ခု�တတ်�က 

�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ ဥပွဲမိုာ - Gandhi နှှင့််် Lust-Okar၊ ၂၀၀၉ ခုုနှှစ််၊ Schedler၊ ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််)။ 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၌ ပြီးပွဲီ�ခု�်ရေ�ာ အာဏာာ�ှင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု၏ ထုင့််�ှာ�ရေ�ာပြပွဲယ်ုဂ္ဂို်မို�ာ�မိုှာ ၎င့််�တုု�၏ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု 

ကုု �က်ဆိုုု��ှညီ်ရေစ်�န် (BSPP လက်ထုက်၊ ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််အထုု) တစ််ပွဲါတီရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 

က�င့််�ပွဲခု�်�က�လုု  (၁၉၉၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််တဲင့််လညီ်�) ရေ�း�ရေကာက်ခုံဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််�ကုု 

ခုဲင့်််မိုပြပွဲ�ခု�်ဘု� (၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််တဲင့််) ၎င့််�တုု� လုုလာ��ညီ််�လဒီ်မို�ာ� ထုဲက်ရေပွဲ်လာရေစ်�န်အလုု�င့်ှာ 

ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ကုု မိုရုုှု��ာ�ရေ�ာလုပ်ွဲ�ပ်ွဲမို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် စီ်စ်ဉ််က�င့််�ပွဲခု��်ည်ီ (Morgenbesser၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််)။ 

ထုုု�ရေ�ကာင့််် အာဏာာ�ုမို်�ပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ�က�င့််�ပွဲမိုညီ်ဟုု ရေ�ကညီာပြခုင့််�တုု�မိုှာ �မိုုုင့််� 

တစ််ပွဲတ်လညီ်ပြခုင့််��ာ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှ ပွဲင့််မိုနယ််ရေပြမို�ှု အပြခုာ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

�က်ဦး�ဆိုံပွဲုုင့််စ်နစ််မို�ာ� (ကရေမိုာ့ဒီီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံ) က�်�ုု�ပွဲင့်် ယ်ခုုအခုါတဲင့်် ဗျူုုလ်ခု��ပွဲ် 

မိုှ��ကြိုးကီ� မိုင့််�ရေအာင့််လုင့််လက်ရေအာက်�ှု ပြမိုန်မိုာစ်စ််တပွဲ်�ညီ် ဤ�မိုုုင့််��င့််ဇိုာတ်�င့််ခုန်�ကုု တညီ် 

ရေဆိုာက်၊ ခု���ထဲုင့််ရေန�ည်ီ။ �ုု�ရေ�ာ် အဆုုိုပွဲါရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ လက်ရေတဲ�ရေဆိုာင့််�းက်မုိုကုု 

ပြမိုင့််ရေတဲ�နှုုင့််�န်အတဲက်ဆိုုုလှင့်် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာ နယ််ရေပြမိုထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုု၊ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််� ထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုု 

တုု�ကုု အရေ��တကြိုးကီ�လုုအပ်ွဲပြီးပီွဲ� အနည်ီ�ဆံုို�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ပြပွဲည်ီ�ူလူထုု၏�ရေဘုာတူညီီမုိုကုုလည်ီ� လုုအပ်ွဲ 

�ညီ်။

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၂ �က်ရေန်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်�ညီ် ကာကဲယ််ရေ��ဦး�စ်ီ�ခု��ပွဲ် ဦး�ရေဆိုာင့်် 

�ညီ်် အဖွဲ့ဲ���င့်် ၁၁ ဦး�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေတာ်စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ရေကာင့််စ်ီ (SAC)ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ရေ�ကာင့််� 

ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။ �မိုမတအပြပွဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်နှှင့််် အပြခုာ�ရေ�ာ ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််ပွဲုုင့််�

တာ�န်�ှု�ူမို�ာ�အပြပွဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် (UEC) ဥကကဋ္ဌာနှှင့််် UEC အဖွဲ့ဲ���င့်် 

အခု��ု�ကုုလညီ်� ဖွဲ့မို်�ဆိုီ�ခု�်�ညီ်။ အပြခုာ�ရေ�ာ UEC �န်ထုမို်�မို�ာ�ကုု နှုုင့််င့်ံအနှှံ�အပြပွဲာ�မိုှ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ�မို�ာ��ှု အဖွဲ့ဲ���င့််နှှင့််် �န်ထုမို်� ၁၀၀ ရေက�ာ်တုု�နှှင့်််အတူ ယ်ာယ်ီထုုန်��ုမို်�ခု�်�ညီ်။ 

စ်င့််စ်စ််အာ�ပြဖွဲ့င့််် အာဏာာ�ုမို်�မိုုနှှင့််် စ်စ််တပွဲ်၏ ရေနာက်ဆိုက်တဲ� အစ်ီအစ်ဉ််မို�ာ�၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှာ 

အရေ��ပွဲါလှရေ�ာရေ�ကာင့််် UEC �ညီ် ဖွဲ့မို်�ဆိုီ�မိုုမို�ာ�၊ စ်စ််ရေ�ကာရေမို�ပြမိုန်�မုိုမို�ာ�အတဲက် အဓာုကပွဲစ််မိုှတ် 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� ပြဖွဲ့စ််လာ�ညီ်  (AAPP၊ ၂၀၂၁ခုုနှှစ််)။

စ်စ််အစ်ုု��က ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တဲင့်် ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်ပြီးပွဲီ� အ�ပွဲ်�ာ�တစ််ပွဲုုင့််� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု�ုု� အ�ဲင့်် 

ကူ�ရေပြပွဲာင့််�မိုုစ်တင့််ခု�်ရေ�ာ ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုီ�ုု� ဦး�တညီ်�ဲာ�ရေစ်ခု�်�ညီ်် ‘ဒီီမုုိုကရေ�စီ် 
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လမ်ို�ပြပွဲရေပြမိုပံုွဲ’ကုု အတုခုုု�ထုာ��ည််ီ လုပ်ွဲ�ှာ�မုိုတစ််ခုုအရေနပြဖွဲ့င့််် SAC �ည်ီ အဆိုင့်််င့်ါ�ဆိုင့်််ပွဲါ လမို်�ပြပွဲ 

ရေပြမိုပွဲုံကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်�ညီ်။ ပွဲထုမိုအခု�က်နှှင့််် ရေနာက်ဆိုုံ�အခု�က်မို�ာ�မိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု �ညီ်ညွှှန်� 

ထုာ��ညီ် -

(၁) ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််ကုု ပြပွဲန်လညီ်ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြီးပွဲီ� မို�စ်ာ�င့််�မို�ာ� စ်စ််ရေဆို�ပြခုင့််� 

မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် လုပ်ွဲရေဆိုာင့််�င့်််၊ လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ထုုုက်�ည်ီမို�ာ�ကုု ဥပွဲရေဒီနှှင့်််အညီီ ဆိုက်လက် 

လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ဲာ�မိုညီ်။

(၅) အရေ��ရေပွဲ်ကာလဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််အညီီ ရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပွဲီ�စ်ီ�ပွဲါက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ (၂၀၀၈ ခုုနှှစ််) နှှင့်််အညီီ လဲတ်လပွဲ်ပြီးပွဲီ�တ�ာ�မိုှတရေ�ာ ပွဲါတီစ်ုံဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

အရေထဲုရေထဲုရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�အာ� ပြပွဲန်လည်ီက�င့််�ပွဲ၍ အနုုှင့််��ည််ီပွဲါတီအာ� ဒီီမုုိုကရေ�စီ် စံ်နုှန်� 

မို�ာ�နှှင့်််အညီီ နှုုင့််င့်ံရေတာ်တာ�န်အာ� လှ�အပွဲ်နှုုင့််ရေ�� ဆိုက်လက်ရေဆိုာင့််�းက်�ဲာ�မိုညီ်။

(Myanmar Digital News၊ ၂၀၂၁ခုုနှှစ််)

SAC �ညီ် တ�ာ�လှတ်ရေတာ်ခု��ပွဲ်၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာခုုံရှုုံ�နှှင့််် အဖွဲ့ဲ���င့််င့်ါ�ဦး� 

ပွဲါ�င့််ရေ�ာ ‘UEC’ တုု� အပွဲါအ�င့်် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အမို��ု�မို��ု��ှု တ�ာ��င့််�ာထုူ�တာ�န် �ယ်ူထုာ��ူမို�ာ� 

၏ �ာထုူ�မို�ာ�အာ� ပြဖွဲ့ညီ််စ်ဲက်၊ အစ်ာ�ထုုု�ပြခုင့််�ကုု ဆိုက်လက်လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�်�ညီ်။ ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု ကြိုးကီ��ကပွဲ်ခု�်�ညီ်် ဦး��ုန်�စ်ုု�ကုု ဥကကဋ္ဌာအပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲန်လည်ီခုန််အပွဲ်ခု�်ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အတဲက် လုပွဲ်င့်န်�ပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�းက်�ရေ�ာ အပြီးင့်ုမို်�စ်ာ� 

စ်စ််တပွဲ်အ�ာ�ှုပြဖွဲ့စ််�ူ ယ်ခုင့််ညွှှန်�ကာ�ရေ��မိုှ��ခု��ပွဲ်အာ�လညီ်� ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ���င့််အပြဖွဲ့စ််�ုု� �ာထုူ� 

တုု�ရေပွဲ�ခု�်�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Myanmar Now၊ ၂၀၂၁ က)။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၅ �က် 

ရေန်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်ခုန်် UEC က ‘၂၀၂၀ပြပွဲညီ််နှှစ်် အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��ှု မို�မို�မိုာမိုုမို�ာ�ကုု စ်တင့််

စ်ုံစ်မို်�စ်စ််ရေဆို�ရေနပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�’ ရေ�ကညီာခု�်�ညီ် (Myanmar News Agency၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။  

ထုုုအခု�နု်ကတညီ်�ကစ်တင့််ပြီးပွဲီ� ၎င့််��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုု စ်ဲပွဲ်စ်ဲ�ခု�က်မို�ာ�ကုု �က်ရေ�ပြပွဲနှုုင့်် 

�န် အာ�ထုုတ်မုိုအရေနပြဖွဲ့င့််် �က်ရေ�အရေထုာက်အထုာ�မို�ာ�ကုု စ်တင့််ပြပွဲ�လုပ်ွဲလာခု�ပ်ြီးပီွဲ� ၂၀၂၀ ပြပွဲည််ီနှှစ််  

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် အ�ုံ�ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�နှှင့််် ဆိုနှဒမို�လက်မိုှတ်မို�ာ�အရေ�ကာင့််� မိုယ်ုံ 

�ကညီ်နှုုင့််စ်�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အစ်ုု���တင့််�စ်ာပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြမိုန်မိုာ်အလင့််��တင့််�စ်ာ 

အဂ္ဂို�လုပွဲ်မိုူ (GNLM) နှှင့််် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ ပြပွဲန်�ကာ�ဆိုက်�ဲယ််ရေ��တုု�မိုှတစ််ဆိုင့််် ထုပွဲ်တလ�လ� တင့််ပြပွဲ 

ခု�်�ညီ်။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မိုတ်လလယ််တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ကုု ပြပွဲန်လညီ်ပြပွဲင့််ဆိုင့်် 

မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ကုု အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ်် (PR) �ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ်် 

ရေ�ကာင့််� SAC ခုန်် UEC ၏ ရေပြပွဲာရေ��ဆိုုုခုဲင့်််�ှု�ူက ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။

ထုုုအခု�နု်ကတညီ်�က စ်တင့််ပြီးပွဲီ� SAC ခုန်် UEC �ညီ် အစ်ုု���တင့််�စ်ာတဲင့်် �တင့််�စ်ာ 

�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�မို�ာ�၊ ရေ�ကညီာခု�က်မို�ာ�၌ ၎င့််�တုု�၏ရေဆိုာင့််�းက်ရေနမိုုမို�ာ�အရေ�ကာင့််� မိုဲမို်�မိုံပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုု 

ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု �တင့််�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အပြပွဲင့်် လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ တစ််ရေန�ာ 

ကုုမိုှ မိုညီ်�ညီ််အခုါကမိုှ အနှုုင့််�ခု�်ဖွဲ့ူ�ပြခုင့််�မို�ှုရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီအမို�ာ�စ်ု ပွဲါ�င့််�ညီ်် မိုှတ်ပွဲုံတင့်် 

ထုာ�ရေ�ာ နုုှင့််ငံ့်ရေ��ပွဲါတီရေပွဲါင့််� ၆၀ ခုန််နှှင့််် အစ်ည်ီ�အရေ��မို�ာ� စ်တင့််က�င့််�ပွဲလာခု��်ည်ီ (Nachemson 

နှှင့််် Frontier၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ NLD ဦး�ရေဆိုာင့််ရေ�ာ အစ်ုု���ညီ် ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

အနှုုင့််�ရေ��အတဲက် UEC ကုု နညီ်�လမို်�ရေပွဲါင့််�စ်ုံပြဖွဲ့င့််် လှမို်�မိုုု�ခု�်ရေ�ကာင့််�၊ UEC အ�စ််က ပြီးမိုု��နယ်် 

အမို�ာ�စု်တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�မိုာမုိုကုု စံု်စ်မ်ို�စ်စ််ရေဆို�လ�က်�ုှရေ�ကာင့််� နုုှင့််ငံ့်ရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ကုု ရေပြပွဲာဆုုို 
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ခု�်ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီခု��ု�ရေဖွဲ့ာက်မိုုနှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ အရေထုာက်အထုာ�မို�ာ�ကုု ရေပွဲ�အပွဲ်�က�န် ရေတာင့််�ဆိုုု 

ခု�်�ညီ်။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဇိုူလုုင့််လတဲင့်် အာဏာာ�ုမို်�မိုုမိုတုုင့််မိုီ တ�ာ��င့်် UEC က အပြီးပွဲီ��တ် 

ထုုတ်ပြပွဲန်ရေ�ကညီာခု�်ရေ�ာ တ�ာ��င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ခု�်�ညီ်။၅ နှုု�င့််ဘုာလ 

တဲင့်် အပြခုာ��ူမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စ်ု�ကညီ်၊ �မိုမတဦး��င့််�ပြမိုင့်််၊ UEC ဥကကဋ္ဌာ ဦး�လှ�ုန်� 

နှှင့််် အပြခုာ�အဖွဲ့ဲ���င့််နှှစ််ဦး�တုု�အာ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာပြပွဲစ််မိုုမို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် တ�ာ�စ်ဲ�ဆိုုုခု�်�ညီ် (ဧ�ာ�တီ၊ 

၂၀၂၁ ခု)။

၂၀၂၂ ခုုနှှစ််တစ််ရေလှာက်လုံ�တဲင့်် SAC ခုန်် UEC �ညီ် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�မို�ာ� 

ဆိုက်လက်က�င့််�ပွဲပြခုင့််�နှှင့််် NLD အစ်ုု��လက်ထုက်မိုှ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုအရေ�ကာင့််� လုပွဲ်ကြံ့ကံ 

ဇိုာတ်လမို်�ကုု ဆိုက်လက်လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေနပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�အဆိုုုအ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ� က�င့််�ပွဲ�န် 

လညီ်� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေန�ညီ်။ ဤ�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ်် ရေပြပွဲာင့််�လ��န်၊ 

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ကုု စ်ာ�င့််�စ်စ််�န်နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််��စ််မို�ာ� ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်တုု�လညီ်� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လတဲင့်် က�င့််�ပွဲခု�်ရေ�ာ �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၌ UEC က မိုှတ်ပွဲုံတင့််ထုာ�ရေ�ာ 

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီ ၉၂ ပွဲါတီအနက်မိုှ ၈၅ ပွဲါတီကုု စ်ာ�င့််�စ်စ််ပြီးပွဲီ�ရေ�ကာင့််�နှှင့််် ပြီးမိုု��နယ််ရေပွဲါင့််� ၃၃၀ 

�ှု�ညီ််အနက် ပြီးမိုု��နယ်် ၃၀၀ ရေက�ာ် လူဦး�ရေ�စ်ာ�င့််�မို�ာ�စ်စ််ရေဆို�ပြခုင့််�ကုု ရေကာ်မို�ှင့််ခုဲ�မို�ာ�က 

ရေဆိုာင့််�းက်ပြီးပွဲီ�စ်ီ�ရေ�ကာင့််� ရေပြပွဲာ�ကာ�ခု�်�ညီ်။၆ 

SAC ခုန်် UEC ၏အဆိုုုအ� �က်ဆိုုုင့််�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�၊ နညီ်�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�ကုု 

ပြပွဲန်လညီ်ပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြီးပွဲီ�ပြီးပွဲီ ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီမို�ာ��ှု အရေ��စ်ုတ်ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�ကုုမိုူ 

အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ�ုု� ထုုတ်ပြပွဲန်ရေ�ကညီာပြခုင့််� မို�ှုရေ��ရေပွဲ။၇ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��န်အတဲက်ဆိုုုလှင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� 

�ညီ် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှု�ူပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� �က်ရေ�ပြပွဲ�န်အတဲက် မို�ရှုုံထု�တဲင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ကတ်နှှင့််် 

အုမို်ရေထုာင့််စ်ုစ်ာ�င့််�ပြဖွဲ့င့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််၏အရေထုာက်အထုာ�ကုု ပြပွဲ��မိုညီ်ဟုူရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်� 

ဆိုုုင့််�ာ ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုတစ််ခုုကုုရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။ ယ်ခုင့််ကမိုူ ထုုုက�်�ုု�ရေ�ာလုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ� မို�ှုခု�် 

ဖွဲ့ူ�ရေပွဲ။၈ 

တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် SAC ခုန်် UEC �ညီ် ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�၏ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၊ မို�မို�မိုာမိုုနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုတုု�၏ တ�ာ�ခုံမို�ာ�အာ� တ�ာ� 

စဲ်�ဆုုိုပြခုင့််�ကုု ဆိုက်လက်လုပ်ွဲရေဆိုာင့််ခု��်ည်ီ။ UEC ရေပြပွဲာရေ��ဆုုိုခဲုင့်််�ုှ�ူက ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ်် 

ရေနရေ�ာအမိုုရေပွဲါင့််� ၁၀၉၁ မိုု�ှုပြီးပွဲီ� အမိုုရေပွဲါင့််� ၂၀၀ ကုု ပွဲလပွဲ်ကာ ၅၄၆ မိုုမိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီကုု 

အရေပြခုခုံ၍ စ်ုံစ်မို်�စ်စ််ရေဆို�ရေနဆို�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၃၄၅ မိုုကုု တ�ာ�ရှုုံ�တဲင့်် စ်ဲ�ဆိုုု�ဲာ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� 

�ှင့််�ပြပွဲခု�်�ညီ်။ �မိုမတ၊ နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်၊ UEC ဥကကဋ္ဌာနှှင့််် အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�၊ �န်ကြိုးကီ� 

ဦး�မိုင့််��ူ၊ ရေနပြပွဲည်ီရေတာ်ရေကာင့််စီ် ဥကကဋ္ဌာ၊ ပြပွဲည်ီနယ််နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ��န်ကြိုးကီ�ခု��ပ်ွဲမို�ာ�၊ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

၅ SAC ၏ ၁၃ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီးပွဲီလ ၂၇ �က်ရေန်။

၆ SAC ၏ ၁၆ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လ ၁၆ �က်ရေန်။

၇ SAC ၏ ၁၆ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လ ၁၆ �က်ရေန်။ �ုု�ရေ�ာ် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််ကတညီ်�က 
ရေဆိုာင့််�းက်လ�က်�ှု�ညီ််အတုုင့််� UEC ခုန်် SAC က ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုမို�ာ�တဲင့်် အပြခုာ�အခု�က်မို�ာ� အပွဲါအ�င့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 
မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် မို�စ်ာ�င့််�ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာမိုု၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�မိုု၊ ကြိုးကု�တင့််ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ မို�ရေ�တဲက် 
ပြခုင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ် ရေ�ကညီာမိုုမို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အပြဖွဲ့စ််မိုှ ပြပွဲန်လညီ်ရှုုပွဲ်�ုမို်�ရေ��ဆိုုုင့််�ာ 
ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််�က်ဆိုုုင့််ရေ�ာ အရေ�ကာင့််�အ�ာမို�ာ� ပွဲါ�င့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� ရေပြပွဲာ�ကာ�ခု�်�ညီ်။

၈ SAC ၏ ၁၃ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီးပွဲီလ ၂၇ �က်ရေန်။
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ရေလာင့််�မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ��င့််မို�ာ� 

အပွဲါအ�င့်် ‘တ�ာ�ခံု’ ဒီါဇိုင့််နှှင့်််ခု�၍ီ ပြပွဲစ််ဒီဏ်ာခု�မှိုတ်ခံု�ပြီးပီွဲ� �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲစ််ဒီဏ်ာခု�မှိုတ်ခံု��န် ရေစ်ာင့်််ဆုုိုင့််� 

ရေနဆို� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပြပွဲစ််ဒီဏာ်စ်ီ�င့််ခုံ��ူ အမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှာ အာဏာာ�ုမို်�မုိုမိုတုုင့််မိုီက UEC ကုုယ််တုုင့််၏ 

စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုယ်နှတ�ာ�ဆိုုုင့််�ာ အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ခု�်�က�ညီ် (အမိုုရေပွဲါင့််� ၃၆၉ မိုုတဲင့်် တ�ာ�ခုံရေပွဲါင့််� 

၂၁၇၃ ဦး�ကုု ခု�မိုှတ်ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ခု�်�ညီ်)။၉ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လတဲင့်် ထုုတ်ပွဲယ််ခုံ UEC တာ�န်�ှု 

ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�ကုု ရေထုာင့််ဒီဏာ်�ုံ�နှှစ်် ခု�မိုှတ်ခု�်�လုု နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်နှှင့််် �မိုမတတုု�အာ� 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နှှီ�နှှယ်် တ�ာ�စ်ဲ�ဆိုုုမိုုမို�ာ�ကုု အပြခုာ�အမိုုန််ခု�မိုှတ်မိုုမို�ာ��ုု� ထုပွဲ်မိုံရေပွဲါင့််�ထုညီ််ခု�်�ညီ် 

(နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ ကုုခု��ု၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ စ်က်တင့််ဘုာလ ၂ �က်ရေန်တဲင့်် ရေဒီ်ရေအာင့််ဆိုန်�စ်ု�ကညီ်အာ� 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုအတဲက် အလုပွဲ်�ကမို်�နှှင့််် ရေထုာင့််ဒီဏာ်�ုံ�နှှစ််ကုု ယ်ခုင့််အမိုု ၁၀ မိုုမိုှ ရေထုာင့်် 

ဒီဏာ် ၁၇ နှှစ််�ုု� ထုပွဲ်ရေပွဲါင့််�ခု�မိုှတ်ခု�်�ညီ် (RFA၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ အဆိုုုပွဲါအမိုုမို�ာ�အနက် မိုညီ်�ညီ်် 

အမိုုတဲင့််မိုှ လက်ခုံယ်ုံ�ကညီ်နှုုင့််ရေလာက်ရေ�ာ အရေထုာက်အထုာ�တစ််စ်ုံတစ််�ာကုု တင့််ပြပွဲပြခုင့််� မို�ှု 

�လုု နှုုင့််င့်ံတကာအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် လူ�အခုဲင့်််အရေ��အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�ကလညီ်� ဤနှုုင့််င့်ံရေ�� တ�ာ� 

�င့််ဆိုုုင့််မိုုမို�ာ�အာ� ကန််ကဲက်ရှုုတ်ခု�လ�က်�ှု�က�ညီ် (Wee နှှင့််် Paddock၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။

၁.၃။	 စစ်တပ််၏	အ�ဏာ�ဆို�်လွှာ�်ဆို�ပ််�ိ�င််မာု�ိ�	အပြုမာစ်တွယ််ကျေးစမာည့်််		 	

	 ကြိုး�ိ��ပ်မာ်�အ��ထ�တ်မာုမား��	

အထုက်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲပွဲါ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ��ညီ် စ်စ််တပွဲ်၏ အာဏာာဆိုုပွဲ်ကုုင့််ထုာ�မိုုကုု တ�ာ��င့်် 

ရေစ်�န်�ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု မိုရှုုု��ာ�စ်ဲာစ်ီစ်ဉ််က�င့််�ပွဲမိုညီ်် SAC ၏ မိုဟုာဗျူ��ဟုာ 

မို�ာ�ကုု �ရှုုပွဲ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေန�ညီ်။  အနာဂ္ဂိုတ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�ကုု ရေ�ခု�ာစ်ဲာ စ်ဲ�ကုုင့််ထုာ� 

�မိုညီ်် SAC အတဲက် အရေ��ကြိုးကီ�လှရေ�ာ နယ််ပွဲယ််မို�ာ�စ်ဲာထုဲက်ရေပွဲ်လာ�ညီ်။ ဤအခု�က်မို�ာ�ကုု 

ရေအာက်တဲင့်် အက�ဉ််�ခု��ပွဲ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။

၁.၃.၁။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စနိစ်	ကျေးပြုပ်�င််�လွှာ�ပြုချုင််�

စ်စ််တပွဲ်က စ်ီစ်ဉ််လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေ�ာ ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��မို�ာ�၏ ဗျူဟုုုခု�က်အပြဖွဲ့စ်် ရှုုပြမိုင့််� 

�ညီ်် မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ူအနှုုင့််�စ်နစ််မိုှ အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််�ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�၏ရေနာက်ကဲယ််�ှု 

စ်ုတ်ကူ�မိုှာ ဆိုနှဒမို�ပွဲုံ�ထု�တဲင့်် USDP အတဲက် ရေမိုှာ်လင့်််ခု�က်အလာ�အလာမို�ာ� တုု�ပြမိုင့်််လာရေစ်�န် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။  ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လတဲင့်် SAC နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ� ရေလ�ကြိုးကုမို်ရေတဲ�ဆိုုံပြီးပွဲီ�ရေနာက် ၎င့််� 

တုု�အ�ကာ� �ရေဘုာတူညီီခု�က်တစ််ခုု ��ှုခု�်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� �ု��ညီ်။ စ်စ််တပွဲ်အတဲက် ကြိုးကု�တင့်် 

�တ်မိုှတ်ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်�ှု ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၂၅ �ာခုုုင့််နှုန်�နှှင့်််အတူ 

ဤရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�ညီ် ၂၀၁၁-၂၀၁၆ အတဲင့််� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်�က�်�ုု� စ်စ််တပွဲ်ဩဇိုာခုံ�ညီ်် 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အမို�ာ�စ်ုကုု ဖွဲ့န်တီ�ရေပွဲ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် PR စ်နစ််�ုု� 

ရေပြပွဲာင့််�လ��န် ရေ���ာ�ရေပြပွဲာဆိုုုမိုု�ညီ် ၎င့််�တုု�ကုုယ််ကုု တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ုပွဲါတီမို�ာ�ဟုု အမိုညီ်ခုံ 

�ည််ီပွဲါတီမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် နုုှင့််ငံ့်ရေ��ပွဲါတီင့်ယ််မို�ာ�အတဲက် လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ� အနုုှင့်် 

�နှုုင့််မိုညီ်် ပွဲုုမိုုုရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ ရေန�ာတစ််ရေန�ာပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်ဟုူရေ�ာ စ်ုတ်ကူ�ယ်ဉ််မိုုကုု ဖွဲ့န်တီ�ရေပွဲ� 

၉ SAC ၏ ၁၇ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၁ �က်ရေန်။
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�ည်ီ။ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�ထုု၏အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််မုိုပံုွဲစံ်နှှင့််် ဆိုက်စ်ပ်ွဲ၍ လည်ီ�ရေကာင့််�၊ 

မို�ကဲ�ပြခုင့််�ကုု မိုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နှုုင့််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ု 

ပွဲါတီမို�ာ��ုု� မို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ဟုူရေ�ာ ပွဲူ�တဲ�ထုင့််ပြမိုင့််ယ်ူဆိုခု�က်အရေပွဲ် တညီ်မိုှီ၍လညီ်�ရေကာင့််� အဆိုုုပွဲါ 

ပွဲါတီအခု��ု�အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စ်နစ််ရေပြပွဲာင့််�လ�မုိုမှို အပြမိုတ်ထဲုက်�ကမိုည်ီပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လည်ီ� က�န်ပွဲါတီ 

မို�ာ�အတဲက် အပြမိုတ်ထုဲက်လုမို််မိုည်ီမိုဟုုတ်ပွဲါ။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ််အ� မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ� �တ် 

မိုှတ်�န် �ညီ်�းယ််ထုာ�ပွဲုံကုုရေလ်လာရေ�ာအခုါ ဤပြဖွဲ့စ််�ပွဲ်မိုှာ အရေပွဲ်လဲင့််ဆိုုံ� ပြဖွဲ့စ််လာ�ညီ်။

၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီ�ည်ီ လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပ်ွဲပွဲါ�င့််ရေ�ာ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု်လှတ်ရေတာ် 

နှှင့််် တကဲ ပြပွဲည်ီနယ််/ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုစီ်အတဲက် 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအရေ�အတဲက်ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်�ူ� 

လှတ်ရေတာ် (ရေအာက်လှတ်ရေတာ်)အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု 

‘ပြီးမိုု��နယ််ကုုအရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််�၊ လူဦး�ရေ�ကုု အရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််�’ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက် 

�င့်််ရေ�ကာင့််� ခု�မိုှတ်ထုာ��ညီ်။ SAC ခုန်် UEC ၏ ရေ�ကညီာခု�က်မို�ာ�အ� PR ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

စ်နစ််�စ််အတဲက် အဓာုကနမိုူနာပွဲုံစ်ံမိုှာ ခုရှုုုင့််မို�ာ�ကုုအရေပြခုခုံမိုညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်် မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�တဲင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေပွဲါင့််�စ်ုံ ပွဲါ�င့််ရေ�ာ (အကြွကင့််�ကုန်� အကြိုးကီ�မိုာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ရှုုု��ှင့််�ရေ�ာခုဲ�တမို်�နှှင့််် 

အနညီ်�ဆိုုံ� မို�ရေ�စ်ုတုု�ပွဲါ�င့််�ညီ််) ပွဲါတီအမိုညီ်ကုုအရေပြခုပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် စ်ာ�င့််� 

ပွဲုတ်စ်နစ်် ပြဖွဲ့စ််လုမို််မိုညီ်။၁၀ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၃၃၀ ကုု 

ဆိုက်လက်�တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၂၅ ရေန�ာကုု (တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ု) 

ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�မိုှ (ဗျူမိုာ အမို�ာ�စ်ု�ှုရေ�ာ) တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�မို�ာ��ုု� ရေပြပွဲာင့််�ရေ�့�လုုက်�ညီ်မိုှာ �လဒီ် 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် တုုင့််��င့််��ာ�အုပွဲ်စ်ုင့်ယ််မို�ာ�အတဲက် မို�လက်မိုှတ်ရေပွဲ်တဲင့်် အခုဲင့်််အရေ�� ပွဲုုမိုုုရေလ�ာ်နညီ်� 

�ဲာ�ရေစ်�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို��ညီ်။ ဤစ်ာရေစ်ာင့်် ပွဲုံနှှုပွဲ်ထုုတ်ရေ�မိုုမိုတုုင့််မိုီ အခု�နု်အထုု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် 

ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုရေ�ကညီာပြခုင့််�နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််�ရေ�ာရေမို�ခုဲန်�အာ�လုံ�၊ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီအ� လုုအပွဲ်ရေ�ာပြီးမိုု��နယ််အလုုက် ရေ�း�ရေကာက်ခုံလှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� ခုဲ�ရေ�ခုန််အပွဲ် 

ပြခုင့််�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေန�ညီ််ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ရေ��ပြခုင့််�မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� UEC �ညီ် PR နှှင့််် 

ပွဲတ်�က်၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ��န်ထုမို်�မို�ာ�ကုု စ်တင့််ရေလ်က�င့်််ရေနရေ�ကာင့််� �ု�ာ 

ထုင့််�ှာ��ညီ် (DMG၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုဆုုိုင့််�ာရေမို�ခုဲန်�ကုု ရေအာက်တဲင့်် 

ပွဲုုမိုုုအရေ��စ်ုတ် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��ညီ်။

၁.၃.၂။	 နိုိ�င််င်ံကျေး��ပ်တ်ဝနိ်��းင််အကျေးပ်�	ဆိုိ���း�ိ�သွ�်ကျေး���်မာု

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုအပြပွဲင့်် လာမိုညီ််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် SAC ၏ 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ မိုဟုာဗျူ��ဟုာမိုှာ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ� မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဥပွဲရေဒီနှှင့််် အပြခုာ�ရေ�ာကန််

�တ်ခု�က်မို�ာ�ထုညီ််�ဲင့််� ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�အ�ကာ� ယ်ှဉ််ပြီးပွဲု�င့််�မိုညီ််နယ််ပွဲယ််ကုု 

လှမို်�မိုုု�နှုုင့််ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ဟုန်တူ�ညီ်။ SAC ခုန်် UEC �ညီ် ဥပွဲရေဒီ�စ််တစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ��ဆိုဲ�ရေနပြီးပွဲီ� 

�က်ဆိုုုင့််�ာနညီ်�ဥပွဲရေဒီကုုပွဲါ ထုုတ်ပြပွဲန်�န်ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေနရေ�ကာင့််� �ု��ညီ်။ ပွဲါတီ�င့််ပြဖွဲ့စ််မိုုနှှင့််် ပွဲါတီ 

�န်ပွဲုံရေင့်ဲအတဲက် လုုအပွဲ်ခု�က်အ�စ််မို�ာ�အပြပွဲင့်် ရေ�ကညီာထုာ�ပြီးပွဲီ�ရေ�ာ ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုတစ််ခုုမိုှာ ကုုယ်် 

၁၀ SAC ၏ ၁၂ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ မိုတ်လ ၂၄ �က်ရေန်။
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စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�၏ ပွဲညီာအ�ညီ်အခု�င့််�ဆိုုုင့််�ာ�တ်မိုှတ်ခု�က်အ�စ်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။၁၁ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာ 

မို�ာ�၏ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု�အပွဲါအ�င့်် အတုတ်ကာလမိုှ ဖွဲ့ယ်် 

ထုုတ်မိုုမို�ာ�မိုှာ SAC ဦး�စ်ီ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့််လညီ်� ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ထုာ��န်မိုရေမိုှာ်လင့်််နှုုင့််ရေပွဲ။

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ကုု စ်ာ�င့််�စ်စ််ခု�နု်တဲင့်် စ်ာ�င့််�စ်စ််အဖွဲ့ဲ��က ‘ရေပြဖွဲ့�ှင့််��န်လုုအပွဲ်�ညီ်် 

အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�’ ရေတဲ��ှုခု�်�ရေ�ကာင့််� �ု��ညီ်။ အကယ််၍ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၌ ‘၎င့််�တုု�၏ 

အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ပြခုင့််�’ကုု မိုရေဆိုာင့််�းက်ရေ�ကာင့််�ရေတဲ��ှု�လှင့်် ၎င့််�တုု�ကုု ဥပွဲရေဒီနှှင့်််အညီီ 

တ�ာ�စ်ဲ�ဆိုုုနှုုင့််�ညီ်။၁၂ မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် တာ�ပြမိုစ််ပွဲုတ်ပွဲင့််ပြခုင့််�တုု� ပြပွဲ�လုပွဲ်မိုညီ် 

ဟုူရေ�ာ ပြီးခုုမို်�ရေပြခုာက်မိုုမို�ာ�မိုှာ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် စ်ာ�င့််�စ်စ််ခုံ�န်ပွဲ�က်ကဲက်ခု�်�ညီ်် NLD နှှင့််် ဆိုက်နှှယ်် 

ရေန�ညီ်။ NLD ကုု စ်ာ�င့််�မိုစ်စ််�ရေ���ပြဖွဲ့င့််် ၎င့််�၏�န်ပွဲုံရေင့်ဲ�င့််�ပြမိုစ််မို�ာ�မိုှာ မို�ှင့််�လင့််�ရေ�ကာင့််� 

SAC ခုန်် UEC က ရေပြပွဲာ�ကာ�လ�က်�ှု�ညီ်။ ၎င့််�တုု�က NLD ကုု ဆိုက်�ဲယ််�န်ကြိုးကု��စ်ာ�ရေ�ာ်လညီ်� 

‘ပွဲါတီ�င့််အခု��ု�မိုှာ ထုုန်��ုမို်�ခုံရေန��လုု ပွဲါတီ�င့််အခု��ု�မိုှာ တုမို်�ရေ�ှာင့််ရေန��ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် 

ရေကာ်မို�ှင့််အရေနပြဖွဲ့င့််် ပွဲါတီနှှင့််် ရေပြပွဲာဆိုုုပြီးပွဲီ�မိုှ�ာ စ်ာ�င့််��ှင့််�တမို်�နှှင့်််ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်နှုုင့််လုမို်် 

မိုညီ်။’ လက်�ှုတဲင့်် အာဏာာ�ုမို်�မိုုနှှင့််် ရေနာက်ဆိုက်တဲ�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီနှှင့််် မိုညီီရေ�ကာင့််�၊ ထုုု�ရေ�ကာင့််် NLD အရေနနှှင့််် စ်စ််တပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��က စ်ီစ်ဉ််�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ကုု အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�လုမို််မိုညီ်မိုဟုုတ်ရေ�ကာင့််� ထုပွဲ်ရေလာင့််�ရေပြပွဲာဆိုုုခု�က်အပြဖွဲ့စ်် NLD က ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က် 

တစ််ရေစ်ာင့််ကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ထုာ��ညီ်။၁၃ အထုက်တဲင့်် အက�ဉ််�ခု��ပွဲ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ 

အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်နှှင့််် အပြခုာ�ပွဲါတီ�င့်် အမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှာ ဥပွဲရေဒီနှှင့်််မိုညီီဘု� ထုုန်��ုမို်�ခုံရေန�၍ ပွဲါတီ 

တဲင့်် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မိုု ကင့််�မို�်ရေန�ညီ်။ UEC က ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တဲင့်် NLDကုု တ�ာ��င့်် 

ဖွဲ့�က်�ုမို်��န်ဟုူရေ�ာ ၎င့််�၏�ညီ်�းယ််ခု�က်ကုု ရေ�ကညီာခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ယ်ခုုအခု�နု်အထုု ၎င့််�၏ 

ပြီးခုုမို်�ရေပြခုာက်မိုုအတုုင့််� မိုလုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေ��ရေပွဲ။

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ မိုှာ�ယ်ဲင့််�စ်ဲာကန််ကဲက်မိုုကုု �ညီ်�းယ််ခု�က်�ှု�ှု ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််� 

က�်�ုု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြပွဲစ််မိုုအမို��ု�မို��ု�အတဲက် ပြပွဲစ််ဒီဏာ်မို�ာ�ကုု အနညီ်�ဆိုုံ� ရေထုာင့််ဒီဏာ်�ုံ�လ 

မိုှစ်၍ �ုံ�နှှစ််ထုက်မိုပွဲုုရေ�ာ ရေထုာင့််ဒီဏာ်နှှင့််် ပြမိုန်မိုာရေင့်ဲက�ပွဲ် ၃၀၀,၀၀၀ ထုက် မိုပွဲုုရေ�ာ ဒီဏာ်ရေင့်ဲတုု� 

အပြဖွဲ့စ်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�မှိုတ်မိုည််ီ ဥပွဲရေဒီရေ���ာပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ လုပ်ွဲရေဆိုာင့််လ�က်�ုှရေ�ကာင့််� 

ကုုလညီ်� SAC ခုန်် UEC က ရေ�ကညီာခု�်ရေ���ညီ်။ ၎င့််�တုု� ကုုယ််ပွဲုုင့််ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် 

အရေပြခုခုံပြီးပွဲီ� SAC ခုန်် UEC �ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုုရေနှှာင့်််ယ်ှက်�န် ကြိုးကု��စ်ာ��ူမို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုု ရေနှှာင့်််ယ်ှက်�ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�အတဲက် ကြိုးကီ�ရေလ�ရေ�ာ ပြပွဲစ််ဒီဏာ်မို�ာ�ကုု ခု�မိုှတ် 

မိုညီ်် ဥပွဲရေဒီရေ���ာပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုုလညီ်� ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေန�ညီ်။ ၎င့််�တုု�၏ ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်အပြီးပွဲီ�ရေနာက် 

တဲင့်် အတုုက်အခုံမို�ာ�က SAC စ်ီစ်ဉ််ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု စ်စ််ရေ��အ�ရေ�ာ၊ နှုုင့််င့်ံရေ��အ�ပွဲါ 

ရေနှှာင့်််ယ်ှက်�န်နှှင့်််လက်မိုခုံ�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�ရေဆိုာင့််�းက်�ဲာ�မိုညီ်ဟုု ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်ရေ�ကာင့််��ု��ညီ်။၁၄

၁၁ SAC ၏ ၁၆ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လ ၁၆ �က်ရေန်။

၁၂ SAC ၏ ၁၈ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၂၆ �က်ရေန်။

၁၃ NLD ၏ �တင့််�ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က် အမိုှတ် ၇/၂၀၂၂၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၉ �က်ရေန်။

၁၄ SAC ၏ ၁၇ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၁ �က်ရေန်။
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၁.၃.၃။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�	လွှာ�ံခြုံချု�ံကျေး��နိုိင်််	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�	ပ်ယ််ဖး�်မာုမား��

စ်စ််တပွဲ်၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�က�င့််�ပွဲမိုညီ်် အရေပြခုအရေနရေအာက်�ှု လုံခြုံခု�ံရေ��အရေပြခုအရေနမို�ာ�ကုု 

အထုက်တဲင့်် အရေလ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� ဦး�တညီ်တုုက်ခုုုက်မိုုအပြဖွဲ့စ်် �ုု�မိုဟုုတ် ပြီးပွဲု�င့််ပွဲဲ��င့််ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�နှှင့််် 

၎င့််�တုု�အာ� ရေထုာက်ခုံ�ူမို�ာ�အ�ကာ�မိုှ အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုုအပြဖွဲ့စ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုုမို�ာ� 

�ှုခု�်ရေ�ာ �မိုုုင့််�ရေ�ကာင့််�မို�ာ�မို�ာ�စ်ာ�စ်ာ� မို�ှုခု�်ရေ�ာ်လညီ်�  ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကာလ 

တဲင့််မိုူ အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုုမို�ာ�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ တုု�ပြမိုင့်််ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�လာမိုုအခု��ု�ကုု ရေတဲ�ပြမိုင့််ခု�်��ညီ်။ အာဏာာ 

�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ကတညီ်�က မိုကြံ့က�ံစ်ဖွဲ့ူ�ရေ�ာ အ�ကမို်�မိုဖွဲ့က်ရေတာ်လှန်မိုုနှှင့််် လက်နက်ကုုင့််ရေတာ်လှန်မိုု 

အဆိုင့်််မို�ာ�နှှင့််် ပွဲုံ�ဏာာာန်မို�ာ��ည်ီ ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ�ဟုန်တူပြီးပွဲီ� ထုုုအခု�နု်ကာလအထုု ပွဲဋိုပွဲကခ၏ 

ဆိုုု�က��ု�ဟုူ၍ မို�က်ရေ�ာက်စ်ဖွဲ့ူ�ရေ�ာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအလယ််ပွဲုုင့််�နှှင့််် အဓာုကပြီးမိုု��ကြိုးကီ�မို�ာ�က�်�ုု� ရေဒီ� 

မို�ာ�ကုုပွဲါ ပွဲ��ံနှှံ�လ�က်�ှု�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Loong၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ ပြမိုန်မိုာ်အရေ�� အထုူ�အကြံ့ကံရေပွဲ� 

အဖွဲ့ဲ��က မို�ကာရေ��မိုီကထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်ရေ�ာ ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�က်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်၏ထုုရေ�ာက်စ်ဲာ ထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့်် 

မိုုမိုှာ က�ဆိုင့််�လာရေနပြီးပွဲီ� ထုုထုုရေ�ာက်ရေ�ာက် ထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််ရေ�ာနယ််ရေပြမိုမိုှာ နှုုင့််င့်ံ၏ ၁၇ �ာခုုုင့််နှုန်� 

ရေက�ာ်�ာ �ှုရေတာ်�ညီ်ဟုုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ် (SAC-M၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ နှုုင့််င့်ံအနှှံ� တုု�ပြမိုင့်််လာရေ�ာ ပွဲဋို 

ပွဲကခမို�ာ��ညီ် အဆိုုုပွဲါအရေပြခုအရေနရေအာက်တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ�၏ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ရေပြခုကုုလညီ်�ရေကာင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်၏ တ�ာ��င့််မိုုအာ� ထုုန်��ုမို်�နှုုင့််မိုုကုုလညီ်�ရေကာင့််� 

ရေလ�ရေလ�နက်နက် �ံ�ယ်�ှုရေစ်�ညီ်။ 

ပြမိုန်မိုာ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််�ညီ် ရေဒီ�နှတ�အဆိုင့်််၌ လုံခြုံခု�ံရေ��အရေ�ကာင့််� 

ပြပွဲခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အာ� ပွဲယ််ဖွဲ့�က်နှုုင့််ရေပြခုကုု ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်။ စ်စ််တပွဲ်ရေထုာက်လှမို်� 

ရေ��နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��က အ�ုရေပွဲ�တင့််ပြပွဲရေလ်�ှုရေ�ာ ဤလုပွဲ်ထုုံ� 

လုပွဲ်နညီ်�ကုု UEC က အာ�နညီ်�စ်ဲာ ထုုန်�ညီှုရေဆိုာင့််�းက်ခု�်�က�လုု ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုမို�ှုရေ�ာ 

နညီ်�လမို်�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေလ်�ှုခု�်�ကကာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််� ပွဲယ််ဖွဲ့�က်မိုုမို�ာ�နှှင့််် 

စ်ပွဲ်လ�ဉ််�ရေ�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုုလညီ်�ခု�မိုှတ်ခု�်�က�ညီ် (Lidauer၊ ၂၀၂၁ က)။ ဤလက်ရေတဲ� 

ရေဆိုာင့််�းက်မိုု�ညီ် ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နှှင့််် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� နှှစ််ခုုစ်လုံ�တဲင့်် 

ရေပွဲ်ရေပွဲါက်ခု�်ပြီးပွဲီ� အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��တညီ်ရေဆိုာက်နှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှု�လုု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ (မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

စ်ာ�င့််�) မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ကုုလညီ်� မိုရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််ရေ��ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ��ှု�ညီ်် ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် 

အဓာုကရေပွဲ်ရေပွဲါက်ခု�်ကာ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််တဲင့််မိုူ ပွဲဋိုပွဲကခပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ��ာရေဒီ�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် တုုင့််��င့််��ာ� 

လက်နက်ကုုင့််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ ထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုုရေအာက်�ှု နယ််ရေပြမိုမို�ာ��ှု�ာ ရေဒီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် 

�ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််တဲင့််�ာမိုက ခု�င့််�ပြပွဲညီ်နယ််၊ က�င့််ပြပွဲညီ်နယ််၊ ကခု�င့််ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် �ှမို်�ပြပွဲညီ်နယ််တုု��ှု 

ရေဒီ�အမို�ာ�အပြပွဲာ�တဲင့််ပွဲါ မို�ာ�ပြပွဲာ�လှရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်မုိုကုု ရေဆိုာင့််�းက်ခု��်ည်ီ။ အဆုုိုပွဲါ 

ပွဲယ််ဖွဲ့�က်မုိုမို�ာ�အနက် အခု��ု�ကုု နုုှင့််ငံ့်ရေ��လံု်ရေဆိုာ်မုိုအပြဖွဲ့စ််လည်ီ� အဓုာပွဲာာယ််ဖဲွဲ့င့်််ဆုုို�က�ည်ီ (Lidaure၊ 

၂၀၂၁ခု)။ အကယ််၍ SAC က ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�က�င့််�ပွဲမိုညီ်ဆိုုုရေ�ာ ၎င့််�၏ အစ်ီအစ်ဉ််ကုု ဆိုက်လက် 

ရေဆိုာင့််�းက်လှင့်် SAC ခုန်် UEC က အဆိုုုပွဲါရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပွဲယ််ဖွဲ့�က်မုိုမို�ာ�ကုု က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် 

အ�ုံ�ခု�မိုညီ််ပွဲုံရေပွဲ်ရေန�ညီ်။ ဤ�ုု� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�မိုှာ မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အရေပွဲ် ဩဇိုာလှမို်�မိုုု�နှုုင့််မိုညီ်် 

နညီ်�လမို်�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�လုု ထုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်နှုုင့််�ညီ်် အနှှစ််�ာ�မိုှာ ပွဲဋိုပွဲကခကုု အရေ�ကာင့််� 

ပြပွဲ�၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�အရေပွဲ် မိုတ�ာ��ပြဖွဲ့င့််် အ�ာစ်ီ��နှုုင့််ရေ��အတဲက် မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အာ� 
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ပွဲုုင့််�ပြခုာ��တ်မိုှတ်မိုညီ်် နညီ်�လမို်�တစ််ခုုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တစ််ခုုကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ည်ီ��န်အတဲက် ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်��မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ အနညီ်� 

ဆိုုံ�မိုညီ်မိုှ �ှု�မိုညီ်ဟုူရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်ဟုူ၍ မို�ှုရေပွဲ။

၁.၃.၄။	 နိုိ�င််င်ံတ��	ဆို�်ဆိုံကျေး��နိုိင်််	အသွိအမာိတ်ပြုပ်�မာုမား��

ရေနာက်ဆိုုံ�အခု�က်မိုှာ နှုုင့််င့်ံတကာ ပွဲါ�င့််မိုုကုု �ီ��န််ကြိုးကု��ကုုင့််ပြခုယ််လှယ််မိုုနှှင့််် ဆိုက်နှှယ်် 

ရေနရေ�ာ ရေနာက်ထုပွဲ်မိုဟုာဗျူ��ဟုာတစ််စ်ုံပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေပြပွဲာရေ��ဆိုုုခုဲင့်််�ှု�ူ၏ အဆိုုုအ� SAC ခုန်် UEC 

�ညီ် တရှုုတ်နှုုင့််င့်ံ �ံအမိုတ်၊ အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံ �ံအမိုတ်၊ ဘုရှုူနှုုင့််�နှုုင့််င့်ံ၏ နှုုင့််င့်ံပြခုာ�ရေ���န်ကြိုးကီ�၊ 

ရှုု�ှာ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််နှှင့််် အရေမို�ုကန်ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမိုှ နှုုင့််င့်ံရေ���ုပွဲာံပွဲါရေမိုာကခတုု�ကုု လက်ခုံရေတဲ�ဆိုုံပြီးပွဲီ� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။၁၅ အဆိုုုပွဲါရေတဲ�ဆိုုံမိုုမို�ာ��ညီ် SAC နှှင့််် UEC တုု�၏ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု တ�ာ��င့််မိုု

ရေပွဲ�နှုုင့််ရေပြခုအနှတ�ာယ််ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်�လုု အပြပွဲန်အလှန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် က��ံ�လာရေ�ာ �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲုတ် 

ရေလှာင့််လာရေ�ာ အ�ပွဲ်ဘုက်�ပွဲ်�န်�မို�ာ�တဲင့်် ရေန�ာယ်ူမိုညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် အမို�ာ� 

ယ်ုံ�ကညီ်လက်ခုံနှုုင့််မိုုရေပွဲ��န် တုု�ပြမိုှင့်််ခုန််အပွဲ်ထုာ��ညီ်် အတုအရေယ်ာင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေစ်ာင့်််�ကညီ်် 

ရေလ်လာ�ူမို�ာ�ကုု �က်ရေ�ခုံခု�က်မို�ာ�ရေပွဲ��က�န် ဖွဲ့ုတ်ရေခု်ရေကာင့််�ဖွဲ့ုတ်ရေခု်နှုုင့််ပြီးပွဲီ� ထုုုလုပွဲ်�ပွဲ် 

ရေ�ကာင့််် တစ််ခု�နု်က စ်စ််တပွဲ်က�င့််�ပွဲခု�်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�က�်�ုု�ပွဲင့်် တ�ာ��င့််မိုုကုု င့်ှာ��မို်�နှုုင့်် 

ရေပြခု အနှတ�ာယ််ကုုလညီ်� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နှုုင့််�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Debreနှှင့််် Morgenbesser၊ ၂၀၁၇ 

ခုုနှှစ််)။ 

တစ််ပြီးပွဲု�င့််တညီ်�တဲင့်် ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဩဂ္ဂိုုတ်လ ၁၁ �က်ရေန်၌ SAC ခုန်် UEC �ညီ် နှုုင့််င့်ံတကာ 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ��ုု�ရေပွဲ�လုု�ညီ်် �တင့််�စ်ကာ�တစ််ခုုနှှင့်််အတူ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံပြခုာ� 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် ရေတဲ�ဆိုုံမိုုမို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်�ညီ်် စ်ာတစ််ရေစ်ာင့််ကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ခု�်�ညီ်။ 

ထုုုစ်ာတဲင့်် နှုုင့််င့်ံပြခုာ�အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� တစ််ဖွဲ့ဲ��ဖွဲ့ဲ�� �ုု�မိုဟုုတ် နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ာ�တစ််ဦး�ဦး�နှှင့််် မိုရေတဲ�ဆိုုံမိုီ SAC 

ခုန်် UEC ထုံမိုှ ခုဲင့်််ပြပွဲ�ခု�က်ရေတာင့််�ခုံ�န် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�အာ� �တုရေပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် 

အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကာလအတဲင့််� မို�မို�မိုာမိုုမို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ� 

ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြပွဲစ််မိုုမို�ာ�မိုှာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအရေပြခုစ်ုုက် နှုုင့််င့်ံပြခုာ��ံရှုုံ�မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံတကာ NGO 

မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲညီ်တဲင့််�အ�ပွဲ်ဘုက်လူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ �င့််ရေ�ာက်စ်ဲက်ဖွဲ့က်ရေနှှာင့်််ယ်ှက်မိုုရေ�ကာင့််် 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ရေကာ်မို�ှင့််က ရေတဲ��ှုထုာ�ရေ�ကာင့််� အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုုထုာ��ညီ်။ ဤစ်ာကုု အရေပြခုခုံ၍ 

�ှုနှှင့်််ပြီးပွဲီ� ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်ကုု ယ်ခုင့််က အာဏာာ�က်ရေ�ာက်ခု�်�ညီ်ထုက် ပွဲုုမိုုုတင့််�က�ပွဲ်စ်ဲာ 

အာဏာာ�က်ရေ�ာက်ရေအာင့်် ရေဆိုာင့််�းက်လာမိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အနာဂ္ဂိုတ်တဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၏ 

နှုုင့််င့်ံတကာ�န်ထုမို်�မို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်�ဲယ််မိုုမို�ာ�ကုုလညီ်� �ာဇို�တ်မိုုအပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်လုုက်နှုုင့််�လုု 

မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ပြခုင့််��ုု� ဦး�တညီ်�ဲာ�နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေန�ညီ်။၁၆

အထုက်တဲင့်် �ညီ်ညွှှန်�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ SACခုန်် UEC၏ လုပွဲ်�ှာ�မိုုအာ�လုံ�ကုု အာဏာာ 

�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ကတညီ်�က ရေဆိုာင့််�းက်လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� �ုု�မိုဟုုတ် ၎င့််�လုပွဲ်�ှာ�မိုုကုု ရေဆိုာင့််�းက်�န် ရေ�ကညီာ 

လ�က်�ှုပြီးပွဲီ� ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု တ�ာ�မို�င့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�န် �ညီ်�းယ််�ညီ််  

လုပွဲ်ကြံ့ကံဖွဲ့န်တီ�ထုာ�ရေ�ာ ရေ���ာ�ရေပြပွဲာဆိုုုခု�က်မို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�ကုု မိုရှုုု�မို�ာ� စ်ီစ်ဉ်် 

၁၅ SAC ၏ ၁၆ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုဲန်လ ၁၆ �က်ရေန်။

၁၆ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ��ုု� ရေပွဲ�ပွဲုု��ညီ်် UEC ၏ စ်ာ၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဩဂ္ဂိုုတ်လ ၁၁ �က်ရေန်။
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�ညီ််ပွဲုံစ်ံမို�ာ�၊ ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာ�န် က�န်�ှုရေနရေ���ညီ်် �က်ရေ�ာက်နှုုင့််ရေပြခုမို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီ 

မို�ာ�၏ အခုင့််�အက�င့််�အရေပွဲ်�က်ရေ�ာက်ရေစ်မိုညီ်် စ်ုတ်ကြိုးကု�က်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်မိုုဆိုုုင့််�ာနှှင့််် 

အပြခုာ� စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�၊ �ီ��န််ရေ�း�ခု�ယ််ထုာ�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံတကာအရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် ပြဖွဲ့စ််နှုုင့်် 

ရေပြခုရေ�ဖွဲ့န်မိုုကုု အ�ံတုတ်�ဲာ�ရေစ်�န် �ညီ်�းယ််�ညီ်် ဖွဲ့ုနှှုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခု�ယ််�ညီ်် နညီ်�ကု�ုယ်ာမို�ာ�ဟုူရေ�ာ 

လုုလာ��ညီ်် �လဒီ်မို�ာ�ထုဲက်ရေပွဲ်လာရေအာင့်် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််မိုညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��စ််မို�ာ�ကုု တ�ာ��င့်် 

ရေစ်မိုညီ်် နညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု ရေ�ာရေမိုှရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။  Frontier (၂၀၂၂ ခုုနှှစ််) က 

ရေ���ာ�ခု�်�ညီ််အတုုင့််�ပွဲင့်် ‘မိုညီ်�ညီ််�လဒီ် ထုဲက်လာရေစ်ကာမိုူ စ်စ််တပွဲ်က  စ်ီစ်ဉ််ထုာ�ရေ�ာ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ စ်စ််တပွဲ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ကုု ခုုုင့််မိုာစ်ဲာ အပြမိုစ််တဲယ််ရေစ်ရေ��ကုု�ာ�ညီ်�းယ််ပြီးပွဲီ� 

ပြပွဲညီ်တဲင့််�ပြပွဲညီ်ပွဲ�ှု ဒီီမိုုုက�က်တစ််အတုုက်အခုံမို�ာ�ကုု အင့််အာ�ရေလ�ာ်ပွဲါ�ရေစ်မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�ကုု 

ကမိုာ့က �တု�ရေန�မိုညီ်။ ဤ�ုု�ပြပွဲ�လုပွဲ်ပြခုင့််��ညီ် တုုင့််�ပြပွဲညီ်ကုု လက်�ှုအက�ပွဲ်အတညီ်� ရေပြပွဲလညီ် 

ရေအာင့််ရေပြဖွဲ့�ှင့််�မိုုမိုှ အရေ��ဆိုီ�ုု��ာ ရေ�ာက်�ဲာ�ရေစ်လုမို််မိုညီ်’ ဟုူ၍ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 
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အပုုွဲင့််� (၁) နှှင့််် (၂) တုု�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု��်ည််ီအတုုင့််� SAC �ည်ီ အနာဂ္ဂိုတ်ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�ကုု 

တ�ာ�မို�င့်် နညီ်�လမို်�မို�ာ�၊ နှုုင့််ထုက်စ်ီ�နင့််�ဆိုန်ရေ�ာ စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် တ�ာ��င့််နှုုင့်် 

ရေစ်�န် ကြိုးကု��စ်ာ�ရေန�ညီ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ညီ် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ပွဲဲင့်််လင့််�လာ 

ရေစ်�န်နှှင့််် စ်စ််တပွဲ်၏ လှမို်�မိုုု�ခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုနှှင့််် ပြပွဲစ််ဒီဏာ်ကင့််�လဲတ်ရေနပြခုင့််�တုု�ရေ�ကာင့််် ရေပွဲ်ရေပွဲါက် 

လာရေ�ာ ဗျူဟုုုနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််တုု�အ�ကာ� စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ်ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေနရေ�ာ ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ�ကုုရေပြဖွဲ့�ှင့််��န် 

မိုလုံရေလာက်ရေ�ကာင့််� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ စ်စ််အာဏာာ�ုမို်�မိုုက ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်။ စ်စ််တပွဲ်က 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီကုု ထုုန်��ုမို်��န် အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုုရေနခု�နု်တဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�နှှင့််် �ကာ�ကာလအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က နှုုင့််င့်ံရေ��ကဏ္ဍတဲင့်် စ်စ််တပွဲ် 

ပွဲါ�င့််အရေပြခုခု�နှုုင့််ပြခုင့််�မို�ှုရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုပွဲုံစ်ံ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

မိုူရေဘုာင့််�စ််တစ််�ပွဲ် ဖွဲ့န်တီ�ရေ��ဆဲို�ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တစ််ခုု စ်တင့််လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေန�က�ညီ်။ ဤ 

အပုုွဲင့််�တဲင့်် ကာလတာ�ှည်ီအာ�နည်ီ�ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာမူိုရေဘုာင့််၏ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲဆုုိုင့််�ာ 

ပြပွဲဿနာမို�ာ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ�ကာ နှုုင့််င့်ံတကာ လူ�အခုဲင့်််အရေ��ဥပွဲရေဒီ�ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 

အရေ�ကာင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ�ကုု လမို်�ညွှှန်ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ဤလုပွဲ်င့်န်�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီရေပွဲ�နှုုင့််�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်� 

ထုာ�ပွဲါ�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Ebead၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။

၂၀၁၁ ခုုနှှစ််၊ နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲဲင့်််လင့််�လာခု�နု်မိုှစ်၍ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�

ပြခုင့််�ဆုုိုင့််�ာ �ကာပြမိုင့်််ရေနမုိုအာ�နည်ီ�ခု�က်မို�ာ��ည်ီ လူ�ုမို�ာ�ရေ�ာကုစ်စပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� က�ယ််ပြပွဲန််စဲ်ာရေလ်လာ 

စ်ုစ်စ််လ�က်�ှု�က�ညီ် (ဥပွဲမိုာ - Bünte၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််)။ ၎င့််�တုု��ညီ် နှုုင့််င့်ံအတဲင့််��ှု စ်စ််တပွဲ်၏ 

တညီ်ပြီးမို�ရေနရေ�ာ အာဏာာနှှင့််် လက်နက်ကုုင့််အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အရေပွဲ် အ�ပွဲ်ဘုက်၏ထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််မိုု မို�ှုပြခုင့််� 

(ဥပွဲမိုာ - Selth၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ Croissant၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)၊ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အရေပွဲ် ဥပွဲရေဒီရေ���ာ ထုုန်�ခု��ပွဲ် 

နှုုင့််စ်ဲမို်� မိုလုံရေလာက်ပြခုင့််�နှှင့််် ဥပွဲရေဒီစ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� ကင့််�မို�်ရေနပြခုင့််� (ဥပွဲမိုာ - Crouch နှှင့််် Lindsey၊ 

၂၀၁၄ ခုုနှှစ််)၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�တဲင့်် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာဥပွဲရေဒီရေ���ာ ပြပွဲန်လညီ်ကုစ်ာ� 

ရေပွဲ�မိုု ကင့််�မို�်ပြခုင့််�၊ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ခု�ယ််တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�အရေပွဲ်တဲင့်် လဲန်က��ညီ်် 

ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ��ုှရေနပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာလုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် ကာကဲယ်် 

ရေစ်ာင့်််ရေ�ှာက်မိုုမို�ာ� ကင့််�မို�်ပြခုင့််� (ဥပွဲမိုာ - Lidauer နှှင့််် Saphy၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)၊ 
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အ�ကမို်�ဖွဲ့က်မိုုမို�ာ�ရေ�ကာင့််် ပွဲ�က်စ်ီ�မိုုမို�ာ�ပြပွဲာ�လာရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ���ပွဲ်�န်�တုု�နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေန�ညီ် 

(နုှင့််�ယှ်ဉ််ခု�က်၊ ICG အစီ်�င့််ခံုစ်ာမို�ာ�)။ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ ပြပွဲဿနာမို�ာ�ကုု ပြပွဲည်ီတဲင့််�ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာ�ူမို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံတကာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာ�ူမို�ာ�ကလညီ်� 

အကြိုးကုမို်ကြိုးကုမို် ရေပြပွဲာဆိုုုခု�်�ကပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (ဥပွဲမိုာ - EU EOM၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ TCC၊ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ ANFREL၊ 

၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ PACE အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာ)။ ဤရေန�ာတဲင့်် အက�ဉ််�ခု��ံ� ပြပွဲန်လညီ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ 

ပြပွဲဿနာကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ��ညီ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် အခုုုင့််အမိုာတညီ်�ှုရေနပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီအ�စ်် မူို�ကမ်ို�ဆဲို��ည််ီလုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််တဲင့်် ၎င့််�တုု�အာ�ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ��ကုု ထုည််ီ�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ� 

�င့်််�ညီ်။

၂.၁။	 ဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််

၂.၁.၁။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဆိုိ�င််��	နိုိ�င််င်ံတ��	စံသွတ်မာိတ်ချုး�်မား��

နှုုင့််င့်ံတကာ စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ��ညီ် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� က�င့််�ပွဲနှုုင့််ရေစ်မိုညီ်် 

ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််မို�ာ� အရေပြခုခုုုင့််ရေစ်�န်အတဲက် မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ််လုုအပွဲ်ရေ�ာ အကုု�အကာ�မို�ာ�ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ� 

�ည်ီ။ ဤကုစ်စမို�ာ�အတဲက် အဓုာကအကုု�အကာ�စ်ာတမ်ို�မို�ာ�မှိုာ အပြပွဲည်ီပြပွဲည်ီဆုုိုင့််�ာ လူ�အခဲုင့်််အရေ�� 

ရေ�ကညီာစ်ာတမို်� (UDHR) နှှင့််် ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၊ ပြပွဲညီ်�ူ�ရေ���ာနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ���ာ အခုဲင့်််အရေ�� နှုုင့််င့်ံတကာ 

�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် (ICCPR) တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

UDHR	အပ်ိ�ဒါ်	(၂၁)

(၁) လူတုုင့််�တဲင့်် မိုုမိုုနှုုင့််င့်ံ၏အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��၌ ကုုယ််တုုင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာရေ�း�ခု�ယ််လုုက် 

�ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�မိုှတစ််ဆိုင့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််ခုဲင့်််�ှု�ညီ်။ (...)

(၃) ပြပွဲညီ်�ူပြပွဲညီ်�ာ�တုု�၏ဆိုနှဒ�ညီ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာ အရေပြခုခုံပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်၊ အဆိုုုပွဲါဆိုနှဒကုု 

အခု�နု်ကာလပွဲုုင့််�ပြခုာ�လ�က် စ်စ််မိုှန်ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် ထုင့််�ှာ�ရေစ်�မိုညီ်။ ရေ�း� 

ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�တဲင့််လည်ီ� လူတုုင့််�အညီီအမိုှ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�နုုှင့််ခဲုင့်််�ုှ�မိုည််ီအပြပွဲင့်် ထုုုရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

မို�ာ�ကုု လှ�ု��ှက်မို�ရေပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ အလာ�တူ လဲတ်လပွဲ်ရေ�ာ မို�ရေပွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့င့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

က�င့််�ပွဲ�မိုညီ်။

ICCPR	အပ်ိ�ဒါ်	(၂၅)

နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုုင့််�တဲင့်် က��ု�ရေ�ကာင့််�မိုဆိုီရေလ�ာ်ရေ�ာ ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ�မို�ှုဘု� အခုဲင့်််အရေ��နှှင့််် 

အခုဲင့်််အလမို်�မို�ာ��ှု�ညီ်။ (...)

(က) ကုုယ််တုုင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ ရေ�း�ခု�ယ််လုုက်�ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�မိုှ တစ််ဆိုင့််် 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူဆိုုုင့််�ာကုစ်စမို�ာ�ကုု ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််နှုုင့််�န်၊

(ခု) ရေ�း�ခု�ယ််တင့််ရေပြမိုှာက်�ူ၏ �ရေဘုာဆိုနှဒအာ� လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာထုုတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ�နှုုင့််မိုုကုု အာမိုခုံ 

ကာ လူတုုင့််�ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� တ�ာ�မိုှတရေ�ာ၊ လှ�ု��ှက်ဆိုနှဒမို�ပြဖွဲ့င့််် က�င့််�ပွဲရေ�ာ၊ အခု�နု်ကာလ 

ပွဲုုင့််�ပြခုာ�လ�က် စ်စ််မိုှန်ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��န်နှှင့််် ရေ�း�ခု�ယ််ခုံ�န်။
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အဖွဲ့ဲ���င့််နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ညီ် �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်�ှု အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု လက်ရေတဲ�က�င့်််�ုံ��န် 

တာ�န်�ှု�ညီ်ဟုု ICCPR ၏ အပွဲုုဒီ် (၂၅) တဲင့်် ရေ���ာ�ထုာ��ညီ််အတုုင့််� နှုုင့််င့်ံတကာ တာ�န် 

�တ�ူာ�မို�ာ�နှှင့်််အညီီ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲ�န်အတဲက် ပြပွဲညီ််စ်ုံရေကာင့််�မိုဲန်ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့်် 

တစ််�ပွဲ်�ညီ် မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ််အရေ��ပွဲါ�ည်ီ။၁၇ ပွဲုံမိုှန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ် 

တဲင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�နှှင့််် လညီ်�ရေကာင့််�၊ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�နှှင့်််လညီ်�ရေကာင့််� ဆိုက်နှှယ််ရေန�ညီ်် မိုူလဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်� 

ခု�က်နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�အာဏာာပုုွဲင့််မို�ာ�က ထုုတ်ပြပွဲန်ထုာ�ရေ�ာ ဆိုင့်််ပဲွဲာ�ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ� ပွဲါ�င့်် 

�ည်ီ။ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်�ည်ီ လူ�အခဲုင့်််အရေ���ရေဘုာတူစ်ာခု��ပ်ွဲ အမို�ာ�အပြပွဲာ�တဲင့်် အတည်ီပြပွဲ�လက်မှိုတ် 

ရေ��ထုုု�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� ICCPR ၌ အတညီ်ပြပွဲ�လက်မိုှတ် မိုရေ��ထုုု��ရေ��ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ� 

အနက်မိုှ တစ််နှုုင့််င့်ံပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�ကုုလညီ်� �တုပြပွဲ��င့်််�ညီ် (OHCHR၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််)။ ICCPR �ညီ် 

ရေန�ာတုုင့််�နီ�ပွဲါ�တဲင့်် အ�ံု�ခု�နုုှင့််ရေ�ာ နုုှင့််ငံ့်တကာဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ၎င့််�နှှင့််် တ�ာ��င့််ပွဲတ်�က်ဆိုက်နှှယ်် 

ပြခုင့််�မို�ှုရေ��ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့််ပွဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ မိုူရေဘုာင့််မို�ာ�အတဲက် အရေပြခုခုံ�တ်မိုှတ် 

ခု�က်တစ််ခုုအရေနပြဖွဲ့င့််် မိုှတ်ယ်ူနှုုင့််�ညီ်။ 

အပွဲုုဒီ် (၂၅)အတဲက် အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က်တဲင့်် ကုလ�မိုဂ္ဂိုု လူ�အခုဲင့်််အရေ��ရေကာ်မိုတီ�ညီ် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့်် ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာရေ��စ်ံနှုန်�မို�ာ�ကုု ခု�မိုှတ်ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ 

အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ‘အပွဲုုဒီ် (၂၅)က ကာကဲယ််ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�အာ� လက်ရေတဲ�က�င့်််�ုံ�မိုုနှှင့််် 

�က်ဆိုုုင့််ရေ�ာ အရေပြခုအရေနတုုင့််��ညီ် က��ု�ရေ�ကာင့််�ဆိုီရေလ�ာ်၊ မိုှတရေ�ာစ်ံနှုန်�ကုု အရေပြခုခုံ�င့််် 

�က�်�ုု� ဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့င့်််ခု�မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ၊ က��ု�ရေ�ကာင့််�ဆိုီရေလ�ာ်၊ မိုှတရေ�ာ အရေပြခုအရေနမို�ာ�မိုှလဲ�၍ 

ဆိုုုင့််�င့်ံ်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့ယ််ထုုတ်ပြခုင့််�မိုပြပွဲ��ပွဲါ’ (စ်ာပွဲုုဒီ် ၄) ဟုူ၍ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်�ည်ီ ဥပွဲရေဒီအရေပြခုခံုမူိုနှှင့်််အညီီလုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ်် ရုှုရေထုာင့်််အာ�လံု�အတဲက် အရေ��စု်တ် 

အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု လုံရေလာက်စ်ဲာပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ��င့်််ပြီးပွဲီ� မိုမိုှတရေ�ာ အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်မိုုမို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာနှုုင့််ရေစ်မိုညီ်် အခုဲင့်််အလမို်�မို�ာ�ကုု ကန််�တ်ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က် ရုှုရေထုာင့်််မို�ာ�၏ ရုှုပ်ွဲရေထဲု�ရေ��ါ�မုိုရေ�ကာင့််် ထုုုဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု အရေကာင့်် 

အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့်် မိုမိုှတမိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်�ညီ်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ အခုင့််�အက�င့််�မိုှာ အရေတာ်အာ�နညီ်� 

ရေနရေ�ကာင့််� ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာရေတဲ��ှုခု�်��ညီ် (Lidauer and Saphy၊၂၀၁၄ ခုုနှှစ််)။ 

၂.၁.၂။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််တစ်�ပ််၏	မာ�ိိမာပြုဖစ်အစိတ်အပ်ိ�င််�မား��

ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုုက�င့််�ပွဲ�ာတဲင့်် လုုအပွဲ်ရေလ်�ှုရေ�ာ ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

�တ်မိုှတ်ခု�က်စ်ံနှုန်�အစ်ုံ�ညီ် အရေတာ်အတန်က�ယ််ပြပွဲန််�လုု တစ််ကမိုာ့လုံ�က တစ််�တ်မိုှတ် 

တညီ်� လက်ခုံက�င့်််�ုံ��ညီ််စ်ံနှုန်�ဟူု၍မို�ှုရေပွဲ (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ International IDEA ၂၀၀၂ ခုုနှှစ််)။ 

နာ�လညီ်� လဲယ််ကူနှုုင့််ရေစ်�န်အတဲက် ဗျူဟုုုတူစ်က်�ုုင့််��ုံ��ုုင့််�ကုု ပွဲုံ (၂.၁) တဲင့်် ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်။ 

ဗျူဟုုုခု�က်စ်က်�ုုင့််�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုထုာ�ရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်စ်ံနှုန်�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

ဒုီတုယ်ရေပြမိုာက်စ်က်�ုုင့််�တဲင့်် ၎င့််�တုု�ကုုအရေကာင့််အထုည်ီရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့်် လုုအပ်ွဲမိုည််ီ အရေပြခုခံုအရေဆိုာက် 

အအုံမို�ာ�အရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုထုာ�ရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်စ်ံနှုန်�မို�ာ�ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� တတုယ်ရေပြမိုာက်စ်က်�ုုင့််� 

၁၇ ICCPR အပွဲုုဒီ် (၂.၂) တဲင့်် ‘နှုုင့််င့်ံတုုင့််��ညီ် �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်တဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု လက်ရေတဲ� 
က�င့်််�ုံ�နှုုင့််�န် ဥပွဲရေဒီမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ခု�မိုှတ်လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�မိုညီ်’ ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်။



27

�ည်ီ ဒီီမုုိုကရေ�စီ်နည်ီ�က� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�က�င့််�ပွဲနုုှင့််�န် အရေထုာက်အကူပြပွဲ� ပွဲတ်�န်�က�င့််တစ််ခုု 

အတဲက် လုုအပွဲ်ရေ�ာ �တ်မိုှတ်ခု�က်စ်ံနှုန်�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်။

ပွဲုံ (၂.၁) - ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနည်ီ�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� က�င့််�ပွဲ�ာတဲင့်် လုုအပွဲ်ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီရေ���ာ 

စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီ မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်၏ ဗျူဟုုုခု�က်�ညီ် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့််် 

အရေ��မို�ာ�၊ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�၏ အနက်အဓာုပွဲာာယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုု 

ခု�က် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ICCPR တဲင့်် အရေပြခုခုံမိုူ�ှစ််ခု�က်ကုု စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�မိုှာ အခု�နု် 

ကာလ အပွဲုုင့််�အပြခုာ�အလုုက် က�င့််�ပွဲ�ညီ်် စ်စ််မိုှန်ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�၊ အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ� 

�ူတုုင့််� ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် မို�တန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ� တန်�တူညီီမိုှ�ှုမိုု၊ လှ�ု��ှက်မို�၊ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််၊ ရေ�း�

ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််၏ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာဆိုနှဒထုုတ်ရေဖွဲ့ာ်မိုုအာ� ရေလ�စ်ာ�ပြခုင့််�တုု� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ‘အခု�နု်ကာလ အပွဲုုင့််�အပြခုာ�အလုုက်’ ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ��ညီ် �တ်မိုှတ် 

ကာလ အပွဲုုင့််�အပြခုာ�အလုုက် ပွဲုံမိုှန်က�င့််�ပွဲ�မိုညီ်ဟုု ဆိုုုလုု�ညီ်။ ‘စ်စ််မှိုန်မိုု’ဆိုုု�ညီ်မိုှာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� 

တဲင့်် မို�ာ�ပြပွဲာ�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ ရေ�း�ခု�ယ််ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�အ�ကာ�မိုှ စ်စ််မိုှန်ရေ�ာ ရေ�း�ခု�ယ််မိုုတစ််ခုု 

�ှု�င့်််�ညီ်ဟုု ဆိုုုလုု�ညီ်။ ‘တန်�တူညီီမိုှမိုု’ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ‘လူတစ််ဦး�လှင့်် မို�တစ််မို�’ဟုူရေ�ာ အရေပြခုခုံ 

မိုူကုု �ညီ်ညွှှန်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ‘လှ�ု��ှက်မိုု’ဆိုုု�ညီ်မိုှာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အာ� ၎င့််�၏ရေ�း�ခု�ယ််မိုုမို�ာ�ကုု 

ရေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ပြပွဲ��န် ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် အတင့််�အက�ပွဲ်ခုုုင့််�ရေစ်ပြခုင့််�မို�ာ� ပြပွဲ�လုပွဲ်ခုဲင့်််မို�ှုပြခုင့််�နှှင့််် 

မိုညီ်�ညီ််မို��ညီ် မိုညီ်�ူကရေပွဲ�လုုက်�ညီ််မို�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု မို�ု�ှုနှုုင့််ပြခုင့််�တုု�ကုု ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

‘ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််’၊ ‘ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််’ နှှင့််် ‘�ရေဘုာဆိုနှဒကုု လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာထုုတ်ရေဖွဲ့ာ် 

ပြခုင့််�’ ဆိုုု�ညီ်မိုှာ  မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ��ညီ် �ကာ��င့််ရေနှှာင့်််ယ်ှက်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ�မို�ှုဘု� 

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာမို�ရေပွဲ�နှုုင့််�င့်််ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�၏ ရေ�း�ခု�ယ််မိုုကုုရေလ�စ်ာ��င့်််ကာ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဆိုနှဒမို�မို�ာ�ကုု 

ပြပွဲညီ်�ူ�ရေ���ာ 
ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�တဲင့်် 

ပွဲါ�င့််ခုဲင့််် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ� 
ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�စ်နစ်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု 

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 
ထုုတ်ရေဖွဲ့ာ် 
ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့််် 

နှုုင့််င့်ံရေ�� 
ပွဲါတီမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲ ရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ပြခုင့််� 

နှုုင့််င့်ံရေ���န်ပွဲုံရေင့်ဲ 
စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� 

မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�ရေ�� 
စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ� 

ဂ္ဂို��န်ဒီါနှှင့််် 
အာ�လုံ�အက��ံ��င့််မိုု 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ 
အခု�က်အလက်မို�ာ�

ထုုရေ�ာက်ရေ�ာ 
ပြပွဲန်လညီ်ကုစ်ာ�မိုု 

��ှုပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

တန်�တူညီီမိုှ  
�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် 

ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံမိုခုံ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ  
ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�၊ �ဲာ�လာ၊ 

ရေနထုုုင့််ခုဲင့််် 

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 
စ်ုရေ��ခုဲင့််် 

လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 
�င့််�ပွဲင့််�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ခုဲင့််် 

မိုီဒီီယ်ာ 
ထုုန်�ရေက�ာင့််�မိုု
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တုက�မိုှန်ကန်စ်ဲာ တဲက်ခု�က်၍ ဇိုယ်ာ�ပြဖွဲ့င့်််ပြပွဲ��န်နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု အရေကာင့််အထုညီ် 

ရေဖွဲ့ာ်�န် ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ��ာတဲင့်် ၎င့််�တုု�ကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်နှုုင့််ရေစ်�န် 

ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်လုုအပွဲ်�ညီ်။ ဤအခု�က်ကုု 

ရေထုာက်ရှုုပြခုင့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပုွဲုင့််ခုဲင့််် အမိုှန်တကယ််��ှုရေစ်�န် ရေဆိုာင့််�းက်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

က�င့််�ပွဲပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဒီီဇုိုုင့််�ပွဲုံစ်ံအာ� မိုညီ်�ုု�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုညီ်နည်ီ�ဟုူရေ�ာ ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ� ရေပွဲ် 

ရေပွဲါက်လာ�ညီ်။ တဖွဲ့န် ဤအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဒီီဇိုုုင့််�ပွဲုံစ်ံအတဲက် ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အခုင့််� 

အက�င့််�တဲင့််၊ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဗျူဟုုုထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုု ကြိုးကီ�မိုာ�စ်ဲာရေလ�ာ်ခု�ထုာ�ရေ�ာ အခုင့််�အက�င့််�တဲင့််  

မိုည်ီ�ုု�ရေဆိုာင့််�းက်မိုည်ီနည်ီ�ဟူုရေ�ာ ရေမို�ခဲုန်�မို�ာ�ထုပ်ွဲမံိုပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာရေစ်�ည်ီ။ ဤအရေပြခုခံုအရေဆိုာက် 

အအုံတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််က�်�ုု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၊ 

ဆိုနှဒမို�မို�ာ�ကုု ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် �တ်မိုှတ်အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�ာ 

တဲင့်် ထုုန်�ရေက�ာင့််�နှုုင့််ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု 

ပြခုင့််�အတဲက် စ်ညီ်�မို�ဉ််�စ်ညီ်�ကမို်�စ်နစ််တုု� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ထုုုမို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ုပြခုင့််�စ်နစ််မို�ှုလှင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ညီ် �ီအုု�ီ�က်�က်အရေနပြဖွဲ့င့်််�ာ �ှုရေနနှုုင့််ပွဲါ 

�ညီ်။ ရေနာက်ဆိုုံ�အရေနနှှင့််် ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� 

(EDR) စ်နစ််တစ််ခုုပွဲါ�ှု�မိုညီ်။ EDR စ်နစ််ဆိုုု�ညီ်မိုှာ အထုက်ပွဲါအခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု အာမိုခုံထုာ�ရေ�ာ၊ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ထုုန်�ခု��ပွဲ်၊ပြပွဲင့််ဆိုင့််နှုုင့််ရေ�ာ၊ စ်ညီ်�ကမို်�ရေဖွဲ့ာက် 

ဖွဲ့�က်မိုုမို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာပြပွဲစ််မိုုမို�ာ�ကုု အရေ��ယ်ူနှုုင့််ရေ�ာ ယ်နှတ�ာ�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ထုုု�ပြပွဲင့်် အပြခုာ�တဲ�လ�က် အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် တန်�တူညီီမိုှ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံ 

မိုခုံ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််၊ လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ ထုုတ်ရေဖွဲ့ာ်ရေပြပွဲာဆိုုုခုဲင့်််၊ ပြီးင့်ုမို်�ခု�မို်�စ်ဲာ စ်ုရေ��ခုဲင့်််နှှင့််် လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ �င့််�ပွဲင့််�

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််တုု�ကုု ကာကဲယ််ရေပွဲ�ထုာ��ည််ီ အရေထုာက်အကူပြပွဲ� ပွဲတ်�န်�က�င့််မို�ုှလှင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု အဓာုပွဲာာယ််�ှု�ှု က�င့်််�ုံ��န်မိုှာ မိုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပွဲါ။  ထုပွဲ်ရေဆိုာင့််� အကုု�အကာ� 

မို�ာ�အတဲက် OHCHR (၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)ကုု �ကညီ််ရှုုနှုုင့််ပွဲါ�ညီ်။ အရေထုာက်အကူပြပွဲ� ပွဲတ်�န်�က�င့််တစ််ခုု 

ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်�န် လုုအပွဲ်�ညီ်် ဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�၊ 

ပွဲါတီနှှင့််် မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�ရေ���န်ပွဲုံရေင့်ဲ၊ မိုီဒီီယ်ာလက်လှမို်�မိုီမိုု၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ အခု�က်အလက်မို�ာ�၊ 

ဂ္ဂို��န်ဒီါ၊ အာ�လုံ�အက��ံ��င့််မိုုတုု�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ� ပွဲါ�င့််နှုုင့််�ညီ်။ ၎င့််� 

တုု�မိုှာ မိုညီ်�ညီ််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့််မိုဆိုုု တ�ာ�မိုှတမိုုနှှင့််် ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုတုု�ကုု အာမိုခုံရေပွဲ� 

နှုုင့််�န်အတဲက် မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ််လုုအပွဲ်ရေ�ာ အ�ာမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၂.၁.၃။	 ဖ�်ဒါ�ယ််စနိစ်မား��တွင််ကျေးတွ��ကျေးသွ�	 အ�း�ိ�သွ�်ကျေး���်မာုမား��နိုိင်််	 လွှာ�်ကျေးတွ�	
ကျေးဆို�င််�း�်မာု

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််�ါဒီဆိုုု�ညီ်မိုှာ ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််လှရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ည်ီ�မို�ာ�၏ အက��ု� 

စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု အစ်ုု��ဘုုံမိုူရေဘုာင့််တစ််ခုုအတဲင့််� ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�ထုညီ််�ဲင့််��ညီ်် လမို်�ရေ�ကာင့််�တစ််ခုု 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ဟုုု�ယ်ခုင့််ကတညီ်�ကပွဲင့်် �တ်မိုှတ်ခု�်�က�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တဲင့်် 

ဗျူဟုုုအစ်ုု��နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််တုု�အ�ကာ� အာဏာာကုုခုဲ�ရေ�ထုာ�ကာ ထုုုအစ်ုု��အဆိုင့်််နှှစ််ဆိုင့်််က 

တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််�စ်ီ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်�က�ညီ်။ ဗျူဟုုု-ပြပွဲညီ်နယ််တုု�၏ အာဏာာခုဲ�ရေ�မိုုနှှင့်််  ထုုုအာဏာာ 
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ခုဲ�ရေ�မိုုအာ� �ှင့််�လင့််�စ်ဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပွဲုံတုု��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အရေ�ကာင့််�အ�ာအာ�လုံ�ရေပွဲ် 

တဲင့်် အနညီ်�နှှင့်််အမို�ာ� အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု�ှုပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ပွဲုံစ်ံမိုှစ်၍ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ� ရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ�အထုုပွဲါ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု�ှု�ညီ်။ ထုုုအာဏာာ 

ခုဲ�ရေ�မိုုအာ� �ှင့််�လင့််�စ်ဲာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�မိုု�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီပွဲါ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�က 

�ရေဘုာတူညီီထုာ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််အရေပွဲ်တဲင့််လညီ်�ရေကာင့််�၊ ဗျူဟုုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် 

မို�ာ�အ�ကာ� လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ� ခုဲ�ရေ�မိုုတုု�အရေပွဲ်တဲင့််လညီ်�ရေကာင့််� အဓာုက မိုူတညီ်�ညီ်။  

တစ််မိုူထုူ�ပြခုာ��ညီ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််�ါဒီပွဲုံစ်ံဟုု မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာ 

မိုူရေဘုာင့််မို�ာ�အတဲင့််�၌ အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူအက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတုု�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�စ်�ညီ်် အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေလ်�ှု�က 

�ညီ်။ �ာမိုန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်�ညီ် လူဦး�ရေ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပြီးပွဲီ� အထုက်လှတ်ရေတာ် 

�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယူ်နစ််မို�ာ�၏ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်။ အမိုှီအခုုုကင့််�ရေ�ာ အာဏာာ 

ပွဲုုင့််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�က  (ဥပွဲမိုာ တ�ာ�ရှုုံ�က) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ� 

ပြပွဲ��ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်တဲင့်် 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ နှှစ််မို��ု�စ်လုံ�တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ဆိုုုင့််�ာ (ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ရေ�ာ �ုု�မိုဟုုတ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�စ်ဲာ ရေ�း�ရေကာက် 

တင့််ရေပြမိုှာက်ရေ�ာ) မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ� �တ်မိုှတ်ပြခုင့််�နှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ည််ီ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် လူနညီ်�စ်ု 

နှှင့််် ဂ္ဂို��န်ဒီါကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုဆိုုုင့််�ာစ်နစ််မို�ာ� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ယ်ူနစ််မို�ာ�က ဗျူဟုုုအစ်ုု��၏ မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််�မို�ာ�အရေပွဲ် ဩဇိုာလှမို်�မိုုု�မိုု�ှုပြခုင့််�ကုု ညွှှန်�ဆိုုုပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�ကုု တစ််နညီ်�နညီ်�ပြဖွဲ့င့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် အထုက်လှတ်ရေတာ်ပွဲါ�ှုရေ�ာ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ်မိုှတဆိုင့််် ထုုုဩဇိုာလှမို်�မိုုု�မိုု ��ှုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အရေတဲ�အကြံ့က�ံအ� 

ရေပြပွဲာ�လှင့်် အထုက်လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ကုု ပွဲုံစ်ံအမို��ု�မို��ု�ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�နှုုင့််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�မိုှ 

တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမှိုာက်ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ ်ဖွဲ့ကဒ်ီ�ယ််ယူ်နစ််မို�ာ�၏ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�မှို လုပ်ွဲပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာဏာာအပ်ွဲနှှင့််�ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�၏ အစ်ုု��မို�ာ�မိုှခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ် 

မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�နှုုင့််�ညီ်။ အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် 

မို�ာ�က မိုညီ်�ုု�မိုညီ်ပွဲုံ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အပွဲ်နှှင့််�၍ ရေ�း�ခု�ယ််ခုန််အပွဲ်မိုညီ်/ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်မိုညီ် 

ဆိုုု�ညီ်အာ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�နှုုင့််�ညီ် �ုု�မိုဟုုတ် ထုုုအခု�က်အာ� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီမို�ာ�က �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�၏ လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်ခု�န်လှပွဲ်ထုာ�နှုုင့််�ညီ်။ ထုုုအခု�က်ကုု မိုညီ်�ညီ််အဆိုင့်််တဲင့်် 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�င့်််ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက ခု�မိုှတ်ရေပွဲ��င့်််�ညီ်။ အခု��ု�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

စ်နစ််မို�ာ��ှု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�ှုနှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� ဗျူဟုုုအစ်ုု�� 

နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�အ�ကာ��ုှ ဆိုက်ဆိုံရေ��မို�ာ��ညီ် �ရေဘုာတူညီီထုာ�ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

မိုူမို�ာ�နှှင့််် ကုုက်ညီီမိုု�ှုရေစ်�န်  ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက�ာ အဆိုင့်််ပြမိုင့်််ဆိုုံ�ဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ ရေနာက်ဆိုုံ�အရေနနှှင့််် ထုုုဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ကတုက�တ်အာ� ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာမိုု�ှုရေစ်�န် အမိုှီအခုုု 

ကင့််�ရေ�ာ အာဏာာပွဲုုင့််အဖွဲ့ဲ��တစ််ဖွဲ့ဲ�� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််ထုာ��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အမို�ာ�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ထုုုအဖွဲ့ဲ�� 
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အစ်ညီ်��ညီ် နှုုင့််င့်ံရေတာ် တ�ာ�လှတ်ရေတာ်ခု��ပွဲ် �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ ခုုံရှုုံ� 

ပြဖွဲ့စ််ရေလ်�ှု�ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ််ရေလ်လာမိုုအ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ဆိုုု�ညီ်မိုှာ အမို�ာ� 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဗျူဟုုုအစ်ုု��နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််တုု�၏ ထုပွဲ်တူပြပွဲ�အာဏာာမို�ာ��ှု�ညီ်် နယ််ပွဲယ််တစ််ခုု 

ပြဖွဲ့စ််ရေလ်�ုှပြီးပီွဲ� ရေအာက်လှတ်ရေတာ် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲည်ီလံု�ကွတ်ဆိုနှဒခံုယူ်ပဲွဲ�မို�ာ�ကုု နုုှင့််ငံ့်ရေတာ် 

အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကထုုန်�ရေက�ာင့််�ပြီးပီွဲ� အခု��ု�အရေပြခုအရေနမို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယူ်နစ််မို�ာ� 

၏ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုုပွဲါ ထုုန်�ရေက�ာင့််�ကာ  ရေဒီ�နှတ�အဆိုင့်််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�

မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အာ�လုံ�အတဲက် အက��ံ��င့််ရေ�ာအနုမို််ဆိုုံ�စ်ံနှုန်�မို�ာ�ကုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ� 

ရေ�ကာင့််�ရေတဲ���ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ��ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ� 

အဆိုင့်််မို�ာ�နှှင့််် ရေဒီ�နှတ�အဆိုင့်််မို�ာ��ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�အရေ�ကာင့််�အ�ာမို�ာ�အာ� ခု�ဉ််�ကပွဲ်မိုုပွဲုံစ်ံအမို��ု�မို��ု� �ှု�က 

�ညီ်။ အုနှဒုယ်နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�က ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ်် 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုုထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�ပြီးပီွဲ� ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 

ကုု ပြပွဲညီ်နယ််မို�ာ�၏ ဥပွဲရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�က ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံတဲင့်် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီက �မိုမတ၊ ဒီု�မိုမတ၊ ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်�ှု လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�၊ ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��မိုှ��၊ ပြပွဲညီ်နယ်် ဒီုတုယ်အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��မိုှ��နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ်် 

လှတ်ရေတာ်တုု�၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုုထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�ကာ ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီက ရေဒီ�နှတ�အစ်ုု��

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ��ညီ်။

၎င့််�အပြခုင့််�အ�ာမို�ာ�အရေပွဲ် ရေ�ခု�ာ�ှင့််�လင့််�စ်ဲာနာ�လညီ်�န် အရေ��ကြိုးကီ��ညီ်။ အီ�ီယ်ုု� 

ပွဲီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီဆုိုုင့််�ာ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု 

ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ပွဲါ�ှုရေ�ာ်လညီ်� 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီ�ညီ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု�ာ ထုုန်�ရေက�ာင့််� 

ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီက ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု စ်ုု�မိုုု�ထုုန်�ခု��ပွဲ်ထုာ��ညီ်။ ထုုုအခု�က် 

�ညီ် တ�ာ�စ်ီ�င့််ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် အ�ုံ�ခု�စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် မိုရေ��ာမိုုမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာနှုုင့််ရေစ် 

�ညီ်။

ဗျူဟုုုအဆိုင့်််နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််အဆိုင့်််နှှစ််ခုုစ်လုံ��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အဆိုင့်််

တုုင့််�တဲင့်် တစ််နညီ်�မိုဟုုတ်တစ််နညီ်� ပွဲါ�င့််နှုုင့််�ညီ််အတဲက် ထုုုစ်ီစ်ဉ််မိုုမို�ာ��ညီ် လက်ရေတဲ� 

ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် ရှုုပွဲ်ရေထုဲ�ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ထုုုအခု�က်�ညီ် လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာဆိုုုင့််�ာ အပြင့်င့််�ပွဲဲာ� 

ပြခုင့််�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�က ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�ကုု လုုက်နာက�င့်််�ုံ�မိုုမို�ှုပြခုင့််�၊ ဗျူဟုုုက 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််၏ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�ကုုမိုရေလ�စ်ာ�ပြခုင့််� အစ်�ှု�ညီ်် ပြပွဲဿနာမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ် 

လာနှုုင့််ရေစ်�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို��ု�စ်ုံကုု ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာခု�က်အ� လက်ရေတဲ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အဆိုင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ��ည်ီ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််၊ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမှိုာက်ခံုပုုွဲင့််ခဲုင့်််၊ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�၏ လုပွဲ်ပုွဲုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� နညီ်�လမို်�ပွဲုံစ်ံမို�ာ�၊ 

မို�ဆိုနှဒနယ််နုမိုုတ်�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�၊ မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�ရေ�� စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�၊ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ� 

ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�၊ ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုနှှင့််် ရှုုု��ာ�ရေပြဖွဲ့ာင့်််မိုတ်မိုု�ှုရေစ်�န် ခု�မိုှတ်ထုာ� 

ရေ�ာအစ်ီအမိုံမို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�စ်ဲ�ဆိုုုအရေ��ယ်ူပြခုင့််�စ်နစ််မို�ာ�ကုု �တ်မိုှတ်ပြပွဲဋ္ဌာာန်� 
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ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််အဆိုင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 

�ုု�မိုဟုုတ် ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာစ်နစ််၊ ရေဒီ�နှတ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ�အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�စ်ဲ�ဆိုုု 

အရေ��ယ်ူပြခုင့််�စ်နစ််မို�ာ�ကုု ထုုန်�ရေက�ာင့််�ထုာ��ညီ်။

 အကြံ�ံပြုပ်�ချုး�်မား��	-	ဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််

  ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ကုု ပြပွဲန်လညီ်ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေ��ဆိုဲ��ာတဲင့်် လူ�အခုဲင့်််အရေ�� 

ကာကဲယ််မိုုဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရေ��ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�၊ တ�ာ�ဥပွဲရေဒီစ်ုု�မိုုု�ရေ��နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ 

အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ� ကာကဲယ််ရေ��တုု�ကုု ခုုုင့််မိုာအာ�ရေကာင့််�ရေစ်�န်အလုု�င့်ှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ�မိုှဆိုင့််��က် 

လာရေ�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာ၌ အပြခုာ�အခု�က်မို�ာ�အပွဲါအ�င့်် လှတ်ရေတာ်နှှင့််် 

အစုု်��အဖဲွဲ့��အတဲင့််� စ်စ််တပ်ွဲပွဲါ�င့််မုိုကုုရေမို�ခဲုန်�ထုုတ်ရံုှုမိုှ�ာမိုကဘု� ရေက�ာ်လဲန်ရေပြဖွဲ့�ှင့််��င့်််�ည်ီ။ 

  အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်၏ အခုင့််�အက�င့််�တဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််နုမိုုတ် 

တစ််လှာ�၌ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာအခဲုင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု အရေကာင့််အထုည်ီရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့််နှှင့််် ကာကဲယ်် 

�ာတုု�တဲင့်် တန်�တူညီီမိုှမိုု�ှုပြခုင့််�၊ တစ််�မိုတ်တညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�တုု�မိုှာ မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် အရေ��ပွဲါ�က�်�ုု�ပွဲင့်် 

ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််�ညီ်လညီ်� �ှင့််�လင့််�၊ တညီ်ပြီးင့်ုမို်ကာ တဲက်ဆို၍�နှုုင့််�ပွဲါမိုညီ်။ မိုညီ်�ညီ်် 

အဆိုင့်််၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့်် အဂ္ဂို�ါအစ်ုတ်အပွဲုုင့််�အ�ီ��ီ�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ� 

�င့်််ရေ�ကာင့််� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��င့်််ပြီးပွဲီ� ထုုုကုစ်စနှှင့်််စ်ပွဲ်လ�ဉ််�၍ ပြီးပွဲီ�ပြပွဲညီ်် 

စ်ုံစ်ဲာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��င့်််�ညီ်။

၂.၂။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စနိစ်

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�ညီ် ဆိုနှဒမို�မို�ာ�အပြဖွဲ့စ််မိုှ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ� 

အပြဖွဲ့စ််�ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�၊ ထုုန်�ရေက�ာင့််�ရေပွဲ��ည််ီစ်နစ််ပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာယ်နှတ�ာ�၏ လက်ရေတဲ� 

အရေပြခုခုံအရေ��စ်ုတ်မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်  (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Reynolds၊ Reilly and Ellis နှှင့််် နှုင့််�ယ်ှဉ်် 

�ကည််ီပွဲါ၊ ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််)။ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ အရေပြခုခံုအစု်တ်အပုုွဲင့််�မို�ာ�မှိုာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ပံုွဲရေ�နည်ီ� 

(ရေ�း�ရေကာက်ခံုကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုု တဲက်ခု�က်၊ခဲု�ရေ��ည််ီနည်ီ�လမ်ို�)၊ မို�လက်မှိုတ်ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

(တစ််ဦး�တညီ်� ရေ�း�ခု�ယ််မိုု၊ ပွဲါတီ/ လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�မို�ာ�နှှင့််် ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�မို�ာ�)

နှှင့််် မို�ဆိုနှဒနယ််အတဲက် �တ်မိုှတ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ (မို�ဆိုနှဒနယ််တစ််နယ််တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်တင့်် 

ရေပြမိုှာက်မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအရေ�အတဲက်) မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�ကုုလညီ်� ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််တဲင့်် 

ထုညီ််�ဲင့််�ထုာ��ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�ကုု အမို��ု�အစ်ာ�ခုဲ�ပြခုာ��ာတဲင့်် ဘုုံ�ရေဘုာတူခုဲ�ပြခုာ�မိုု 

မို�ာ� မို�ှုရေ�ာ်လည်ီ�၎င့််�တုု�ကုု ပွဲုံမိုှန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် အမို�ာ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််စ်နစ််၊ အခု��ု�က�စ်နစ််နှှင့််် ရေ�ာစ်ပွဲ် 

စ်နစ််ဟုူ၍ အုပွဲ်စ်ုကြိုးကီ��ုံ�စ်ု ခုဲ�ပြခုာ�ထုာ��ညီ်။ ထုုုအုပွဲ်စ်ုမို�ာ�အတဲင့််�မိုှာပွဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအရေပြခုခုံမိုူ၏ 

ရှုုရေထုာင့်််မိုှ�ကညီ််လှင့််လညီ်� ညီီတူညီီမိုှ လက်ခုံနှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� မိုတူညီီရေ�ာ�လဒီ်မို�ာ�ထုဲက်ရေပွဲ်

ရေစ်နှုုင့််�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�စ်ဲာ�ှု�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံနှှင့််် ကုုက်ညီီရေ�ာ အမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ�ကုု 

ရေအာက်တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ထုာ��ညီ်။
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အထုက်တဲင့်် �ှင့််�ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာဒီီဇိုုုင့််�

ပွဲုံစ်ံ၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�စ်ဲာမိုှ တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� စ်စ််တပွဲ်/SAC ၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်�ညီ်် 

မိုဟုာဗျူ��ဟုာမို�ာ�၏ တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုရေနာက်ခုံအရေ�ကာင့််�အပြခုင့််��ာတုု�ကုု အရေပြခုပြပွဲ�၍ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ကုု အတဲင့််�က�က� ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�င့်််�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် 

ရေ�း�ခု�ယ််မိုု�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�အတဲက် ခု�င့်််ခု�နု်စ်ဉ််�စ်ာ� 

�မိုညီ်် တစ််ခုုတညီ်�ရေ�ာ လုုအပွဲ်ခု�က်မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့််  ယ်ခုင့််ကတညီ်�ကပွဲင့််  

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််နှှင့်််ပွဲတ်�က်�ညီ်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ��ှုနှှင့်််ခု�်ပြီးပွဲီ��ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၂.၂.၁။	 ��လွှာတ��ိည့််တည့််�ိိကျေးနိကျေးသွ�	အကျေး��ကြိုး�ီ��ိစစ�ပ််

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေပြပွဲာင့််�လ��န် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�်�က�ညီ်မိုှာ ယ်ခုုအခု�နု်�ညီ် 

ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြိုးကုမို် မိုဟုုတ်ပွဲါ။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ပြီးပွဲီ�ရေနာက် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီင့်ယ်် 

အခု��ု�က ဤအရေ��ကြိုးကီ�ကုစ်စ�ပွဲ်ကုု UEC၊ �မိုမတရှုုံ�နှှင့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာခုုံရှုုံ�မို�ာ�ဆိုီ�ုု� 

တင့််ပြပွဲခု�်�ကရေ�ာ်လညီ်� အပြီးပွဲီ��တ်ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို��ှုခု�်ရေပွဲ (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Lidauer နှှင့််် Saphy၊ 

၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် - ၂၁၇ စ်၊ �ာလဲန်ရေဇိုာင့််�ထုက်၊ ၂၀၁၃ ခုုနှှစ်် )။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တဲင့်် က�င့်််�ုံ�လက်စ် 

အမို�ာ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််စ်နစ်် FPTP စ်နစ််မိုှ PR စ်နစ််�ုု�ရေပြပွဲာင့််�လ��န် အဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်တစ််ရေစ်ာင့််ကုု 

လှတ်ရေတာ်�ုု� တင့််�ဲင့််�ခု�်�က�ညီ်။ USDP နှှင့််် ပွဲါတီင့်ယ််မို�ာ�က ထုုုအဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်ကုု ရေထုာက်ခုံခု�် 

ရေ�ာ်လညီ်� NLD ပွဲါတီက ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာခုုံရှုုံ��ုု� ကန််ကဲက်လှာတင့််�ဲင့််�ခု�်ကာ 

မို�ာ�မို�ကာမိုီတဲင့်် ထုုုအဆိုုုပြပွဲ�ခု�က်အာ� ပွဲယ််ခု�ခု�်�ညီ်။ ထုုုအခု�နု် လှတ်ရေတာ်ဥကကဌာက FPTP �ညီ် 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီနှှင့်််ကုုက်ညီီ�ည််ီ တစ််ခုုတည်ီ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စ်နစ််ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� ရေ�ကညီာ၍ 

ထုုုအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုုကုု အဆိုုံ��တ်ခု�်�ညီ် (Myanmar Now၊ ၂၀၂၁ ခု) ။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုအရေ�ကာင့််�ကုု ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် မိုူ�ါဒီ 

ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာ�ူမို�ာ�ကလညီ်� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�်�က�ညီ်။ Lidauer နှှင့််် Saphy (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််။ ၂၀၇၊ 

၂၁၇ စ်) တုု�က ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် �ကာ�ပြဖွဲ့တ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ပြီးပွဲီ�ရေနာက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် 

ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��အစ်ီအစ်ဉ််တဲင့််  ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုအလာ�အလာနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် 

တုု�ကုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ်။ ၂၀၁၀ ပြပွဲည်ီ်နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�၊ လူဦး�ရေ� ရေဒီတာ 

အခု�က်အလက်နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်တုု�ကုုအရေပြခုခုံကာ Selway (၂၀၁၅ ခုုနှှစ််) က ၁၉၄၈-၆၂ 

ခုုနှှစ််ကာလအတဲင့််�မိုှ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု ပြပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ� Marston         

(၂၀၁၄ ခုုနှှစ််)က ရေ�ာစ်ပွဲ်-အခု��ု�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ကုု အဆိုုုပြပွဲ�ခု�်�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ် 

အနှုုင့််အရှုုံ�ကုု ကြိုးကီ�မိုာ�ရေစ်နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ FPTP စ်နစ််�ညီ် နှုုင့််င့်ံရေ���န်ထုုပွဲ်�န်ပွဲုု� 

တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ထုုုအခု�က်ကပွဲင့်် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုုအတဲက် နှုုင့််င့်ံကုုတံခုါ�ဖွဲ့ဲင့်််လုုက်ရေ�ာ စ်စ််တပွဲ်   

ထုုပွဲ်ပွဲုုင့််�လှာမို�ာ�လက်ကုုင့််စ်ဲ�ခု�်�ညီ်် ထုုခုုုက်လဲယ််ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��တဲက်ခု�က်မိုုကုု ထုုခုုုက်ပွဲ�က်စ်ီ� 

နှုုင့််ရေပြခု�ှု�ညီ်ဟုု Lemargie နှှင့််် အပြခုာ�ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ� (၂၀၁၄ ခုုနှှစ််) က ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မိုတုုင့််မိုီအခု�နု်တဲင့်် �တုရေပွဲ�ခု�်�ည်ီ။ FPTP စ်နစ််အ� တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ုပွဲါတီမို�ာ�အတဲက် 

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါ�င့််နှုုင့််မိုု မို�ှုပြခုင့််�ကုု ထုုုပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�က ရေထုာက်ပြပွဲခု�်�ကပြီးပွဲီ� ထုုုအခု�က်မိုှာလညီ်� အပြခုာ� 

ပွဲညီာ�ပွဲ်ဆိုုုင့််�ာ�ုံ��ပွဲ်ခု�က်မို�ာ�တဲင့်် အဓာုကအရေလ�ရေပွဲ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေ�ာ အခု�က်တစ််ခု�က်ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ်် 

�ညီ်။ 



33

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု ရေလှာ်တဲက်ခု�်�ကပြီးပွဲီ� NLD ပွဲါတီနှှင့််် 

နှုင့််�ယ်ှဉ််ကာ ၎င့််�တုု�အာ� အာ�ရေပွဲ�ရေထုာက်ခုံမိုုမို�ာ�ကုု ပွဲုု၍တဲက်ဆိုခု�်�က�ညီ််အတဲက် စ်စ််တပွဲ်နှှင့်််  

၎င့််�၏ မိုဟုာမိုုတ်မို�ာ��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ကုု ရေကာင့််�စ်ဲာနာ�မိုလညီ်ပြခုင့််�မို�ှုဟုု Dukalkis နှှင့််် 

Raymond (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််)တုု�က ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် ရေထုာက်ပြပွဲခု�်�ညီ်။ 

ရေနာက်ဆိုုံ�တဲင့်် ‘အာဏာာ�ှင့််၏ �င့််ခုန်�စ်ာယ်ူ�န် ပွဲ�က်ကဲက်ခု�်မိုု’�ညီ် အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�မိုုပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်် 

အတဲက် ကြိုးကီ�မိုာ�ရေ�ာအနှတ�ာယ််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ခု�်ကာ စ်စ််အာဏာာ�ုမို်�မိုု ပြီးပွဲီ�ရေနာက်တဲင့််မိုှ စ်စ််တပွဲ်�ညီ် 

ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စ်နစ််ရေပြပွဲာင့််�လ�မုိုဆုုိုင့််�ာ မိုဟုာဗျူ��ဟုာဆီို�ုု�ပြပွဲန်လည်ီရေ�ာက်�ုှခု��်ည်ီ။ ၂၀၂၀ ပြပွဲည််ီနှှစ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုတုုင့််မိုီတဲင့်် Tan နှှင့််် Preece (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) တုု�က တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

နုုှင့််စဲ်မ်ို�အတဲက် စံ်�တ်မှိုတ်ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ပွဲါတီစ်နစ််အရေပြခုခုုုင့််မုိုပွဲ�စ််ဇိုမ်ိုမှိုတစ််ဆိုင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စ်နစ််ကုု 

ဆိုန်�စ်စ််ရေလ်လာခု�်�ညီ်။ Oswald နှှင့််် Courtin (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) တုု�က ပြမိုန်မိုာ်ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််နှှင့််် 

မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမို�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�တဲင့်် ရေတဲ���ညီ်် အခု��ု�မိုညီီမိုှမိုုကြိုးကီ�မိုာ��ညီ်် ပြပွဲဿနာကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�် 

�ညီ်။ ဤအခု��ု�မိုညီီမိုှမိုု�ညီ် တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ုအခု��ု�နှှင့််် ရေက��လက်ရေဒီ�မို�ာ�ကုု ပွဲုု၍ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေန�ညီ််အပြပွဲင့်် ယ်ခုုအခု�နု်ထုု နှုုင့််င့်ံရေ��ဦး�ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ�က ထုုုအခု�က်အာ� အပြမိုတ် 

ထုုတ်ပြခုင့််�မို�ုှဘု� စ်နစ််ရေပြပွဲာင့််�လ�မုိုမို�ာ��ည်ီ လက်ခံုနုုှင့််မုိုအခုက်အခု�မို�ာ�နှှင့််် ကြံ့က�ံ�နုုှင့််�ည်ီဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ��ညီ်။

Nu Tsen Mun (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) က ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ရေပွဲ် အရေပြခုခုံကာ 

FPTP နှှင့််် PR ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�်�ာ PR စ်နစ််�ညီ် 

နှုုင့််င့်ံရေ��ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််မိုုကုု တုု�ပြမိုှင့်််ရေပွဲ��ညီ်ဟုု ရေတဲ��ှုခု�်�ညီ်။ စ်စ််အာဏာာ�ုမို်�ပြီးပွဲီ�ရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် 

ထုုုစ်ာရေ���ူ (၂၀၂၂ ခုုနှှစ််) ကပွဲင့်် ယ်ခုုအခု�နု်�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေပြပွဲာင့််�လ�ခု�်ပွဲါက အာဏာာ�ှင့်် 

အလုုက� ပြဖွဲ့စ််�ဲာ�ရေစ်နှုုင့််�ညီ််အတဲက် ထုုုစ်နစ််ကုုရေပြပွဲာင့််�လ��န် အခု�နု်မိုဟုုတ်ရေ��ရေ�ကာင့််� �ှင့််�ပြပွဲ 

ခု�်�ညီ်။

၂.၂.၂။	 အမား��စ�ကျေးဖ�်ကျေးဆို�င််စနိစ်

အမို�ာ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််စ်နစ််၏ အရေပြခုခုံမိုူမိုှာ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာတဲင့်် မို�အမို�ာ�စ်ု��ညီ်် 

လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််စ်ာ�င့််�ကုု အနှုုင့််��ူအပြဖွဲ့စ်် ရေ�ကညီာ 

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤစ်နစ််�ညီ် တစ််ကြိုးကုမို်တညီ်�စ်နစ်် (မို�အမို�ာ�ဆိုုံ���ူ အနှုုင့််�စ်နစ်် - FPTP)ပြဖွဲ့င့််် 

က�င့််�ပွဲပွဲါက မို�အမို�ာ�စ်ု �ုု�မိုဟုုတ် နှုင့််�ယ်ှဉ််မို�အမို�ာ�စ်ု ��ှု�န်�ာလုုအပွဲ်�ညီ်။ �ုု�မိုဟုုတ် (မို� 

နှှစ််ရေက�ာ်ပြပွဲန်ရေပွဲ�ရေ�ာစ်နစ်် - TRS တဲင့််)ပြဖွဲ့င့်််က�င့််�ပွဲပွဲါက ဆိုနှဒမို�မို�ာ�၏ ပွဲကတုမို�အမို�ာ�စ်ုကုု�ာ 

လုုအပွဲ်�ညီ်။

FPTP နှှင့််် TRS က�်�ုု�ရေ�ာ အမို�ာ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််စ်နစ််�ညီ် နာ�လညီ်�လဲယ််ကူပြီးပွဲီ� လူ 

အမို�ာ�စ်ုရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုီ�ုု� �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� ဦး�တညီ်ရေစ်�ညီ််အပြပွဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� 

အတဲက် �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�ရေ�ာ ရေ�း�ခု�ယ််စ်�ာမို�ာ�ကုု တင့််ပြပွဲထုာ��ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် ထုုုစ်နစ််�ညီ် 

အာ�ရေကာင့််�ရေ�ာ အတုုက်အခုံပွဲါတီမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာရေစ်ပြီးပွဲီ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�၏ လှတ်ရေတာ် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အ�ကာ� ပွဲုုမိုုုခုုုင့််မိုာရေ�ာ ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်ရေ���င့််�နှှီ�မိုုကုု ဖွဲ့န်တီ�ရေပွဲ��ညီ်။ လူနညီ်�စ်ု 

ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� မို�ဆိုနှဒနယ််တစ််ခုုအတဲင့််�တဲင့်် ပွဲထု�ီ�င့််အရေနအထုာ�အ� လူဦး�ရေ��ုပွဲ်�ညီ်�၍ 

လူမို�ာ�စ်ုပွဲုံစ်ံ ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာပွဲါက အဆိုုုပွဲါလူနညီ်�စ်ု�ညီ် FPTP စ်နစ််အ�အ�ာစ်ီ��နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်�  
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အခု��ု�က�စ်နစ််ရေအာက်တဲင့််မိုူ ၎င့််�တုု�၏ အရေ�အတဲက်နညီ်�ပွဲါ�မိုုရေ�ကာင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု ��ှုနှုုင့််မိုညီ် 

မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ ဤအခု�က်�ညီ် အတုတ်တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီင့်ယ််အခု��ု�ကုု အက��ု� 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ခု�်�ညီ်။ (Tan and Preece (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) နှှင့််် Nu Tsen Mun (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) တုု�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ခု�်ရေ�ာ ဥပွဲမိုာကုု �ကညီ််ပွဲါ။)

အမို�ာ�စ်ုရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််စ်နစ််မို�ာ�၊ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် FPTP စ်နစ််�ညီ်  အခု��ု�အစ်ာ�မိုညီီမိုှမိုု �လဒီ် 

အမို�ာ�အပြပွဲာ�ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ကာ ပွဲါတီင့်ယ််မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမိုှ ခု�န်လှပွဲ်ထုာ��ညီ််အပြပွဲင့်် လှတ်ရေတာ် 

အာ�လညီ်� နှုုင့််င့်ံအတဲင့််��ှု ထုင့််ပြမိုင့််ခု�က်အမို��ု�မို��ု�အတဲက် မိုှတရေ�ာ ရေဖွဲ့ာ်ညွှှန်�ခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�မိုှ 

တာ�ဆိုီ�ထုာ��ညီ်ဟုူ၍ ရေ�ဖွဲ့န်ခုံ�ရေလ်�ှု�ညီ်။ ဤစ်နစ််�ညီ် အခုင့််�အက�င့််�အခု��ု�တဲင့်် အမို��ု��မိုီ� 

မို�ာ�အတဲက်လညီ်� မို�က်နှှာ�ာမိုရေပွဲ�ရေ�ာ စ်နစ််တစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် နာမိုညီ်ကြိုးကီ�ပြီးပွဲီ� ဆိုနှဒမို�ရေလလဲင့်််မိုုအမို�ာ� 

အပြပွဲာ�ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�ည်ီ။ အထုက်တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�ရ်ေ�ာစ်နစ််၏ အာ��ာခု�က်နှှင့််် အာ�နည်ီ�ခု�က်အခု��ု�ကုု 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ပြီးပွဲီ�ခု�်ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ရေတဲ��ရေ�ာ်လညီ်� မို�ာ�စ်ဲာရေ�ာ ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�က 

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ FPTP စ်နစ််�ညီ် ရေမိုှာ်မိုှန်�ထုာ��က�်�ုု� တုုင့််��င့််��ာ�ပွဲါတီင့်ယ််မို�ာ�အရေပွဲ် အခု��ု� 

အစ်ာ�မိုမိုှတစ်ဲာ �က်ရေ�ာက်ပြခုင့််�မို�ှုဟုူ၍ ရေ���ာ�ထုာ��ညီ် (Tan and  Preece၊ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််)။

၂.၂.၃။	 အချုး�ိ��းစနိစ်

ပွဲုံမိုှန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် အခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််မို�ာ��ညီ် ��ှုလာရေ�ာဆိုနှဒမို�မို�ာ�ကုု ကုုယ််စ်ာ� 

လှယ််ရေန�ာမို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် နီ�နီ�ကပွဲ်ကပွဲ် ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ PR စ်နစ််အရေ�ကာင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုု 

မို�ာ��ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် ဆိုက်လက်�ှုရေနဆို�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� PR စ်နစ််တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် မို��ု�စ်ုံပွဲါ�င့််၍ 

ထုုုစ်နစ််မို�ာ� လညီ်ပွဲတ်�ာတဲင့်် အပြခုာ�အခု�က်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�ပြခုင့််� ပွဲုံရေ� 

နညီ်�၊ ‘မို�ဆိုနှဒနယ််�ှု ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� အရေ�အတဲက်’၊ �ုု�မိုဟုုတ် မို�ဆိုနှဒနယ််အ�းယ််အစ်ာ�နှှင့််် 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု��န် ပြပွဲညီ််မိုှီ�မိုညီ်် အနညီ်�ဆိုုံ��တ်မိုှတ်ခု�က် စ်�ညီ််အခု�က်မို�ာ�က ကြိုးကီ�မိုာ�စ်ဲာ 

လှမို်�မိုုု�ရေနရေ�ကာင့််� မိုှတ်�ာ�ထုာ��င့်််�ညီ်။ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�ပြပွဲရေ�ာ အခု��ု�က� 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ်် (List PR) ကုု အုပွဲ်စ်ုင့်ယ််နှှစ််စ်ုအပြဖွဲ့စ်် ပွဲုုင့််�ပြခုာ�ထုာ��ညီ်။ ခုဲ�တမို်� (quota) ကုု 

အရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�နှှင့််် စ်ာ�ရေပြခု (divisor) ကုု အရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

ရေန�ာ ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ခုဲ�တမို်�နညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု ‘အမို�ာ�ဆိုုံ� ကြွကင့််�က�န်မို�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ရေ�ာ စ်နစ််’ (largest remainder method) ဟုူ၍လညီ်� ရေခု်�က�ညီ်။ ခုဲ�တမို်�ဟုူ�ညီ်မိုှာ 

မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုတစ််ခုုတဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာတစ််ရေန�ာ��ှု�န် ပွဲါတီတစ််ခုုလုုအပွဲ်ရေ�ာ မို�အရေ� 

အတဲက်ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၎င့််�၏ အရေပြခုခုံအက�ဆိုုံ�ပွဲုံစ်ံ (Hare ခုဲ�တမို်�)တဲင့်် ခုုုင့််လုံမို�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�အရေ� 

အတဲက်ကုု မို�ဆိုနှဒနယ််�ှု ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအရေ�အတဲက်ပြဖွဲ့င့််် စ်ာ�ကာ တဲက်ခု�က်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် 

(Q = V / S)။ အပြခုာ�ဆိုင့််တူရေ�ာ ခုဲ�တမို်�နညီ်�လမို်�မို�ာ�မိုှာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုတဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

ရေန�ာမို�ာ�အာ� ပွဲထုမိုဆိုုံ�အကြိုးကုမို် ခုဲ�ရေ�ရေ�ာ   Hare ခုဲ�တမို်�ကုု ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ထုာ��ညီ်် ပွဲုံရေ� 

နညီ်�၁၈ ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ��က�ညီ်။ က�န်�ှုရေနရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုု စ်ာ�င့််�၏ အမို�ာ�ဆိုုံ� 

ကြွကင့််�က�န်မို�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ခုဲ�ရေ��ညီ် �ုု�မိုဟုုတ် ပွဲထုမိုခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြီးပွဲီ�ရေနာက် က�န်�စ််ရေနရေ�ာ 

မို�အရေ�အတဲက်အ� ခုဲ�ရေ��ညီ်။ PR စ်နစ််၏ အမို�ာ�ဆိုုံ�ကြွကင့််�က�န်မို�ရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

၁၈ Hagenbach-Bischoff ခုဲ�တမို်�မိုှာ Q = V / S+1 ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� Imperiali ခုဲ�တမို်�မိုှာ Q = V / S+2 ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။



35

ရေန�ာ ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ရေ�ာစ်နစ်် အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် Hare ခုဲ�တမို်��ညီ်  ပွဲါတီအ�ီ��ီ�က��ှု�ညီ်် ဆိုနှဒမို�ပွဲ��ံနှှံ�မိုု 

နှှင့််် အနီ�ဆိုုံ�ကုုက်ညီီ�ညီ််�လဒီ်ကုု ရေဆိုာင့််က�ဉ််�ရေပွဲ�ရေလ်�ှု�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

တစ််ရေန�ာ��ှု�န် အနညီ်�ဆိုုံ���ှု�မိုညီ်် မို�အရေ�အတဲက်�တ်မိုှတ်ခု�က် (threshold) ထုညီ််�ဲင့််�ရေပွဲ�

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့်််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််� မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််အရေ�အတဲက် နညီ်�လှင့််ရေ�ာ် 

လညီ်�ရေကာင့််� ဤ�က်ရေ�ာက်မိုုကုု ရေလှာ်ခု�နှုုင့််�ညီ်။

စ်ာ�ရေပြခုနညီ်�လမို်�မို�ာ�ကုု ‘ပွဲ�မို်�မိုှအပြမိုင့်််ဆိုုံ� ��ှု�ညီ််အရေပွဲ် မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

ရေန�ာ ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ရေ�ာစ်နစ််’ (highest average method) ဟုူ၍လညီ်� ရေခု်�က�ညီ်။ ပွဲါတီတစ််ခုုခု�င့််� 

ဆိုီမိုှ��ှုလာရေ�ာ ဆိုနှဒမို�မို�ာ�ကုု စ်ာ�လဒီ်မို�ာ��ရေစ်�န် အစ်ဉ််လုုက်စ်ာ�ရေပြခုမို�ာ�နှှင့််် စ်ာ�ကာ တဲက်ခု�က် 

ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုု�ရေနာက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုု စ်ာ�လဒီ်အပြမိုင့်််ဆိုုံ���ှု�ညီ်် ပွဲါတီမို�ာ�အာ� 

ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ နညီ်�လမို်�မို��ု�စ်ုံလညီ်� �ှု�ညီ်။ ရေတဲ��အမို�ာ�ဆိုုံ�နညီ်�လမို်�မိုှာ D'Hondt 

ပွဲုံရေ�နညီ်�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� စ်ာ�ရေပြခုမို�ာ�မိုှာ ၁-၂-၃-၄-၅-၆-၇..၁၉ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ပွဲ�မို်�မိုှအပြမိုင့်််ဆိုုံ� ��ှု�ညီ်် 

အရေပွဲ်မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ��ညီ်် PR စ်နစ်် အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် D'Hondt ပွဲုံရေ�နညီ်� 

�ညီ် မို�ဆိုနှဒနယ််အတဲင့််� ရေ�ှ�ရေပြပွဲ�ပြဖွဲ့စ််ရေနရေ�ာ ပွဲါတီအတဲက် အနညီ်�င့်ယ််ပွဲုု၍အက��ု��ှု�ညီ်။ ဤ 

အခု�က်�ညီ် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�တဲင့်် မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမို တစ််နယ််ရေပြမိုတညီ်��ှုပွဲါက အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု 

ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မိုာ�မိုာ�မို�ှုရေပွဲ။ �ုု�ရေ�ာ် နှုုင့််င့်ံကုု ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�စ်ဲာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ရေ�ာ 

မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ပွဲုုင့််�ပြခုာ�လုုက်ပွဲါက �ု�ာထုင့််�ှာ�ရေ�ာ စ်ုရေပွဲါင့််�အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု�ှု

နှုုင့််�ညီ်။

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�ပြပွဲရေ�ာအခု��ု�က�ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�စ်နစ််�ညီ် တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ�အာ� 

မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုတစ််ခုုအပြဖွဲ့စ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာအရေပြခုအရေနတဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�အလုုက် 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�ရေအာက် ရေ��င့်ယ််ရေ�ာမို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�ပြဖွဲ့င့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််လညီ်ပွဲတ်နှုုင့်် 

�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံအရေပြခုအရေနတဲင့််  ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အာ� PR စ်နစ််ပြဖွဲ့င့်််က�င့််�ပွဲပွဲါက ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

�လဒ်ီမို�ာ� မိုည်ီ�ုု�ပြဖွဲ့စ််နုုှင့််ရေ�ကာင့််� တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�/ပြပွဲည်ီနယ််အဆိုင့််် မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုုအ�ံု�ပြပွဲ�၍ 

စ်မို်��ပွဲ်ရေလ်လာခု�်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (Nu Tsen Mun (၂၀၂၀ ခုုနှှစ််) ၏ ဥပွဲမိုာကုု�ကညီ််ပွဲါ)။ SAC ခုန်် 

UEC က ရေ�း�ခု�ယ််ထုာ��ညီ်် နညီ်�လမို်��ညီ် ရှုုု��ှင့််��ညီ်် ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပွဲုံရေ�နညီ်� (Hare ခုဲ�တမို်�)

နှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာတစ််ရေန�ာ��ှု�န် အနညီ်�ဆိုုံ���ှု�မိုညီ်် ဆိုနှဒမို�အရေ�အတဲက်�တ်မိုှတ်ခု�က် 

(threshold) တုု�ပွဲါ�င့််ရေ�ာ အမို�ာ�ဆိုုံ�ကြွကင့််�က�န်မို�ရေပွဲ်မိုူတညီ်ပြီးပွဲီ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�ရေပွဲ� 

�ညီ်် PR စ်နစ််နှှင့််် အလာ��ဏ္ဍာန်တူ�ညီ်။   ထုုု PR စ်နစ််အာ� ခုရှုုုင့််နယ််နုမိုုတ်မို�ာ�အလုုက် ခုဲ�ပြခုာ� 

ထုာ�ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ခုရှုုုင့််မို�ာ�စ်ဲာနှှင့််် အုပွဲ်စ်ုဖွဲ့ဲ��ထုာ�ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�တဲင့်် 

အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�န်�ညီ်�းယ််ထုာ�ပြီးပွဲီ� threshold အာ�မိုညီ်မိုှထုာ�မိုညီ်ဟုု ရေ�ကညီာထုာ�ပြခုင့််� 

မို�ှုရေ��ရေပွဲ။  မိုညီ်�ညီ််စ်နစ််ကုု စ်ဉ််�စ်ာ��ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ၎င့််�၏ ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုု 

ရှုုရေထုာင့်််မိုှရေန၍ ဆိုန်�စ်စ််�ုံ��ပွဲ်�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

PR စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် ဥပွဲရေဒီအ��တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာတစ််ရေန�ာ��န် 

အနညီ်�ဆိုုံ� ��ှု�မိုညီ််လုုအပွဲ်ရေ�ာ မို�အရေ�အတဲက် �တ်မိုှတ်ခု�က်တစ််ခုု (threshold) ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ� 

ရေလ်�ှုပြီးပွဲီ� ၎င့််��တ်မိုှတ်ခု�က်ရေအာက်ရေ�ာက်လှင့်် ပွဲါတီမို�ာ��ညီ် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ� မို��ှု 

၁၉ အပြခုာ�နညီ်�လမို်�မို�ာ�မိုှာ အပြခုာ�စ်ာ�ရေပြခုအစ်ဉ််လုုက်ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ��ညီ်။ ဥပွဲမိုာအာ�ပြဖွဲ့င့််် Sainte-Lague - ၁ - ၃ - ၅ - ၇ 
- ၉ ... �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််မိုဲမို်�မိုံထုာ�ရေ�ာ Sainte-Lague – ၁,၄ - ၃ - ၅ - ၇ - ၉ ...။
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နှုုင့််ရေပွဲ။ ထုုု�တ်မိုှတ်ခု�က် (threshold) အာ�ဂ္ဂို�ာမိုနီနှုုင့််င့်ံတဲင့်် (၅) �ာခုုုင့််နှုန်�၊ ဩစ်ကြိုးတီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံ 

တဲင့်် (၄) �ာခုုုင့််နှုန်�၊ အစ်စရေ��နှုုင့််င့်ံတဲင့်် (၃.၂၅) �ာခုုုင့််နှုန်� နှှင့််် မိုက်ဆိုီကုုနှုုင့််င့်ံတဲင့်် (၃) �ာခုုုင့််နှုန်� 

အစ်�ှု�ညီ်ပြဖွဲ့င့်််အ�ုံ�ပြပွဲ��က�ညီ်။ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုတစ််ခုုအတဲင့််��ှု ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအရေ� 

အတဲက် �ုု�မိုဟုုတ် ၎င့််�၏ ပွဲမိုာဏာပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုအ�းယ််အစ်ာ�အာ� ‘�ဘုာ��တ်မိုှတ် 

ခု�က်’တစ််ခုုကုု အပြဖွဲ့စ််အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုအတဲင့််��ှု ��ှုနှုုင့််ရေ�ာကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ 

အရေ�အတဲက်နညီ်�ရေလရေလ၊ ထုုုရေန�ာကုု �ယ်ူနှုုင့််�န်အတဲက်ရေပွဲ��ရေ�ာ ဆိုနှဒမို� ‘တန်ဖွဲ့ုု�’ ပြမိုင့်််ရေလ 

ရေလ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ တစ််နှုုင့််င့်ံလုံ� �ုု�မိုဟုုတ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�မို�ာ�တဲင့်် မိုဟုုတ်ဘု� ခုရှုုုင့််မို�ာ�၌ PR 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� က�င့််�ပွဲ�ညီ်် �ရေဘုာတ�ာ�အာ� ထုုုအရေပြခုခုံမိုူနှှင့််် တုုက်ဆိုုုင့််အက�ပြဖွဲ့တ်စ်စ််ရေဆို� 

နှုုင့််�ညီ်။ ဤ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ� (thresholds) ၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်နှုုင့််ရေပြခု�ညီ် အခု��ု�နှုုင့််င့်ံရေ�� 

အင့််အာ�စ်ုမို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုအာ� အရေထုာက်အပွဲံ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််မိုညီ်လာ� �ုု�မိုဟုုတ် အဟုန််အတာ� 

ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််မိုညီ်လာ� ဆိုုု�ညီ််အရေပွဲ်လညီ်� ဆိုန်�စ်စ််�မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

FPTP စ်နစ််နှှင့််် အပြခုာ�စ်နစ််မို�ာ�တဲင့််�ာမိုက အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် PR စ်နစ််အမို��ု�မို��ု��ကာ�၌ 

တဲင့််လညီ်� ရေ�း�ခု�ယ််ထုာ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််အရေပွဲ် မိုူတညီ်၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�မိုု 

ပွဲုံစ်ံအမို��ု�မို��ု� �ှုလာနှုုင့််�ညီ်။ ဤရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ��ညီ် လူနညီ်�စ်ုကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမို�ာ� အရေပွဲ် 

၌လညီ်� ကဲ�ပြပွဲာ�ပြခုာ�နာ�ရေ�ာ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ� �ှု�က�ညီ်။

၂.၂.၄။	 တိ�င််��င််�သွ��လွှားနိည့််�စ�နိုိင်််	ဂုံးး�နိ်ဒါါ�ိ�ယ််စ��ပြုပ်�မာုအတွ�်	ပြုပ်ဋ္ဌာ�နိ်�ချုး�်မား��

နှုုင့််င့်ံတကာ�ှု က�င့်််�ုံ�မိုုမို�ာ�ကုု ရေလ်လာ�ကညီ််လှင့်် တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ုမို�ာ�အာ� 

နှုုင့််င့်ံရေ���ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု��ှုရေစ်�န် အရေထုာက်အကူပြပွဲ�ရေပွဲ��ညီ်် နညီ်�လမို်�မို�ာ�စ်ဲာ�ှုပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�မိုှာ 

လူနညီ်�စ်ုမို�ာ�အတဲက် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�၊ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာတစ််ရေန�ာ��ှု�န် ပြပွဲညီ််မိုီ�မိုညီ််ဥပွဲရေဒီ�တ်မိုှတ်ခု�က် (threshold) မိုှ ကင့််� 

လဲတ်ခုဲင့််် ပြပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ�၊ လူနညီ်�စ်ုတုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ� အမို�ာ�အပြပွဲာ��ှု�ာ နယ််ရေပြမိုအစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�တဲင့်် 

�ာလဲန်ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုရေပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�၏ လုုအပွဲ်ခု�က်နှှင့််် ကုုက်ညီီရေစ်�န် စ်ီမိုံထုာ�ရေ�ာ 

မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမို �တ်မိုှတ်ရေပွဲ�ပြခုင့််�တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Ellis နှှင့််် အပြခုာ�စ်ာရေ���ူမို�ာ�၊ 

၂၀၀၇ ခုုနှှစ််)။ ထုုုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နညီ်�တုုင့််�တဲင့်် အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုအမို��ု�မို��ု��ှု�ကပြီးပွဲီ� 

နညီ်�လမို်�မို�ာ�အာ� ဂ္ဂိုရှုုပြပွဲ�ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ်၍ အာ�လုံ��ရေဘုာတူ လက်ခုံ�ညီ်် နညီ်�လမို်�အာ� 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�က�င့်််�ုံ��မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီအ� တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုနှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်၍ 

နညီ်�လမို်�အ�ဲယ််�ဲယ်် အ�ုံ�ပြပွဲ�ခု�်�က�ညီ်။ ထုုုနညီ်�လမို်�မို�ာ�တဲင့်် တုုင့််��င့််��ာ�အုပွဲ်စ်ု မို�ာ�ပြပွဲာ�

စ်ဲာရေနထုုုင့််ရေ�ာရေန�ာမို�ာ�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� ရေဒီ�မို�ာ�/တုုင့််�မို�ာ� ဖွဲ့န်တီ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပွဲါ�င့််ပြီးပွဲီ� 

ထုုု�ုု� ဖွဲ့န်တီ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အာ�ပြဖွဲ့င့််် အထုက်လှတ်ရေတာ်အတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�တညီ်��ာ 

ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�နှှင့်််လညီ်� ကုုက်ညီီ�ည်ီ။ �က်ဆိုုုင့််�ာ တုုင့််�ရေဒီ� 

ကြိုးကီ�/ပြပွဲညီ်နယ််တစ််ခုုလုံ�အာ� မို�ဆိုနှဒနယ််အပြဖွဲ့စ််�တ်မိုှတ်၍ ထုုုမို�ဆိုနှဒနယ််�ှု တုုင့််��င့််��ာ�မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မို�ာ�မိုှ တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုာက်ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််/တုုင့််�ရေဒီကြိုးကီ�အဆိုင့််် တုုင့််��င့််��ာ� 

ရေ���ာ/တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ုရေ���ာ �န်ကြိုးကီ� ၂၉ ဦး�လညီ်��ှု�ညီ်။ ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�/ 

တုုင့််� ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််ပြီးပွဲီ��ညီ်် တုုင့််��င့််��ာ�မို�ာ�အာ�ဖွဲ့ယ််၍ ရေပွဲ�အပွဲ်ထုာ� �ညီ်် ပြပွဲညီ်နယ်် �ုု�မိုဟုုတ် 
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တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု လူဦး�ရေ�စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််�၏ အနညီ်�ဆိုုံ� (၀.၁) �ာခုုုင့််နှုန်��ှု�ညီ််   

တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု အုပွဲ်စ်ုတစ််စ်ုလှင့်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာတစ််ရေန�ာအပြဖွဲ့စ်် UEC က 

�တ်မိုှတ်ထုာ��ညီ််အတုုင့််� ဤ�န်ကြိုးကီ�မို�ာ��ညီ် တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�/ ပြပွဲညီ်နယ််လှတ်ရေတာ် အစ်ညီ်� 

အရေ��မို�ာ��ုု� ရေ�း�ရေကာက်ခံုလှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် တက်ရေ�ာက်ခု��်က�ည်ီ။ လူဦး�ရေ� 

အရေ�အတဲက်မို�ာ�၊ တုုင့််��င့််��ာ�လူမို��ု�စ်ုအမိုညီ်မို�ာ�နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််�ာ ကုုယ််ရေ��အခု�က်အလက် 

စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�မို�ာ�အာ�လုံ��ညီ် မို�ာ�စ်ဲာအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Ferguson၊ 

၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ TNI ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််)။

အထုက်ပွဲါယ်နှတ�ာ�မို�ာ��ညီ် တစ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� အ�ုံ�ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်ဆိုုု�ညီ်အာ� 

�ု�ှုထုာ��မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််�ညီ် နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံ၏ တုုင့််��င့််��ာ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�မိုုအလုုက် 

နှုုင့််င့်ံရေ��ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုဆိုုုင့််�ာ အရေ��ကုစ်စမို�ာ�၊ အနညီ်�ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် အင့််အာ�ကြိုးကီ�မိုာ�ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံရေ��ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုဆိုုုင့််�ာ အရေ��ကုစ်စမို�ာ�ကုု တစ််စ်ုတ်တစ််ရေဒီ� 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်�  ‘ကုုယ််ပွဲုုင့််’ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််/ ပြပွဲညီ်နယ််မို�ှုရေ�ာ လူနညီ်�စ်ုမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံရေ�� 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုအတဲက်  �ီ��န််ယ်နှတ�ာ�မို�ာ� တီထုဲင့််ဖွဲ့န်တီ��န် လုုအပွဲ်နှုုင့််�ညီ်။ 

အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အရေပွဲ် နညီ်�မို��ု�စ်ုံပြဖွဲ့င့််် ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆိုံမိုုပွဲရေပွဲ�ာက်ရေ�� �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် 

(CEDAW) အ� နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ညီ် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အရေပွဲ် ခုဲ�ပြခုာ�ဆိုက်ဆံိုမိုုပွဲရေပွဲ�ာက်ရေစ်�န် �င့်််ရေလ�ာ် 

ရေ�ာ စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်မိုုအာ�လုံ�ကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�န်နှှင့််် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််၊ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််

ခုဲင့်််၊ အစ်ုု��မိုူ�ါဒီမို�ာ� ခု�မိုှတ်၊ အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့်် ပွဲါ�င့််ခုဲင့်််နှှင့််် အစ်ုု��ဌာာနမို�ာ�ကုု စ်ီမိုံ 

ကဲပွဲ်က�နှုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�၌ တန်�တူညီီမိုှမိုု�ှုရေစ်�န်တုု�အတဲက် တာ�န်�ှု�ညီ် (အပွဲုုဒီ် ၇)။ နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ညီ် 

အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အတဲက် အမိုှန်တကယ်် တန်�တူညီီမိုှမိုု �ုု�မိုဟုုတ် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာတန်�တူညီီမိုှမိုုကုု 

ပြမိုန်ပြမိုန်ဆိုန်ဆိုန် ��ှုရေစ်နှုုင့််မိုညီ်် ‘ယ်ာယ်ီ အထုူ� စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�’ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�င့်််�ညီ် 

(CEDAW ရေကာ်မိုတီ၏ အရေထုဲရေထုဲအကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က် ၂၅)။ (၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊ မိုတ်လတဲင့်် ထုုတ်ရေ�ခု�်ရေ�ာ) 

အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��တဲင့််ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က် ၆၆/၁၃၀ တဲင့််  ကုလ 

�မိုဂ္ဂိုုအရေထုဲရေထုဲညီီလာခုံက ‘နှုုင့််င့်ံရေ��တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ခုံ 

အစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တဲင့်် ၎င့််�တုု�၏ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမို�ာ�အရေပွဲ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�၏ မိုတူညီီရေ�ာ 

အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�ကုု ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�န်နှှင့််် ထုုုစ်နစ််မို�ာ�ကုု �င့်််ရေလ�ာ်�ညီ််အခုါတုုင့််� 

ပြပွဲန်လညီ်ပြပွဲ�ပြပွဲင့််၊ရေပြပွဲာင့််�လ��န်’  တုုက်တဲန်�ထုာ��ညီ်။

အမို��ု��မီို�မို�ာ�အတဲက် အမှိုန်တကယ််တန်�တူညီီမိုှမုို �ုု�မိုဟုုတ် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာ တန်�တူ 

ညီီမိုှမိုု ��ှုရေစ်�န် ခုဲ�တမို်�မို�ာ�နှှင့််် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုု ကမိုာ့တစ််�န်� 

တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အတဲက် ဦး�စ်ာ�ရေပွဲ�အစ်ီအမိုံမို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် အ�ုံ�ပြပွဲ��က�ညီ်။ ခုဲ�တမို်�မို�ာ� 

ဆိုုု�ညီ်မိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�စ်ာ�င့််�တဲင့်် ပွဲါ�ှု�မိုညီ်် အမို��ု��မိုီ�အရေ�အတဲက် 

�ုု�မိုဟုုတ် �ာခုုုင့််နှုန်�ကုုလညီ်�ရေကာင့််�၊ ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�အာ� ခုဲ�ရေ�ရေပွဲ� 

မိုညီ်် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ အရေ�အတဲက်ကုုလည်ီ�ရေကာင့််� ညှွှန်�ဆုုိုရေ�ာကုန်�ဂ္ဂိုဏာန်� ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ 

‘zippered’ (ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� နှှစ််ရေယ်ာက်�ှ ုတုုင့််�တဲင့်် တစ််ရေယ်ာက်) 

�ုု�မိုဟုုတ် ‘double zippered lists’ (ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််� နှှစ််ရေယ်ာက်�ှုတုုင့််�တဲင့်် 

တစ််ရေယ်ာက်နှှင့််် ထုုပွဲ်ပွဲုုင့််�တဲင့်် စ်ာ�င့််�ပွဲါနှှစ််ရေယ်ာက်၌ တစ််ရေယ်ာက်�ညီ် အမို��ု��မိုီ�ပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်) 

က�်�ုု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ခုံ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�အာ� အမိုှန်တကယ်် 
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တန်�တူညီီမိုှမိုု��ှု�န်အတဲက်  ထုုရေ�ာက်ရေ�ာနညီ်�လမို်�အပြဖွဲ့စ်် ကမိုာ့တစ််�န်�၌ ပွဲုု၍အ�ုံ�ပြပွဲ�လာ 

�က�ညီ်။

၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တဲင့်် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ညီ် CEDAW ကုု �ရေဘုာတူလက်မိုှတ်ရေ��ထုုု�ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� 

အမိုှန်တကယ်် တန်�တူညီီမိုှမိုု ပွဲုုမိုုုပြမိုန်ဆိုန်စ်ဲာ��ှုရေစ်�န်အတဲက် ယ်ာယ်ီအထုူ� စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က် 

မို�ာ�ကုု စ်တင့််ခု�်ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ်အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံ 

ထုာ��ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�မို�ာ�တဲင့်် ၁၂.၅ �ာခုုုင့််နှုန်��ာလှင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ခု�်ပြီးပွဲီ� 

အမို��ု��ာ�လှတ်ရေတာ်တဲင့််လညီ်� ၁၁ �ာခုုုင့််နှုန်��ာ �ှုခု�်�ညီ်။ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုန်န�ါ�ီလတဲင့်် 

အတညီ်ပြပွဲ�ခု�်ရေ�ာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီပွဲဋိုညီာဉ််၌ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�အစ်ုအဖွဲ့ဲ��မို�ာ� အာ�လုံ�တဲင့်် အမို��ု� 

�မိုီ�မို�ာ�အာ� ၃၀ �ာခုုုင့််နှုန်�ခုဲ�တမို်�ရေပွဲ��မိုညီ်ဟုု အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုုထုာ��ညီ်။ အနာဂ္ဂိုတ် 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�နှှင့််် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မို�ာ�တဲင့်် ဤအရေပြခုခုံ 

မိုူ�ကမို်�ကုု အရေလ�အနက်ထုာ� စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ (ဤကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ကုု အတဲင့််�က�က� 

ရေလ်လာလုုပွဲါက ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် Ebead နှှင့််် Hirakawa ကုု �ကညီ််ပွဲါ။)

၂.၂.၅။	 ၂၀၀၈	ဖွ��စည့််�ပ်�ံအကျေးပြုချုချုံဥပ်ကျေးဒါကျေးအ��်�ိိ	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စနိစ်

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ်် ရေ�း�ခု�ယ််စ်�ာမို�ာ�အတဲက် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုမို�ာ��ညီ် ကုုလုုနီ 

ရေခုတ်မိုှ ဆိုင့််��က်လာပြီးပွဲီ� လက်�ှုက�င့်််�ုံ�ရေန�ညီ််စ်နစ်် (ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ကုု အရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ��ှု FPTP စ်နစ််) နှှင့််် အခု��ု�က�ကုုယ််

စ်ာ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပံုွဲစံ်အ�ကာ�တဲင့်် ဗျူဟုုုပြပွဲ�ရေန�ည်ီ။ မို�ာ�မို�ကာမီိုနှှစ််မို�ာ�က ဤရေဆဲို�ရေနဲှ�မုိုမို�ာ�အာ� ၂၀၀၈ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ၏ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာမိုူရေဘုာင့််မို�ာ�အတဲင့််� ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်�က�ညီ်။

၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီတဲင့်် တုုက်ရုုှုက်ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမှိုာက်ရေ�ာ ပြပွဲည်ီရေထုာင့််စု် 

အဆိုင့််် လှတ်ရေတာ်နှှစ််�ပွဲ် ပွဲါ�ှု�ညီ်။ ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ် �ုု�မိုဟုုတ် ရေအာက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�ရေန�ာ ၄၄၀ ဦး��ှုပြီးပွဲီ� ၃၃၀ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာအာ� တုုက်ရှုုုက်ရေ�း�ရေကာက် 

တင့််ရေပြမိုှာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၁၁၀ ရေန�ာ (၂၅ �ာခုုုင့််နှုန်�) အာ� စ်စ််တပွဲ်အတဲက် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၃၃၀ကုု ပြီးမိုု��နယ််ကုု အရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််�၊ လူဦး�ရေ�ကုု 

အရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််� ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ပြဖွဲ့င့််် FPTP စ်နစ််�ုံ�ကာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ အပွဲုုဒီ် ၁၀၉ (က))။ အမို��ု��ာ�လှတ်ရေတာ် �ုု�မိုဟုုတ် အထုက်လှတ်ရေတာ်တဲင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�ရေန�ာ ၂၂၄ ဦး��ှုပြီးပွဲီ� ၁၆၈ ဦး�မိုှာ တုုက်ရှုုုက် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံ��ူမို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ၅၆ ရေန�ာ (၂၅ �ာခုုုင့််နှုန်�)မိုှာ စ်စ််တပွဲ်အတဲက် �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ စ်ုစ်ုရေပွဲါင့််� 

တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ� အရေ�အတဲက် ခုုနှှစ််တုုင့််��ှုကာ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�တစ််တုုင့််�စ်ီအာ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမို ၁၂ ခုုအပြဖွဲ့စ််လညီ်�ရေကာင့််�၊ 

စု်စု်ရေပွဲါင့််�ပြပွဲည်ီနယ််အရေ�အတဲက် ခုုနှှစ်် ပြပွဲည်ီနယ််�ုှကာ ပြပွဲည်ီနယ််တစ််ပြပွဲည်ီနယ််စီ်အာ� ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမို ၁၂ ခုုအပြဖွဲ့စ််လညီ်�ရေကာင့််� ခုဲ�ပြခုမို်� 

ထုာ��ညီ်။ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ� �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲညီ်နယ််အတဲင့််�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််� ရေဒီ�မို�ာ�/ 

တုုင့််�မို�ာ��ှုပွဲါက ထုုုကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�/တုုင့််� တစ််ခုုခု�င့််�စ်ီအတဲက်ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုု ��ှုရေစ် 

�န် လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ ၁၂ ရေန�ာအနက်မိုှ ၁ ရေန�ာ စ်ီစ်ဉ််ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။
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တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�/ပြပွဲညီ်နယ််အဆိုင့််် လှတ်ရေတာ်မို�ာ�အတဲက် ပြီးမိုု��နယ််တစ််ပြီးမိုု��နယ််လှင့်် 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ နှှစ််ရေန�ာ ရေ�း�ရေကာက်�န် FPTP စ်နစ််ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�ခု�်�ညီ်။  ပြပွဲညီ်နယ််/ တုုင့််� 

ရေဒီ�ကြိုးကီ� �ုု�မိုဟုုတ် ကုုယ််ပွဲုုင့််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ခုဲင့်််�ရေဒီ�/တုုင့််�ကုု ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ� 

လူနညီ်�စ်ုမို�ာ�မိုှလဲ�၍ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုလူဦး�ရေ�၏ အနညီ်�ဆိုုံ� (၀.၁) �ာခုုုင့််နှုန်�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေ�ာ 

တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု အုပွဲ်စ်ုတစ််စ်ုအတဲက် ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာ တစ််ရေန�ာခုဲ�ရေ�ရေပွဲ�ထုာ��ညီ်။ 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီနှှင့််် ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�ရေ�ကာင့််် 

ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာရေ�ာ အခုက်အခု�မို�ာ�မိုှာ လူ�ုမို�ာ�ပြီးပွဲီ� ပွဲညီာ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေလ်လာ�ုံ��ပွဲ် 

ခု�က် အစ်ီ�င့််ခုံစ်ာမို�ာ�တဲင့်် အရေ��စ်ုတ် �ုံ��ပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ရေပွဲ�ခု�်ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် စ်စ််တပွဲ် 

အတဲက်  �ီ��န််ဖွဲ့ယ််ထုာ�ရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�မိုှာ ‘ပြပွဲည်ီ�ူပြပွဲညီ်�ာ�တုု�၏ ဆိုနှဒ�ညီ် 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာ၏ အရေပြခုခုံပြဖွဲ့စ််�မိုညီ်’ ဟုူရေ�ာ UDHR ၏ အပွဲုုဒီ် ၂၁(၃)ကုု �ု�ု�ာ�ာ 

ခု��ု�ရေဖွဲ့ာက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် လက်ရေတဲ�ဗျူီတုု 

အာဏာာ�ုံ�၍ ပွဲယ််ခု�နှုုင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့်််  စ်စ််တပွဲ်၏အာဏာာ ခုုုင့််မိုာစ်ဲာအပြမိုစ််တဲယ််ရေစ်�ညီ်် နညီ်�လမို်� 

တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။

ထုုု�ုု� ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ် အလုုအရေလ�ာက်ပွဲါ�င့််ရေနပြခုင့််�၏ အာ��ာခု�က် 

နှှင့််် အဓာုကလုံခြုံခု�ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ �န်ကြိုးကီ�ဌာာနမို�ာ�အရေပွဲ် ၎င့််�တုု�၏ ထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုုမို�ာ�ကုု ရေပွဲါင့််�လုုက်ပွဲါက 

FPTP စ်နစ််အ� အကြိုးကီ�ဆိုုံ�ပွဲါတီ ပြဖွဲ့စ််ရေနရေ�ာ NLD ပွဲါတီအတဲက် ၎င့််�အ�ာစ်ီ��ရေန�ညီ်် အခု��ု�မိုညီီ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုကုု လက်လှတ်လုုက်�န်မိုပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပွဲ။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်၏ 

လဲန်က�စ်ဲာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေနမိုုကုု ပြပွဲန်လညီ်ရေခု�ပွဲနှုုင့််�န်အတဲက် FPTP စ်နစ်် လုုအပွဲ်�ညီ်ဟုု ယ်ူဆို 

ခု�်�က�ညီ်။ စ်စ််အာဏာာ�ုမို်�မိုုရေနာက်ပွဲုုင့််�တဲင့်် NLD ပွဲါတီ�ညီ် ‘လှတ်ရေတာ်တဲင့်် စ်စ််တပွဲ်�ှုရေန�ရေ�း�၊ 

ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုရေပြပွဲာင့််�လ��ရေ�း� PR စ်နစ််�ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�ကုု မိုရေထုာက်ခုံပွဲါ’ ဟုု 

အထုပွဲ်ထုပွဲ်ရေပြပွဲာဆိုုုခု�်�ညီ် (ဧ�ာ�တီ၊ ၂၀၂၁ က)။ ဤရှုုရေထုာင့်််မိုှ�ကညီ််လှင့်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံ 

ဥပွဲရေဒီ မိုူရေဘုာင့််အတဲင့််�မိုှာပွဲင့်် PR စ်နစ််�ုု� ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််��ညီ် ၎င့််�၏ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�မိုက��ညီ်် 

လကခဏာာကုု ပွဲုုမိုုုဆိုုု��းာ�ရေစ်နှုုင့််မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

အခု��ု�မိုညီီမိုှမိုု ပြမိုင့်််မိုာ�ပြခုင့််��ညီ် လူဦး�ရေ�ကဲာပြခုာ��ညီ်် ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ကုု အရေပြခုခုံကာ 

ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််�မိုှ 

ရေပွဲ်ရေပွဲါက်လာပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဥပွဲမိုာအာ�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တဲင့်် ပြပွဲညီ်�ူ�လှတ်ရေတာ် 

မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အတဲက် ကုုကုု�ကွန်� (�န်ကုန်တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�)တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ူ ၁,၁၀၉ ရေယ်ာက် 

�ှုခု�်ပြီးပွဲီ� ပွဲ�ခုူ�ပြီးမိုု��နယ််(ပွဲ�ခုူ�တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�)တဲင့်် ရေနထုုုင့််�ူ ၄၃၉,၆၂၂ ရေယ်ာက်�ှုခု�်�ညီ်။ အခု��ု�မိုညီီမိုှမိုု 

�ညီ် မိုမိုှတရေ�ာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုမို�ာ�စ်ဲာ (၁/၄၀၀)ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်ပြီးပီွဲ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု 

ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ�ရေစ်ခု�်�ညီ်။ ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ကုုအရေပြခုခုံ၍ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�တညီ်��ာ ရေ�း�ရေကာက် 

တင့််ရေပြမိုှာက်ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�တဲင့်် �ုု�မိုဟုုတ် လူဦး�ရေ�နညီ်�ပွဲါ�ရေ�ာ တုုင့််��င့််��ာ�လူနညီ်�စ်ု 

အ�ုုက်အ�န်�ကုု ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ��ညီ်် လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် ရေန�ာမို�ာ�တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််ပြပွဲညီ်�ူ 

လူထုုမို�ာ�အနက် အခု��ု�ရေ�ာမို�ဆိုနှဒ�ှင့််အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�အတဲက် အခု��ု�အစ်ာ�လဲန်က�စ်ဲာ ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ရေ�ာ 

အရေပြခုအရေန�ုု� ဦး�တညီ်�ဲာ�ရေစ်ခု�်�ညီ်။ အစ်ုု��တဲင့်် ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�ကုု အ�စ််ဖွဲ့န်တီ��န်၊ ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်� 

�န် �ုု�မိုဟုုတ် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ��န် အခုဲင့်််အာဏာာ�ှုပြီးပွဲီ� အက��ု�ဆိုက်အရေနပြဖွဲ့င့််် မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�တ်မိုှတ်�ာတဲင့်် လုုက်နာ�င့်််ရေ�ာ စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က် �ုု�မိုဟုုတ် ကာကဲယ််ရေစ်ာင့်််ရေ�ှာက်မိုုမို�ာ� 
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တုတုက�က�မို�ှုဘု� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆုိုုင့််�ာ မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�နှုုင့််ရေ�ာ အာဏာာ�ှု 

ရေ�ကာင့််�ကုု �တုပြပွဲ��င့်််�ညီ်။

ပြီးမိုု��နယ််မို�ာ�အာ� မို�ဆိုနှဒနယ််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် အ�ုံ�ပြပွဲ�လုုက်ပြခုင့််��ညီ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��နယ််နုမိုုတ် 

မို�ာ�မိုှကဲ�ပြပွဲာ�၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�နယ််နုမိုုတ်မို�ာ� ရေ��ဆိုဲ��န်မိုလုုအပွဲ်ရေ�ကာင့််� ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

မို�ဆိုနှဒနယ်် ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််��ညီ် အခု�နု်နှှင့််် အ�င့််�အပြမိုစ််မို�ာ� ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မိုာ�မိုာ�လုုအပွဲ်ရေ�ာ 

လုပွဲ်င့်န်�တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေ��အ�လညီ်� �တုထုာ�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�မိုည််ီအ�ာ ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အ�ာစ်ီ� 

�နှုုင့််�န်အလုု�င့်ှာ မို�ဆိုနှဒနယ်် ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််� အနှတ�ာယ််ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခုနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ် 

အရေပွဲ် ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မိုာ�မိုာ��က်ရေ�ာက်လာနှုုင့််မိုုရေ�ကာင့််် မို�ဆိုနှဒနယ်် ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်ပြခုင့််��ညီ် 

အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာ လုပွဲ်င့်န်�တစ််ခုု ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ်။ ၎င့််��ညီ် တန်�တူညီီမိုှဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််� အရေပြခုခုံမိုူကုု 

လုုက်နာနှုုင့််ရေစ်ကာမိုူ နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုတစ််စ်ုံတစ််�ာ��ှုနှုုင့််�န် �ု�ု�ာ�ာ 

ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပွဲါက ကြိုးကု��ကုုင့််ပြခုယ််လှယ််ပြခုင့််�အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ယ်ူ�ကဦး�မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

 အကြံ�ံပြုပ်�ချုး�်မား��	-	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စနိစ်

  FPTP စ်နစ််ကုု ဆိုက်လက်က�င့်််�ုံ�ပွဲါက နှုုင့််င့်ံရေ��ဦး�ရေဆိုာင့််ဦး��းက်�ူမို�ာ��ညီ် မို�ဆိုနှဒ 

နယ််ရေပြမိုမို�ာ�ကုု ပြပွဲန်�ုံ��ပွဲ်�ာ၌ မို�တန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ� တန်�တူညီီမိုှ�ှုမိုုဆိုုုင့််�ာ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် 

ကုုက်ညီီပြခုင့််� �ှုမို�ှု ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်�င့်််�ညီ်။ ထုုု�ုု� ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါက မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုကုု 

ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်�ာတဲင့်် တင့််�က�ပွဲ်ရေ�ာ စ်ံနှုန်�မို�ာ�နှှင့််် �ှင့််�လင့််�ရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်� 

မို�ာ�အတုုင့််� ရေပြပွဲာင့််�လ��တ်မိုှတ်�န် လုုအပွဲ်ရေပွဲလုမို််မိုညီ်။  

  ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ််တစ််ခုုကုု စ်ဉ််�စ်ာ�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ာတဲင့်် ထုုုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််�စ််�ညီ် 

အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ��ူတုုင့််�မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် အာ�လုံ�မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု�ကုု ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာ�င့််် 

�လုု ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာပြီးပွဲီ� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�တုုင့််ပွဲင့််မိုု ပွဲါ�င့််ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ပြဖွဲ့င့်််�ာ အတညီ်ပြပွဲ�ခု�မိုှတ် 

က�င့်််�ုံ��င့်််ပြီးပွဲီ� အမို��ု��မိုီ�မို�ာ� ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ပွဲါ�င့််မိုုကုု တုု�ပြမိုှင့်််နှုုင့််ရေစ်�န်လညီ်� �ညီ်�းယ််�င့််် 

�ညီ်။

၂.၃။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဆိုိ�င််��	စီမာံအ�ပ််ချုး�ပ််မာု

၂.၃.၁။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဆိုိ�င််��	စီမာံအ�ပ််ချုး�ပ််မာု၏	နိုိ�င််င်ံတ��စံနိုုနိ်�မား��နိုိင်််	အကျေးပြုချုချုံမားမား��

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ���ှုရေစ်�န်ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�မိုညီ်် အရေ��စ်ုတ် စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု 

နှှင့််် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ဆိုုုင့််�ာ ဖွဲ့ဲ�စ်ညီ်�ပွဲုံမို�ာ�မို�ှုလှင့်် ICCPR အပွဲုုဒီ် (၂၅) အ� ကာကဲယ််ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ��ညီ် အက��ု�ထုုရေ�ာက်မိုု�ှုမိုည်ီမိုဟုုတ်ရေပွဲ။ �ုု�ရေ�ာ် ICCPR 

�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုပွဲုံစ်ံ�ညီ် မိုညီ်�ုု�ပြဖွဲ့စ််�င့်််�ညီ်ဟုု အတုအက�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ပြခုင့််� 

မို�ှုဘု� နှုုင့််င့်ံတကာဥပွဲရေဒီတဲင့််လညီ်� ဤကုစ်စကုု နှုုင့််င့်ံမို�ာ�ကုုယ််တုုင့်် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ခု�ရေစ်�န် ခု�န်လှပွဲ် 

ရေပွဲ�ထုာ��ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Cattနှှင့််် အပြခုာ��ူမို�ာ�၊ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််)။ အပွဲုုဒီ် (၂၅) တဲင့်် အခုဲင့်််အရေ�� 

မို�ာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ်လညီ်� ထုုုအခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ုု�အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�င့်််ပွဲုံကုု မိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ထုာ�ရေပွဲ။ မိုညီ်�ုု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် နှုုင့််င့်ံတကာဥပွဲရေဒီတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာစ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 
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(EMB)ကုု မိုည်ီ�ည််ီပံုွဲစံ်မို��ု�ပြဖွဲ့စ််�င့်််�ည်ီဟုု မိုရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ�ရေ�ာ်လည်ီ� ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာ�မိုည််ီ အရေပြခုခံု 

မိုူမို�ာ�ကုု �ညီ်ညွှှန်�ထုာ��ညီ်။ 

ICCPR အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က် (၂၅) (စ်ာပွဲုုဒီ် ၂၀)

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�ကုု ကြိုးကီ��ကပွဲ်ညွှှန်�ကာ��န်၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ကုု တ�ာ�မိုှတစ်ဲာ၊ �မိုာ�မိုတ်က�စ်ဲာ က�င့််�ပွဲ�န်နှှင့််် �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်နှှင့််် ကုုက်ညီီရေ�ာ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�နှှင့်််အညီီ ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််�န် အမိုှီအခုုုကင့််�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ

အာဏာာပွဲုုင့််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�တစ််ခုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေထုာင့််�င့်််�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံမို�ာ��ညီ် ကြိုးကု�တင့််မို� 

ရေပွဲ�ပြခုင့််�စ်နစ််�ှုပွဲါက ၎င့််�စ်နစ််အပွဲါအ�င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�၌ ဆိုနှဒမို�လှ�ု��ှက်ခု�က်ကုု အာမိုခုံ 

နှုုင့််ရေ�ာ စ်ီမိုံရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ� ခု�မိုှတ်ရေဆိုာင့််�းက်�င့်််�ညီ်။

ICCPR ၏ အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က် (၂၅) တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်မိုှာ အမိုှီအခုုုကင့််�ပြခုင့််�အရေပြခုခုံမိုူ 

�ညီ် EMB ကုု အမို�ာ�ယ်ုံ�ကညီ်လက်ခုံနှုုင့််စ်ဲမို်���ှုရေစ်နှုုင့််�ညီ်် အဓာုကအခု�က်ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� �မိုာ�မိုတ် 

က�မိုုက�်�ုု�ရေ�ာ အပြခုာ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုအရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�ရေဆိုာင့််�းက်�ာ 

တဲင့််လည်ီ�  အရေ��ပွဲါရေ�ာအခု�က်ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ၎င့််�တဲင့်် ရုှုရေထုာင့်််နှှစ််ခုု�ုှ�ည်ီ။ ပွဲထုမိုတစ််ခုုမှိုာ EMB ၏ 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာ လဲတ်လပွဲ်မိုုဟုူ�ညီ် ၎င့််�၏လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာကုု ရေနှှာင့်််ယ်ှက်၊ ဟုန််တာ�မိုု 

မို�ှုဘု� ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�နှုုင့််စ်ဲမို်�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် ၎င့််��ညီ်ဘုဏ္ဍာရေ��ပွဲုုင့််�နှှင့််် လုပွဲ်င့်န်�ပွဲုုင့််ပွဲုုင့််� 

ဆိုုုင့််�ာ ကုုယ််ပွဲုုင့််စီ်မိုံခုန််ခုဲ�ခုဲင့်််�ှုပြခုင့််�ကုု ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဒီုတုယ်တစ််ခုုမိုှာ EMB အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�နှှင့််် 

�န်ထုမို်�မို�ာ�၏ ကုုယ််ပွဲုုင့််လဲတ်လပွဲ်မိုု�ညီ် ဖွဲ့ုအာ�နှှင့််် ဘုက်လုုက်မိုုတုု�မိုှ ကင့််�လဲတ်၍ ၎င့််�တုု�၏ 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာကုု ပြဖွဲ့ညီ််ဆိုညီ်�နှုုင့််စ်ဲမို်�ကုု ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ �န်ထုမို်��စ််ခုန််အပွဲ်ပြခုင့််�စ်နစ််၊ 

�ာထုူ� အဆိုင့်််အတန်�နှှင့််် �ာထုူ�မိုှ မိုတ�ာ�ဖွဲ့ယ််�ှာ�ခုံ�မိုုမို�ှုရေစ်ပြခုင့််�နှှင့််် ဌာာနတဲင့််� တာ�န်ခုံမိုုဆိုုုင့််�ာ 

ယ်နှတ�ာ�တုု�အာ� ဆိုုုလုုပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�ဆိုုုင့််�ာ လဲတ်လပွဲ်မိုုနှှင့််် တစ််ဦး�ခု�င့််�ဆိုုုင့််�ာ လဲတ် 

လပွဲ်မိုုကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ��ညီ် EMB ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�တညီ်ရေဆိုာက်ပွဲုံ၏ အဆိုင့်််အာ�လုံ�နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််ရေန�ညီ်။

ICCPR ၏ အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က် (၂၅) တဲင့်် ထုပွဲ်မိုံရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည််ီ �မိုာ�မိုတ်က�မိုု 

အရေပြခုခုံမိုူဆိုုု�ညီ်မိုှာ EMB ၏ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ��ညီ် ၎င့််�က �က်ရေ�ာက်ရေ�ာ လူပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�၊ 

ပွဲါတီမို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် အုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ နှုုင့််င့်ံရေ��ဆိုုုင့််�ာ နှှီ�ရေနှှာဆိုက်နှှယ််မိုုတုု�ကုု မို�ကညီ််ဘု� ဥပွဲရေဒီ 

ကုု�ာအရေပြခုခုံ�င့်််ပြီးပွဲီ� မိုှတ�ညီ််စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်ရေပွဲ် အရေပြခုခုံရေဆိုာင့််�းက်�င့်််�ညီ်ဟုု ဆိုုုလုုပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဥပွဲရေဒီရေ���ာနှှင့််် စ်ညီ်�မို�ဉ််�မိုူရေဘုာင့််�ညီ် တစ််ဖွဲ့က်�တ်ဆိုန်ရေ�ာ အဓာုပွဲာာယ််ရေကာက်ယ်ူ 

ပြခုင့််�နှှင့််် အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်နှုုင့််ရေပြခုမို�ာ�ကုု ရေလှာ်ခု�ကာ ဘုက်မိုလုုက်ပြခုင့််�နှှင့်််စ်ပွဲ်ဆိုက်၍ ပြဖွဲ့စ််လာ 

နှုုင့််ရေပြခု�ှုရေ�ာ ပြပွဲဿနာမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့််�ညီ်။ ဥပွဲရေဒီ၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုမို�ာ�မိုှာ ခုန််မိုှန်�� 

လဲယ််�င့်််ပြီးပွဲီ� ထုုု�မိုှ�ာ မိုညီ်�ညီ််အာ�နညီ်�ခု�က် �ုု�မိုဟုုတ် ရေ��ါ�မိုရေ�ခု�ာမိုုကုုမိုဆိုုု ရေ�ှာင့််လှာ�နှုုင့်် 

မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

ထုုု�အပြပွဲင့်် ကုလ�မိုဂ္ဂိုု လူ�အခုဲင့်််အရေ��ရေကာ်မိုတီ�ညီ် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူ အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�ဆိုုုင့််�ာ 

�တင့််�အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု အမို�ာ��ုံ�ဒီုုမိုုန်� (public domain) တဲင့်် တင့််ထုာ��န် နှုုင့််င့်ံ်အဖွဲ့ဲ�� 

အစ်ည်ီ�မို�ာ�တဲင့်် တာ�န်�တ�ူာ��ုှ�ည်ီဆုုို�ည််ီအရေပွဲ် အရေပြခုခံု�ည််ီ ICCPR အပုုွဲဒ်ီ(၁၉)၏  ပဲွဲင့်််လင့််� 

ပြမိုင့််�ာမုိုအရေပြခုခံုမူိုအာ� ၎င့််�၏အရေထဲုရေထဲုမှိုတ်ခု�က် (၃၄) တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည်ီ။ ၎င့််�ကုု ကုလ�မိုဂု္ဂို 

အဂ္ဂိုတုလုုက်စ်ာ�မိုု တုုက်ဖွဲ့�က်ရေ���ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် (အပွဲုုဒီ် ၇)တဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်် ပြပွဲညီ်�ူ� 

ရေ���ာကဏ္ဍ�ှု ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုအရေပြခုခုံမိုူ တဲင့််လညီ်� ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည်ီ။ လက်ရေတဲ�က�င့်််�ုံ��ာတဲင့်် 
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ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုအရေပြခုခုံမိုူ�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အခု�က်အလက်အာ� လက်လှမို်�မိုီ �ယ်ူနှုုင့််မိုုအရေပွဲ် 

၌လညီ်�ရေကာင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမံိုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက်အာ� လက်လှမို်�မိုီ�ယ်ူနှုုင့််မိုု 

အရေပွဲ်၌လညီ်�ရေကာင့််� �က်ရေ�ာက်ရေန�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အခု�က်အလက်တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ဆိုုုင့််�ာ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�နှှင့််် အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူတုု�က ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ တုက�ရေ�ခု�ာ 

မိုု၊ အမို�ာ�ယ်ုံ�ကညီ်လက်ခုံနှုုင့််မိုုတုု�အရေပွဲ် ယ်ုံ�ကညီ်ထုာ�မိုုကုု အာ�ရေကာင့််�ခုုုင့််မိုာရေစ်မိုညီ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မှိုတ်ပံုွဲတင့်် အရေ��စု်တ်အခု�က်အလက်နှှင့််် အရေ��စု်တ်ခဲု�ပြခုမ်ို�စု်တ်ပြဖွဲ့ာရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည််ီ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

�လဒ်ီမို�ာ�ပွဲါ�င့််ပြီးပီွဲ� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စီ်မံိုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲမုိုဆုုိုင့််�ာ အခု�က်အလက်တဲင့်် EMB၏ အမို�ာ� ယံု်�ကည်ီ 

လက်ခုံနှုုင့််စ်ဲမို်�ကုု ရေကာင့််�စ်ဲာပြမိုှင့်််တင့််ရေပွဲ�မိုညီ်် EMB ဘုုတ်အဖွဲ့ဲ��၏ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�၊ နညီ်�ပွဲညီာ 

ဆိုုုင့််�ာနှှင့််် လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုဆိုုုင့််�ာမိုှတ်တမို်�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။  

ရေနာက်ဆိုုံ�အရေနပြဖွဲ့င့််် အာ�လုံ�အက��ံ��င့််မိုုအရေပြခုခုံမိုူ�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်� 

စ်ဉ််တဲင့်် အမို��ု��မိုီ�မို�ာ�နှှင့််် ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�ခုံ�မိုုနညီ်�ရေ�ာအုပွဲ်စ်ုမို�ာ�၏ ထုုရေ�ာက်စ်ဲာပွဲါ�င့််မိုုတုု�ကုု 

ရေ�ခု�ာရေစ်�ညီ်် EMB ၏တာ�န်မို�ာ�နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််ရေန�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�က�င့််�ပွဲ�ာတဲင့်် EMB 

�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�ထုံမိုှ အကြံ့ကံပြပွဲ�ခု�က်မို�ာ��ယ်ူနှုုင့််�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�

ထုုတ်�င့်််ရေ�ကာင့််�ကုုလညီ်� ညွှှန်ပြပွဲထုာ��ညီ်။

ပြပွဲညီ်�ူလူထုုနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��အင့််အာ�စ်ုမို�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီ်မိုုနှှင့််် စ်ုတ်ခု�ယ်ုံ�ကညီ်�မိုုတုု�ကုု 

လုံ်ရေဆိုာ်ရေပွဲ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� မိုူရေဘုာင့််တစ််ခုုကုု  အထုက်တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ 

ခု�်ရေ�ာ အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့်််အညီီ ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ� 

အတဲက်�ာမိုက ရေ�း�ရေကာက်ခုံအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ� (လှတ်ရေတာ်မို�ာ�)၏ တ�ာ��င့််မိုုနှှင့််် ကာလ�ှညီ် 

ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ�ကုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာတုု�တဲင့်် အရေ��ပွဲါလှ�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် စ်စ််တပွဲ်က  တစ််ဖွဲ့က်�တ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်� 

ထုာ�ပြီးပွဲီ� SAC ၏ ညွှှန်�ကာ�ခု�က်အတုုင့််� လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေနရေ�ာ EMB စ်ီစ်ဉ််�ညီ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��ညီ်  

ယ်ုံ�ကညီ်မိုု လုံလုံရေလာက်ရေလာက် မို��ှုနှုုင့််ရေတာ်�ညီ််အပြပွဲင့်် �က်ဆိုုုင့််�ာ နှုုင့််င့်ံတကာ စ်ံနှုန်�မို�ာ� 

နှှင့််် ကုုက်ညီီရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တစ််ခုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််၊ က�င့််�ပွဲ�န်လညီ်� မို�င့်််ရေလ�ာ်ရေတာ်ရေ�ကာင့််� ၎င့််� 

မိုူရေဘုာင့််ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�က �ှင့််��ှင့််�လင့််�လင့််� ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုရေန�ညီ်။

၂.၃.၂။	 ဖ�်ဒါ�ယ််အချုင််�အ�းင််��ိိ	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�ဆိုိ�င််��	 စီမာံအ�ပ််ချုး�ပ််ကျေး��စနိစ်	 အမား�ိ�	
အစ��မား��

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တဲင့်် EMB ၏ ရှုုု��ာ�ရေပြဖွဲ့ာင့်််မိုတ်မိုု�ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် 

နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�အ�ကာ� စ်ုတ်ခု�ယ်ုံ�ကညီ်�မိုု�ာမိုက ဖွဲ့က်ဒီရေ���ှင့််�၏ အစ်ုတ်အပွဲုုင့််�မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် အခု�င့််�ခု�င့််�အ�ကာ� စ်ညီ်�ရေနှှာင့််မိုု�ှုရေစ်�န်လညီ်� ပွဲံ်ရေပွဲ�ရေဆိုာင့််�းက်ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်။  

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုအမို��ု�အစ်ာ�မို�ာ��ညီ် မို�ာ�ပြပွဲာ� 

စ်ဲာ ကဲ�ပြပွဲာ��က�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တဲင့်် တစ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့်် EMB ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ�ှုပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

တစ််ခုုလုံ�ကုု ဗျူဟုုုကစ်ီမိုံခုန််ခုဲ�၍ ထုုန်�ရေက�ာင့််�မိုုအာဏာာကုု ဗျူဟုုု၌ပွဲင့်် စ်ီစ်ဉ််ရေဆိုာင့််�းက်�ညီ်။ 

ထုုုက�်�ုု� တစ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံစ်နစ််�ညီ် ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််မို�ာ�စ်ဲာနှှင့််် အတူပွဲူ�တဲ�တညီ်�ှုရေနနှုုင့်် 

�ညီ်။ ထုုု�ုု�ကုစ်စမို��ု�ကုု အီ�ီယ်ုု�ပွဲီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံတဲင့််ရေတဲ��ှု�ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေတာ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဘုုတ် 

အဖွဲ့ဲ��က ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အာ�လုံ�ကုု က�င့််�ပွဲ�ညီ်။ ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ာတဲင့်် 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�၏ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်ကုု EMB က အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�ညီ်။ ထုုု�ုု� 
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လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််��ညီ် ရေဒီ�နှတ�ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်အ�ီ��ီ�တဲင့်် အပြခုာ�ရေ�ာ ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ�အပွဲါ 

အ�င့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ�၊ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ဆိုုုင့််�ာ အကာအကဲယ််မို�ာ�နှှင့််် 

ပွဲတ်�က်၍ ကဲ�လဲ�မိုုမို�ာ��ှုပွဲါက �ု�ာထုင့််�ှာ�ရေ�ာ စ်ုန်ရေခု်မိုုမို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ထုုု�ုု� 

လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ာတဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�၏ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ထုံမိုှ  ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီမိုုမို�ာ� အထုူ� 

�ပြဖွဲ့င့််် ရေထုာက်ပံွဲ်ပွဲုု�ရေဆိုာင့််ရေ��၊ �န်ထုမို်�ခုန််အပွဲ်ရေ��၊ လုံခြုံခု�ံရေ��နှှင့််် လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ အခု�က်အလက် 

မို�ာ���ှုနှုုင့််�န် EMBအာ�လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ပြမိုှင့််တင့််ရေပွဲ��ညီ်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�လညီ်� လုုအပွဲ်�ညီ်။

အပြခုာ�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် EMB မို�ာ�စ်ဲာပွဲါ�င့််ရေ�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ�ှုပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််� 

ရေဒီ�ကြိုးကီ�အဆိုင့််် EMB မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််တစ််ခုုဆိုီက ခုန််အပွဲ်�ညီ်။ ထုုုအရေပြခုအရေနမို��ု�တဲင့်် 

ဗျူဟုုုအစ်ုု��နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််အဆိုင့်််မို�ာ�က ၎င့််�တုု�၏�က်ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာမို�ာ�အရေပွဲ် 

မိုူတညီ်၍ ထုပွဲ်တူပြပွဲ�ထုုန်�ရေက�ာင့််�အာဏာာကုု က�င့်််�ုံ��က�ညီ်။ ဗျူဟုုု EMB က �ာမိုန်အာ�ပြဖွဲ့င့််် 

အရေပြခုခုံမိုူနှှင့််် စ်ံနှုန်�မို�ာ�ကုုခု�မိုှတ်ရေ�ာ်လညီ်� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ� - အနညီ်�ဆိုုံ� ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ�ကုုမိုူ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် EMB မို�ာ�က စ်ီမိုံခုန််ခုဲ��က�ညီ်။ ဤ�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ကုု နှုုင့််ဂ္ဂို��ီ�ီ�ယ်ာ� 

နှုုင့််င့်ံတဲင့််  ရေတဲ��ှုနှုုင့််ပြီးပွဲီ� လဲတ်လပွဲ်ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေတာ်အဆိုင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် (INEC) က 

လှတ်ရေတာ်ဆိုုုင့််�ာ၊ �မိုမတပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��မိုှ��ဆုိုုင့််�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု 

က�င့််�ပွဲပြီးပွဲီ� လဲတ်လပွဲ်ရေ�ာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ� (IEC) က ပြပွဲညီ်နယ်် ၃၇ ခုုတဲင့်် ရေဒီ�နှတ� 

အစုု်�� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�ကုုက�င့််�ပွဲ�ည်ီ။ အုနှဒယု်နုုှင့််ငံ့်၏ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ရေကာ်မို�ှင့််�ည်ီ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ရေအာက်လှတ်ရေတာ်နှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ်မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု က�င့််�ပွဲပြီးပွဲီ� 

ပြပွဲညီ်နယ််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််က ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု က�င့််�ပွဲ�ညီ်။ ထုုု�ုု� စ်ီစ်ဉ်် 

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် အရေတဲ��မို�ာ�လှ�ညီ်။ �ုု��ာတဲင့်် ရေဒီ�တဲင့််�အာဏာာ 

မိုှ အမိုှီအခုုု ကင့််�လဲတ်မိုုမို�ှုပြခုင့််�၊ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် EMB မို�ာ�တဲင့်် စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်မိုလုံရေလာက်ပြခုင့််�၊ 

ကွမို်�က�င့််မိုုမိုလုံရေလာက်ပြခုင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ� ရေဆိုာင့််�းက်�ာတဲင့်် မိုညီ်�ူက 

တာ�န်ခုံ�မိုညီ်နညီ်�ဆိုုု�ညီ်် အရေ��ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာနှုုင့််ရေစ်�ညီ်။ 

အထုက်တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ဗျူဟုုု EMBနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် EMB တုု�အ�ကာ� 

ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု၊ �စ်စာ�ှုမိုုနှှင့််် ယ်ုံ�ကညီ်မိုုတုု��ှုရေစ်�န်မိုှာ အဓာုကစ်ုန်ရေခု်မိုုတစ််�ပွဲ် ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ�  

လဲတ်လပွဲ်မိုုနှှင့််် ရှုုု��ာ�ရေပြဖွဲ့ာင့်််မိုတ်မုို�ှု�မိုညီ်ဆိုုု�ညီ်် ဘုုံလုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် EMB 

အာ�လုံ�က ရေလ�စ်ာ��န်မိုှာလညီ်� အဓာုကစ်ုန်ရေခု်မိုုတစ််�ပွဲ်ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် အခုင့််�အက�င့််��ှု 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဆိုုုင့််�ာ အရေ��ကြိုးကီ�ကုစ်စ�ပွဲ်ကုု ရေဆိုဲ�ရေနှဲ��ာတဲင့်် အနာဂ္ဂိုတ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ မိုူ�ကမို်�ရေ��ဆိုဲ��ူတုု�က မိုူ�ါဒီခု�မိုှတ်ပြခုင့််�နှှင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ဗျူဟုုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုု 

ရေလှာ်ခု�ပြခုင့််� အတုုင့််�အတာ၊ ပြပွဲညီ်နယ််အဆိုင့်််မို�ာ�တဲင့်် အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�အရေပွဲ် ထုုန်�ခု��ပွဲ် 

မိုုအတုုင့််�အတာ၊ ရေဒီတာအခု�က်အလက် (လူဦး�ရေ�)၊ ရေထုာက်ပွဲံ်ပွဲုု�ရေဆိုာင့််ရေ�� (လုုအပွဲ်  �ညီ််ပွဲစ်စညီ်�၊ 

မို�ရှုုံမို�ာ�တညီ်ရေဆိုာက်ပြခုင့််�)၊ �န်ထုမို်� (မို�ရှုုံ�န်ထုမို်�မို�ာ�)၊ မို�ရှုုံမို�ာ�၊ ဂ္ဂိုုုရေဒီါင့််မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ရေထုာက်ပွဲံ် 

ပွဲုု�ရေဆိုာင့််ရေ�� အရေစ်ာင့်််အ�ကပွဲ်မို�ာ�အတဲက် လုံခြုံခု�ံရေ��နှှင့််် ထုုန်��ုမို်��ကပွဲ်မိုတ်ရေ��တုု� ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ��န် 

အတဲက် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုအာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�နှှင့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်နညီ်�လုပွဲ်ဟုန်တုု�ကုု 

ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န် လုုအပွဲ်�ညီ်။



44

၂.၃.၃။	 ၂၀၀၈	ဖွ��စည့််�ပ်�အံကျေးပြုချုခံျုဥပ်ကျေးဒါမားကျေး��င််အတွင််�	ကျေး�း�ကျေး���်ပွ်�ဆိို�င််��	စီမံာချုနိ််ခွျု�ပြုချုင််�

၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲဒီနှှင့််် ၂၀၁၀ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််ဥပွဲရေဒီ 

(UEC ဥပွဲရေဒီ)တဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုစ်နစ််တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အဂ္ဂို�ါ�ပွဲ် 

မို�ာ� မိုပွဲါ�င့််ပွဲါ။ ၎င့််��ညီ် တစ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံနှှင့််် လညီ်ပွဲတ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု မိုှတ်ယ်ူ�မိုညီ် 

(Ebead၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််ကုု �ကညီ််ပွဲါ)။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အာ�လုံ� က�င့််�ပွဲ�န်အတဲက် ဥပွဲ ရေဒီမိုူရေဘုာင့်် 

တစ််ခုုနှှင့််် EMB တစ််ခုု�ာ�ှု�ညီ်။ လူဦး�ရေ� ရေဒီတာအခု�က်အလက်၊ �န်ထုမို်�ပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ၊ ရေထုာက်ပွဲံ် 

ပွဲုု�ရေဆိုာင့််ရေ��နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််လုံခြုံခု�ံရေ����ှု�န်အတဲက် EMB �ညီ် အုပွဲ်ခု��ပွဲ် 

ရေ��အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�၏ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု လုုအပွဲ်�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််နှှင့််် ရေကာ်မို�ှင့်် 

အဖွဲ့ဲ��ခုဲ�မို�ာ�က စ်ီစ်ဉ််ရေဆိုာင့််�းက်�ညီ်။ UEC အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ု�မိုမတကခုန််အပွဲ်ပြီးပွဲီ� ၎င့််� 

တုု�၏�က်တမို်��ညီ် �မိုမတ၏�က်တမို်�နှှင့််် တူညီီ�ညီ်။ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် 

ရှုုံ�ခု��ပွဲ်အာ� အပြီးမို�တမို်�အတဲင့််��န်တစ််ရေယ်ာက်ပြဖွဲ့င့််် ပွဲံ်ပွဲုု�ရေထုာက်ကူရေပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အဆိုုုပွဲါ အတဲင့််��န် 

�ည်ီ က�င့််�ပွဲခု�ရ်ေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�တစ််ရေလှာက် ရေကာ်မို�ှင့််၏ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�ကုု ရေကာ်မို�ှင့်် 

အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�ထုံ တင့််ပြပွဲရေပွဲ��ညီ်။ ထုုု�အပြပွဲင့်် ပြပွဲညီ်နယ််/ တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�/ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််ရေပြမို 

ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ� ၁၅ ခုု၊ ခုရှုုုင့်် ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ� ၈၃ ခုု၊ ပြီးမိုု�နယ်် ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ� ၃၂၆ ခုုနှှင့််် �ပွဲ်ကဲက်/

ရေက���းာအုပွဲ်စ်ု ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ� ၁၅,၈၇၀ခုု �ှု�ညီ်။ ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခဲု��င့််အာ�လုံ�ကုု UEC ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံ 

မို�ာ�အ� ခုန််အပွဲ်�ညီ်။ ဥပွဲ ရေဒီတဲင့်် အဖွဲ့ဲ���င့််မို�ာ�ခုန််အပွဲ်ပြခုင့််�နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ တုက��ှင့််�လင့််�ရေ�ာ 

စ်ံနှုန်� ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုရေပွဲ။ ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ�မို�ာ�ကုု ရေဒီ�နှတ�စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ပွဲုုင့််�၊ မို�ာ�ရေ�ာ 

အာ�ပြဖွဲ့င့််် အ ရေထုဲရေထုဲအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��၊ လူ�င့််မိုုကြိုးကီ��ကပွဲ်ရေ��၊ က�န်�မိုာရေ��၊ ပွဲညီာရေ��၊ ဥပွဲရေဒီရေ���ာမို�ာ�၊ 

�တင့််�အခု�က်အလက်၊ စ်ာ�င့််�စ်စ််၊ လှပွဲ်စ်စ််၊ စ်ညီ်ပွဲင့််�န်ရေဆိုာင့််မိုုစ်�ညီ််ဌာာနမို�ာ�မိုှ ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီရေပွဲ� 

ထုာ��ညီ်။ ဤခုန််အပွဲ်မိုုစ်နစ််အ� ခုန််အပွဲ်ရေ�ာအာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�တဲင့်် လဲတ်လပွဲ်မိုုကင့််�မို�်ရေနရေ�ကာင့််� 

ရေတဲ��ှု��ညီ်ဟုု အက�ပြဖွဲ့တ်�ူမို�ာ�ကဆိုုု�က�ညီ် (Renshaw နှှင့််် Lidauer၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။

EMB အ�ာ�ှုမို�ာ�အခု�င့််�ခု�င့််��ကာ�နှှင့််် ၎င့််�တုု�နှှင့််် အပြခုာ�အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�၏ ကုုယ််စ်ာ�လှယ်် 

မို�ာ�အ�ကာ�တဲင့်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ ပြပွဲဿနာမို�ာ��ှုခု�်နှုုင့််ရေ�ကာင့််� ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််က ပြပွဲ�ရေန�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီ ပြပွဲဋ္ဌာာန်��ာတဲင့်် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက် 

ပြခုင့််�ကုု �ု�ာ�ှင့််�လင့််�စ်ဲာခု�မိုှတ်�န် လုုအပွဲ်�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််အတဲင့််� EMB နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ်စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုု ယ်နှတ�ာ�၏ ဌာာနခုဲ�အခု��ု�အ�ကာ� ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု 

မို�ှုပြခုင့််�နှှင့််် ယ်ုံ�ကညီ်မိုုကင့််�မို�်ပြခုင့််�တုု��ညီ် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ခု�်ရေ�ကာင့််� ဥပွဲမိုာနှှစ််ခုုတဲင့်် 

ရေတဲ���ညီ်။ တစ််ခုုမိုှာ ရေဒီ�တဲင့််�အဆိုင့်််တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် 

ထုုုဖွဲ့�က်�ုမို်�ပြခုင့််�မို�ာ�ကုုပြဖွဲ့စ််ရေစ်ရေ�ာ လုံခြုံခု�ံမိုုဆိုုုင့််�ာစ်စ််ရေဆို�အက�ပြဖွဲ့တ်ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ထုုုစ်စ််ရေဆို� 

အက�ပြဖွဲ့တ်မိုုနှှင့််် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�အတဲက် မိုညီ်�ညီ််အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�တဲင့်် တာ�န်�ှု�ညီ်ဟုူရေ�ာ 

အခု�က်နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အပြင့်င့််�ပဲွဲာ�ဖဲွဲ့ယ်် အဓုာပွဲာာယ််ရေကာက်ယူ်ပြခုင့််�မို�ာ��ုှ�က�ည်ီ (Lidauer၊ ၂၀၂၁ခု)။ 

အပြခုာ�တစ််ခုုမိုှာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာ 

နှုုင့််င့်ံတဲင့်် ပြီးမိုု�နယ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် အဖွဲ့ဲ��ခုဲ�မို�ာ�က အလုပွဲ်�မိုာ�၊ လူ�င့််မိုုကြိုးကီ��ကပွဲ်ရေ��နှှင့််် 

ပြပွဲည်ီ�ူ�အင့််အာ��န်ကြိုးကီ�ဌာာန၏ ရေဒီ�ဆုုိုင့််�ာအခဲု�မို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�မှို ��ုှရေ�ာရေဒီတာ 

အခု�က်အလက်ကုု အရေပြခုခံုကာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််��တ်မှိုတ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ SAC �ည်ီ အာဏာာ�ုမို်�မိုု 
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ကုုအရေ�ကာင့််�ပြပွဲ�န် ထုုုမို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�၏ အာ�နညီ်�ခု�က်ကုုပွဲင့်် အ�ုံ�ခု�ခု�်�ညီ်။ 

ဗျူဟုုုအဆိုင့်််နှှင့််် ရေဒီ�အဆိုင့်််�ှု အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�က EMB အာ� �စ်စာ�ှု�ှု 

ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့််် ရေထုာက်ခံုအာ�ရေပွဲ�မိုုရေပွဲ��န်မိုှာ အရေ��ကြိုးကီ�လှရေ�ကာင့််� ဤအပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ်် 

ကုစ်စနှှစ််�ပွဲ်က ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲရေန�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တဲင့်် ဗျူဟုုုအဆိုင့်််�ညီ် ရေဒီ�ဆိုုုင့််�ာအဆိုင့်််အရေပွဲ်၌ 

တုုက်ရှုုုက်ထုုန်�ခု��ပွဲ်မိုုပွဲုု၍ နညီ်�ရေ�ာရေ�ကာင့််် ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုဆုုိုင့််�ာ အရေ��ကြိုးကီ�ကုစ်စ�ပွဲ်မိုှာ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အခုင့််�အက�င့််�၌ ပွဲုု၍ပွဲင့််�တုထုာ��မိုညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ထုုုစ်နစ််မို��ု�တဲင့်် ညီှုနှုင့််� 

ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့််် �စ်စာ�ှုမိုုတုု�ကုု ရေ�ခု�ာရေစ်မိုညီ်် �ု�ာထုင့််�ှာ�စ်ဲာ ခု�မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�မိုှာ 

မို�ှုမိုပြဖွဲ့စ််လုုအပွဲ်�ညီ်။အမိုှီအခုုုအကင့််�ဆိုုံ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ EMB မို�ာ�ပွဲင့််လှင့်် အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ� 

ထုံမိုှ ကူညီီပွဲံ်ပွဲုု�မိုုမို�ာ�၊အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် အမိုုထုမို်�မို�ာ�ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ရေထုာက်ပွဲံ်ပွဲုု�ရေဆိုာင့််ရေ�� 

အတဲက် ပွဲံ်ပွဲုု�ရေပွဲ�ပြခုင့််�မို�ာ�နှှင့််် မို�ရှုုံမို�ာ�တဲင့်် လုံခြုံခု�ံရေ��ရေပွဲ�အပွဲ်ပြခုင့််�မို�ာ�ကုု လုုအပွဲ်�ညီ်။ ကုစ်စအရေတာ် 

မို�ာ�မို�ာ�တဲင့်် EMB မို�ာ��ညီ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု�န် �ုု�မိုဟုုတ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ နယ််နုမိုုတ် 

မို�ာ�ရေ��ဆိုဲ��န်အတဲက် နှုုင့််င့်ံအာဏာာပွဲုုင့််အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ထုံမိုှ လူဦး�ရေ�ရေဒီတာအခု�က်အလက် လုုအပွဲ်�ညီ်။

 အကြံ�ံပြုပ်�ချုး�်မား��	-	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�စီမာံချုနိ််ချုွ�မာု

  ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််�ပွဲ်အတဲက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်�ာတဲင့််  

အနာဂ္ဂိုတ် EMB၏ အမိုှီအခုုုကင့််�မိုု၊ ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််နုမိုုတ်တစ််လှာ��ှု ၎င့််�၏ တ�ာ��င့််မိုုနှှင့််် 

လုပွဲ်ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အာဏာာ၊ ၎င့််�၏ ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုု၊ အာ�လုံ�အက��ံ��င့််ရေ�ာ လုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်မိုု 

တုု�ကုု အာမိုခုံနှုုင့််မိုညီ်် ယ်နှတ�ာ�မို�ာ�ကုု လက်ခုံက�င့်််�ုံ��င့်််�ညီ်။

  EMB အ�ာ�ှုမို�ာ�နှှင့််် အပြခုာ�အာဏာာပွဲုုင့််အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ထုံမိုှ ကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�အ�ကာ� 

ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ညီှုနှုင့််� ရေဆိုာင့််�းက်မိုုအရေ�ကာင့််�ကုု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်ထု�တဲင့်် 

အလဲန်�ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ �တ်မိုှတ်ရေ��ဆိုဲ��န် လုုအပွဲ်�ညီ်။ 

၂.၄။	 မာ�ဆိုနိုဒ�ိင််မာိတ်ပ်�ံတင််ပြုချုင််�

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မှိုတ်ပံုွဲတင့််ပြခုင့််�ဆုုို�ည်ီမှိုာ မိုည်ီ�ူတုု�က ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််�ုှ�ည်ီကုုလည်ီ�ရေကာင့််�၊ 

အဆိုုုပွဲါ လူမို�ာ�အရေနနှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််ပြဖွဲ့စ််လာရေစ်�န် မိုညီ်�ုု�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််�မိုညီ်ကုုလညီ်�ရေကာင့််�  ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုု 

�တ်မိုှတ်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ မို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�အတဲက် အရေပြခုခုံအပြဖွဲ့စ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

စ်ာ�င့််�မို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုပြခုင့််�နှှင့််် ပြပွဲ�ပြပွဲင့််မဲိုမို်�မိုံပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ပွဲင့်် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�၏ တာ�န်ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� တူညီီရေ�ာ 

ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�အတဲက် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််နှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ တူညီီရေ�ာစ်ည်ီ�မို�ဉ််�မို�ာ�ကုု အ�ံု� 

ခု��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။  ၎င့််�တုု�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုအတဲက် ကနဦး�စ်ံနှုန်�မို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။

၂.၄.၁။	 အ�းယ််ကျေး���်ပြီးပ်ီ�သွးတိ�င််�ဆိုနိုဒမာ�ကျေးပ်�ပ်ိ�င််ချုွင်််

အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပွဲီ��ူတုုင့််� ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ဟုုဆိုုု�ာတဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက် 

တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့််် နှှစ််မို��ု�စ်လုံ�ပွဲါ�င့််�ညီ်။ ဤအခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ�မိုု�ညီ် နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ� 
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အတဲက်�ာပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံတကာဥပွဲရေဒီအ� က��ု�ရေ�ကာင့််�ဆိုီရေလ�ာ်�ည်ီဟုု ယ်ူဆို�ရေ�ာ ကန််�တ် 

ခု�က်မို�ာ� �ှုရေနနှုုင့််�ညီ် (ICCPR အပွဲုုဒီ် ၂၅)။ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မိုပြပွဲ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

�ှု�ူအာ� ထုုုအခုဲင့်််အရေ��ကုု တာ�ဆိုီ�ပွဲုတ်ပွဲင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််ကုု မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ဆိုုံ�ရှုုံ�ပြခုင့််�ဟုု ရေခု်�ညီ်။ 

ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�၏ အက��ု��က်ရေ�ာက်မိုုရေ�ကာင့်််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့်် 

ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ��ှုရေနရေ�ာရေ�ကာင့်််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံ 

တင့််ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်�ညီ်် ရေနာက်ခုံအခုင့််�အက�င့််�၊ ဥပွဲမိုာ - ပွဲဋိုပွဲကခပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�မိုု 

အရေပြခုအရေနမို�ာ�ရေ�ကာင့်််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််� မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ဆိုုံ�ရှုုံ�ပြခုင့််� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်နှုုင့််�ညီ်။

ICCPR အပွဲုုဒီ် ၂(၁)တဲင့်် နှုုင့််င့်ံတုုင့််��ညီ် ၎င့််�၏နယ််နုမိုုတ်အတဲင့််�နှှင့််် တ�ာ�စ်ီ�င့််ရေ�� 

ရေအာက်တဲင့်် မိုှီတင့််�ရေနထုုုင့််�က�ူတုုင့််�အာ� �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်ပွဲါ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု 'ပြခုာ�နာ�ခု�က် 

တစ််စ်ုံတစ််�ာ မို�ှုဘု�' ခုံစ်ာ�နှုုင့််ရေစ်�န် ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာ�မိုညီ်ဟုု ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ��ညီ်။ အထုက်တဲင့်် 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� ICCPR အပွဲုုဒီ် (၂၅) �ညီ် အဓာုကအာ�ပြဖွဲ့င့််် 'နှုုင့််င့်ံ�ာ�တုုင့််�'ကုု ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမှိုာက်ခံုပုုွဲင့််ခဲုင့်််ရေပွဲ�ထုာ��ည်ီ။ နုုှင့််ငံ့်�ာ�မိုဟုုတ်�ူမို�ာ��ည်ီလည်ီ� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ယ်ူနစ််အပွဲါအ�င့်် နှုုင့််င့်ံရေတာ်အဆိုင့်််ရေအာက် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အခု��ု�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��န် �ုု�မိုဟုုတ်  ရေ�း�

ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေလာင့််�အရေနပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခံု�န် အခုဲင့်််အရေ���ှုနှုုင့််�ညီ်။ 

�ုု�ရေ�ာ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုတုု�အရေပွဲ် ဘုုံ နာ�လညီ်မိုုတစ််ခုု 

�ှု�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ခဲု�ပြခုာ�ဆိုက်ဆံိုမိုခံု�ပြခုင့််�မူိုကုုအရေပြခုခံု၍ ICCPR အပုုွဲဒ်ီ ၂(၁) တဲင့်် အခဲုင့်််အရေ��ကန််�တ်ခု�က် 

မို�ာ�အာ� လက်�င့်််ခုံနှုုင့််ရေ�ာအရေပြခုအရေနမို�ာ�ကုု ဆိုက်လက်၍ အရေ��စ်ုတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်။၂၀ 

အပွဲုုဒီ် (၂၅) က ကာကဲယ််ရေပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ��ာတဲင့်် မိုှတ၍ က��ု�ရေ�ကာင့််� 

ဆိုီရေလ�ာ်ရေ�ာ စ်ံနှုန်�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံ�င့်််�ညီ် (အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က် (၂၅)၊ စ်ာပွဲုုဒီ် (၄))။ ထုုု�ပြပွဲင့်် 

မိုှတ၍ က��ု�ရေ�ကာင့််�ဆိုီရေလ�ာ်ရေ�ာ ဥပွဲရေဒီပြဖွဲ့င့််် ခု�မိုှတ်ထုာ��ညီ်် အရေပြခုအရေနမို�ာ�မိုှလဲ�၍ ဆိုုုင့််�င့်ံ်ထုာ� 

ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ခု�န်လှပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�မိုပြပွဲ��ပွဲါ (အရေထုဲရေထုဲမိုှတ်ခု�က် (၂၅)၊ အပွဲုုဒီ် (၄) နှှင့််် (၁၀))။ 

အ�းယ််ရေ�ာက်ပြီးပီွဲ��ူတုုင့််� မို�ရေပွဲ�ခဲုင့်််နှှင့်််စ်ပ်ွဲလ�ဉ််�၍ရေတဲ��ရေလ်�ုှရေ�ာ ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ�မှိုာ အ�က်၊ 

ရေနထုုုင့််ခုဲင့်််တုု�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေန�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တဲင့်် ရေတဲ� �ရေလ်�ှုရေ��ရေ�ာ အပြခုာ�ကန််�တ်ခု�က် 

မို�ာ�မိုှာ အက�ဉ််�က�ရေန�ူမို�ာ�၊ အ�ုဉာာဏာ်ပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ခု��ု�ယ်ဲင့််�မိုုကုု အရေပြခုခုံ၍ ခု�န်လှပွဲ်ထုာ�ပြခုင့််�၊၂၁ 

စ်စ််မိုုထုမို်�မို�ာ�၊ ဘုာ�ာရေ��ဆိုုုင့််�ာ ပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်စ်ပွဲ်�ညီ်။ အရေ�ှ�ရေတာင့််အာ�ှတဲင့်် ဗျူုဒီဓ 

ဘုာ�ာ�ံဃာာရေတာ်မို�ာ�ကုု နုုှင့််ငံ့်ရေ��ဆုုိုင့််�ာအခဲုင့်််အရေ��မို�ာ� လုပ်ွဲရေဆိုာင့််မုိုမှို ကင့််�လဲတ်ထုာ��ည်ီ။ 

ဤအခု�က်�ညီ် ထုုုင့််�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် အပြခုာ�ဘုာ�ာမို�ာ�၏ �ာ�နာ်�န်ထုမို်�မို�ာ�ပွဲါ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့််် 

မို�ှုရေ�ာ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတုု�အတဲက်�ာ မိုှန်ကန်ပြီးပွဲီ� ကရေမိုာ့ဒီီ�ယ်ာ�နှုုင့််င့်ံနှှင့််် �ီ�ုလက�ာနှုုင့််င့်ံတုု�တဲင့််မိုူ 

၂၀ ICCPR အပွဲုုဒီ် ၂(၁) – ‘လက်�ှု�ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်နှှင့်််အညီီ နှုုင့််င့်ံတုုင့််��ညီ် ၎င့််�၏နယ််နုမိုုတ်အတဲင့််�နှှင့််် တ�ာ�စ်ီ�င့််ရေ�� 
ရေအာက်တဲင့်် မိုှီတင့််�ရေနထုုုင့််�က�ူတုုင့််�အာ� �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ်ပွဲါ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု လူမို��ု�၊ အ�ာ�အရေ�ာင့််၊ လုင့််၊ 
ဘုာ�ာစ်ကာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ��အပြမိုင့်် �ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�အပြမိုင့််၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�ဇိုာစ််ပြမိုစ်် �ုု�မိုဟုုတ် လူမိုုဇိုာစ််ပြမိုစ််၊ ပွဲုုင့််ဆိုုုင့််မိုု၊ ရေမိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�မိုု 
�ုု�မိုဟုုတ် အပြခုာ�အဆိုင့်််အတန်�မို�ာ�က�်�ုု�ရေ�ာ ပြခုာ�နာ�ခု�က်တစ််စ်ုံတစ််�ာမို�ှုဘု� ခုံစ်ာ�နှုုင့််ရေစ်�န် ရေလ�စ်ာ�လုုက်နာ� 
မိုညီ်။’ 

၂၁ ဤအရေပြခုအရေနနှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ နှုုင့််င့်ံတကာ လူ�အခုဲင့်််အရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က ဥပွဲရေဒီအတတ်ပွဲညီာမို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��လာ 
ရေစ်�န် လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ရေန�က�ညီ်။ မို�န်စ်ဲမို်��ူမို�ာ�၏ အခုဲင့်််အရေ��ဆိုုုင့််�ာ �ရေဘုာတူစ်ာခု��ပွဲ် (၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ CRPD) �ညီ် 
မို�န်စ်ဲမို်��ူမို�ာ�အာ�လုံ�ကုု ကန််�တ်ခု�က်မို�ှုဘု� မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ��ညီ်။
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ထုုု�ုု� မိုဟုုတ်ရေပွဲ (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Larsson ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််)။၂၂ ရေယ်ဘုူယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု 

က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန််��ှုရေစ်�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ်မိုုမို�ာ� ကမိုာ့တစ််�န်�တဲင့်် ရေတဲ���ညီ်။  

ရေဒီ�နှတ�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် 

ရေနထုုုင့််ခုဲင့်််ဆိုုုင့််�ာ �ီ��န််လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�လညီ်� �ှုနှုုင့််�ညီ်။ ဇိုာတုနှုုင့််င့်ံအပြပွဲင့််ဘုက်�ှု နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

မို�ာ�အာ� ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ပြပွဲ�ရေပွဲ�ပြခုင့််��ညီ် ပွဲုုမိုုုရှုုပွဲ်ရေထုဲ��ညီ်။ နှုုင့််င့်ံ�ပွဲ်ပြခုာ�တဲင့်် ရေနထုုုင့််ရေနရေ�ာ 

နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�အာ� ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့််် �ုု�မိုဟုုတ် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခုဲင့်််တုု�ကုု နှုုင့််င့်ံက 

ခုဲင့်််ပြပွဲ�ရေပွဲ��န်အတဲက် နှုုင့််င့်ံတကာဥပွဲရေဒီတဲင့်် ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုပွဲါ။ လက်ရေတဲ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲ 

ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််��ညီ် ကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််ရေ�ာအုပွဲ်စ်ုမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်် �ံတမိုန်မို�ာ�၊ စ်ီ�ပွဲဲာ�ရေ��ခု�ီ��ဲာ�မို�ာ�၊ 

ပြပွဲညီ်ပွဲတဲင့််စ်ာ�င့််�ကာ�ရေနရေ�ာ ရေက�ာင့််��ာ�မို�ာ�၊ ခု�ီ��ဲာ�လညီ်ပွဲတ်�ူမို�ာ�၊ အပြခုာ�နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့်် 

အရေပြခုခု�ရေနထုုုင့််ရေန�ကရေ�ာ အ�ုုင့််�အ�ုုင့််�မို�ာ�၊ ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�လုပွဲ်�ာ�မို�ာ�၊ ဒီုကခ�ညီ်မို�ာ�နှှင့််် 

ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေန�ညီ်။ ထုုုကဲ�ပြပွဲာ�စ်ုံလင့််လှရေ�ာအုပွဲ်စ်ုမို�ာ��ညီ် အရေ��ပွဲါရေ�ာ နှုုင့််င့်ံရေ��အင့််အာ�စ်ုမို�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု�၏ ဆိုနှဒမို�မို�ာ��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�အာ� ကြိုးကီ�ကြိုးကီ�မိုာ�မိုာ� ရေပြပွဲာင့််�လ��ဲာ� 

ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ အခု��ု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲရေ�ာက် ထုုုအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�အတဲက် 

�ီ�ပြခုာ�ကုုယ််စ်ာ�လှယ််ရေန�ာမို�ာ�ကုုပွဲင့်် �တ်မိုှတ်ထုာ�ရေပွဲ�တတ်�က�ညီ်၊ �ုု�ရေ�ာ် နှုုင့််င့်ံတဲင့််�၎င့််� 

တုု�၏ ရေနထုုုင့််ခုဲင့်််နှှင့်််�က်ဆိုုုင့််ရေ�ာ လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�ပြပွဲညီ််မိုီ�န် လုုအပွဲ်ရေကာင့််�လုုအပွဲ်နှုုင့််�ညီ်။ 

စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�မိုှာ နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ကုု ခုဲင့်််ပြပွဲ��င့်််၊ မိုပြပွဲ��င့်််နှှင့််် နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲမိုှ 

မိုည်ီ�ူ�ကုု မိုည်ီ�ည််ီအရေပြခုအရေန၊ မိုည်ီ�ည််ီအခု�န်ုကာလအတဲင့််� ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ခဲုင့်််ပြပွဲ��င့်််�ည်ီဟူုရေ�ာ 

အခု�က်မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲမို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ုု� �တ်မိုှတ်မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််�နှှင့််် ထုုုနှုုင့််င့်ံ

ပြပွဲင့််ပွဲမို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် �ီ��န််မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� ထုာ��င့်််/မိုထုာ��င့််် ဟုူရေ�ာ အခု�က်မို�ာ� 

အတဲက် ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�လညီ်� ခု��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။၂၃ 

၂.၄.၂။	 မာ�ဆိုနိုဒ�ိင််မာိတ်ပ်�ံတင််ပြုချုင််�	လွှာ�ပ််င်နိ်�စဉ်း်

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�  လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််တုုင့််�တဲင့်် ကုုယ််ပွဲုုင့််ထုူ�ပြခုာ�ရေ�ာ �ုရေ��လကခဏာာ 

မို�ာ� �ှု�က�ညီ်။ ခု�ဉ််�ကပွဲ်မိုု မိုှန်ကန်ရေစ်�န်အတဲက် ပွဲုံစ်ံဆိုဲ��ာတဲင့်် နှုုင့််င့်ံရေ��အရေပြခုအရေန၊ နှုုင့််င့်ံ၏ 

လူဦး�ရေ�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အရေ�အတဲက်၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာဥပွဲရေဒီအာ� လုုက်နာက�င့်််�ုံ�မိုု၊ EMB ၏ 

အုပွဲ်ခု��ပွဲ်စ်ီမိုံနှုုင့််�ညီ်် စ်ဲမို်��ညီ်၊ �ှုနှှင့်််ပြီးပွဲီ��ာ� လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၏ အ�ညီ်အရေ�ဲ�၊ 

လူနညီ်�စ်ုအုပွဲ်စ်ုမို�ာ�အာ� ရေထုာက်ပံွဲ်အာ�ရေပွဲ�မိုု၊ မို�န်စ်ဲမို်��ူမို�ာ�အာ� ရေထုာက်ပွဲံ်အာ�ရေပွဲ�မိုု၊ အပြခုာ� 

အ�ာမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် ��ုံ�မိုှန်�ရေပြခုရေင့်ဲစ်ာ�င့််� ကန််�တ်ခု�က်စ်�ညီ်် 

အခု�က်အလက်အမို��ု�မို��ု�ကုု ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ် ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီဆိုုုင့််�ာ 

ပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီ(မို�ာ�)�ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က် 

မို�ာ�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဆုိုုင့််�ာ �ီ��န််ဥပွဲရေဒီ(မို�ာ�)၊ လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာဥပွဲရေဒီ �ုု�မိုဟုုတ် 

၂၂ SAC ခုန်် UEC က ဗျူုဒီဓဘုာ�ာ၊ ဟုုနှဒ�ဘုာ�ာ၊ အစ်စလာမို်ဘုာ�ာနှှင့််် ခု�စ််ယ်ာန်ဘုာ�ာဆိုုုင့််�ာ �ာ�နာ်�န်ထုမို်�မို�ာ�အာ� 
မို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််ကုု ဆိုက်လက်တာ�ပြမိုစ််�ဲာ�မိုညီ်ဟုု အတညီ်ပြပွဲ�ထုာ��ညီ် (UEC၏ ၁၉ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ 
၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ ဩဂ္ဂိုုတ်လ ၁၇ �က်ရေန်)။

၂၃ ဤအရေ�ကာင့််�အ�ာအာ� ထုပွဲ်ရေဆိုာင့််�ဖွဲ့တ်ရှုုနှုုင့််�န်အတဲက် Ellis နှှင့််် အပြခုာ�စ်ာရေ���ူမို�ာ� (၂၀၀၇ ခုုနှှစ််) နှှင့်််  Erben၊ 
Goldsmith နှှင့််် Shujaat (၂၀၁၂ ခုုနှှစ််)တုု�ကုု �ကညီ််ပွဲါ။
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နှုုင့််င့်ံ�ာ� မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� ဥပွဲရေဒီ(မို�ာ�)၊ နှုုင့််င့်ံရေတာ်အဆိုင့်််နှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််အဆိုင့်််မို�ာ��ှု အပြခုာ� 

�က်ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�၊ ဥပွဲမိုာ ဘုာ�ာစ်ကာ�ဥပွဲရေဒီ �ုု�မိုဟုုတ် နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲ ရေဒီမို�ာ�၊ ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�ကုု အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�န်အတဲက် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� 

အရေ��စ်ုတ်ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��စ်ညီ်�မို�ဉ််�ဥပွဲရေဒီမို�ာ�တဲင့်် ရေတဲ��ှုနှုုင့််�ညီ်။

ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််၌ အတုအက��တ်မိုှတ်�န် လုုအပွဲ်�ညီ််အ�ာမို�ာ�တဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််၊ 

ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််အရေပွဲ် ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� စ်နစ််အမို��ု�အစ်ာ�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မှိုတ်ပံုွဲတင့််ပြခုင့််�အတဲက် တာ�န်�ုှရေ�ာ စီ်မံိုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲရေ��အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�(မို�ာ�)၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မှိုတ်ပံုွဲတင့််ပြခုင့််� 

အတဲက် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�ဆိုုုင့််�ာအဆိုင့်််မို�ာ�၊ �တင့််�အခု�က်အလက် ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုနှှင့််် 

�တင့််�အခု�က်အလက်�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််အာ� အာမိုခံုခု�က်မို�ာ�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မှိုတ်ပံုွဲတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် အ�စ််ပြပွဲင့််ဆိုင့််မုို 

မို�ာ�အာ� အခု�နု်မိုီပြီးပွဲီ�စ်ီ�မိုု ၊မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် �က်ရေ�ခုံလက်မိုှတ်မို�ာ�အတဲက် လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�၊ အရေ�ှ�တဲင့်် 

ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ လူဦး�ရေ�ရေဒီတာအခု�က်အလက်၊ ရေနထုုုင့််ခုဲင့််် �က်ရေ�အရေထုာက်အထုာ�ဆိုုုင့််�ာ 

လုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံပြပွဲင့််ပွဲ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အတဲက် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�၊ ရေဆို�ရှုုံတက်ရေန�ရေ�ာ 

�ုု�မိုဟုုတ် အက�ဉ််�က�ရေနရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�၊ ကုုယ််ပွဲုုင့််အရေထုာက် 

အထုာ�နှှင့််် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��မိုညီ််ရေန�ာအ�ကာ� ခု�တု်ဆိုက်မိုုမို�ာ� ပွဲါ�င့််�ညီ်။

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�စ်နစ််မို�ာ�ကုု စ်ံနှုန်�အမို��ု�မို��ု�အရေပွဲ်အရေပြခုခုံ၍ ခုဲ�ပြခုာ�နှုုင့််�ညီ်။ 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််��ညီ် အခု�နု်ကာလ အပွဲုုင့််�အပြခုာ�အလုုက်ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ စ်ဉ််ဆိုက် 

မိုပြပွဲတ် ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််�၊ �ီ�ပြခုာ� 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�အရေပွဲ် အရေပြခုခုံ၍လညီ်�ရေကာင့််�၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�က ကုုယ််တုုင့််ကုုယ််က� လာရေ�ာက် 

၍ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အပြဖွဲ့စ်် စ်ာ�င့််�ရေပွဲ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််��ညီ်် နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့်််လညီ်�ရေကာင့််�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� 

ကုုယ််တုုင့်် လာရေ�ာက်မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်�ာမိုလုုဘု� အပြခုာ�လူဦး�ရေ�ဆိုုုင့််�ာ ရေဒီတာရေဘု်စ််တစ််ခုုကုု မိုှီပြင့်မို်� 

၍ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု�ညီ်် နညီ်�လမို်�ပြဖွဲ့င့်််ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ မိုလုပွဲ်မိုရေန�ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ 

ဆိုနှဒအရေလ�ာက်ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ EMB က အစ်ပြပွဲ�၍ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််�၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�က 

အစ်ပြပွဲ�၍ရေ�ာ်လညီ်�ရေကာင့််� ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ OSCE/ODIHR၊ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််)။

အခု�နု်ကာလအပွဲုုင့််�အပြခုာ�အလုုက် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တစ််ခုု 

ခု�င့််�ဆိုီအတဲက် စ်ာ�င့််�အ�စ််မို�ာ� ထုုတ်ရေပွဲ��ညီ်။�ုု��ာတဲင့်် စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့်် 

ပြခုင့််�၌ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ��န် အ�ညီ်အခု�င့််�ပြပွဲညီ််မိုီလာရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့ညီ််စ်ဲက်ပြခုင့််�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ 

အရေ��စ်ုတ်အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�ပြခုင့််�၊ ဥပွဲမိုာဆိုုု�ရေ�ာ် ရေန�ပွဲ်လုပွဲ်စ်ာမို�ာ�နှှင့််် ဆိုနှဒမို� 

ရေပွဲ��န် အ�ညီ်အခု�င့််�မိုပြပွဲညီ််မိုီရေ�ာ �ုု�မိုဟုုတ် ရေ�ဆိုုံ��ဲာ�ပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�အာ�  ဖွဲ့ယ်် 

ထုုတ်ပြခုင့််�တုု�ကုု လက်�ှုဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�စ်ာ�င့််�တဲင့်် စ်ဉ််ဆိုက်မိုပြပွဲတ် အ�စ်် 

ရေပြပွဲာင့််�လ� မိုဲမို်�မိုံရေပွဲ���ညီ်။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုု လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မိုှလညီ်� ထုုတ်နှုတ် 

�ယ်ူနှုုင့််�ညီ်။ လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�တဲင့်် နှုုင့််င့်ံ�ာ�အာ�လုံ�၏ အရေပြခုခုံအခု�က်အလက်မို�ာ�၊ 

ဥပွဲမိုာ - အမိုညီ်၊ နှုုင့််င့်ံ�ာ�၊ အ�က်၊ ဂ္ဂို��န်ဒီါ၊ အုမို်ရေထုာင့််�ှု/မို�ှုနှှင့််် ရေန�ပွဲ်လုပွဲ်စ်ာ စ်ာ�င့််�မို�ာ� �ှုရေလ် 

�ှု�ညီ်။ အရေပြပွဲာင့််�အလ�မို�ာ� �ှုလာရေ�ာအခုါ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ��ညီ် ၎င့််�တုု�၏ အခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု 

အ�စ််ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ��န် လုုအပွဲ်�ညီ်။

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ပြပွဲ�စ်ု�ာတဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၏ တုုက်ရှုုုက်ပွဲါ�င့််မိုု မိုလုုအပွဲ်ပွဲါက ကုုယ််တုုင့်် 

လာရေ�ာက်မိုှတ်ပွဲုံတင့််�န် မိုလုုအပ်ွဲရေ�ာ �ုု�မိုဟုုတ် နှုုင့််င့်ံရေတာ်ကအစ်ပြပွဲ�ရေ�ာ မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဟုု 
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ရေခု်ဆိုုုနှုုင့််�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�က မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််�ာ၌ ကုုယ််တုုင့််ကုုယ််က� ပွဲါ�င့်် 

မိုှတ်ပွဲုံတင့််�လှင့်် ဤမို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ကုု ကုုယ််တုုင့််လာရေ�ာက် မိုှတ်ပွဲုံတင့််�န်လုုအပွဲ်ရေ�ာ 

�ုု�မိုဟုုတ် နှုုင့််င့်ံ�ာ�မို�ာ�က အစ်ပြပွဲ�ရေ�ာမိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဟုု ရေခု်ဆိုုုနှုုင့််�ညီ်။ �န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််��ှု 

ရေဒီတာအခု�က်အလက်မို�ာ��ညီ် အုမို်ရေထုာင့််စ်ုအလုုက်၊ အမိုညီ်မို�ု ရေကာက်ယ်ူထုာ�ရေ�ာ အခု�က် 

အလက်မို�ာ�ပြဖွဲ့စ််၍ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််အတဲက်မိုူ တစ််ဦး�ခု�င့််�ဆိုီ၏ ရေဒီတာအခု�က်အလက်မို�ာ� 

လုုအပွဲ်ရေ�ာရေ�ကာင့််် လူဦး�ရေ��န်�ရေခုါင့််စ်ာ�င့််�ကုု လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�အပြဖွဲ့စ်် အစ်ာ�ထုုု�၍ 

မို�နှုုင့််ရေ�ကာင့််�နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ယ်ူ၍မို�နှုုင့််ရေ�ကာင့််� မိုှတ်�ာ�ထုာ��င့်််�ညီ်။

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နညီ်�လမို်�မို�ာ��ညီ် နှုုင့််င့်ံတစ််နှုုင့််င့်ံနှှင့််် တစ််နှုုင့််င့်ံ �ု�ု�ာ�ာ 

ကဲ�ပြပွဲာ�နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� နှုုင့််င့်ံတုုင့််�တဲင့််မိုူ မို�စ်ာ�င့််�တဲင့်် အမိုညီ်မို�ာ�ထုပွဲ်ရေနပြခုင့််�မို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် 

ရေ�ဆိုုံ�ပြီးပွဲီ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�ကုု ရေဒီတာရေဘု်စ််မိုှ မိုပွဲယ််ဖွဲ့�က်ထုာ�ပြခုင့််� စ်�ညီ်် ရေဒီတာအခု�က်အလက် 

မိုတုက�ပြခုင့််�မို�ာ�ကုု �င့််ဆိုုုင့််�က��ညီ်။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�  မိုတုက�ပြခုင့််�၊ ဆိုုုလုု�ညီ်မိုှာ  မို�စ်ာ�င့််� 

တဲင့်် အမိုညီ်မို�ာ�ထုပွဲ်ရေနပြခုင့််�၊ ပွဲယ််ဖွဲ့�က်ထုာ�ပြခုင့််�မို�ှုရေ�ာ အမိုညီ်မို�ာ�၊ ထုုန်ခု�န်ထုာ�ပြခုင့််�မို�ာ�၊ 

လူဦး�ရေ� ရေဒီတာအခု�က်အလက် ကဲာဟုပြခုင့််�မို�ာ�တုု��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�တစ််ခုု၏ အမို�ာ�ယ်ုံ�ကညီ်

လက်ခုံနှုုင့််စ်ဲမို်�အတဲက် အရေ��ပွဲါ�ညီ််မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ���ာ ပွဲါ�င့််ရေဆိုာင့််�းက်�ူမို�ာ�၏ 

ယ်ုံ�ကညီ်မိုုရေလ�ာ်ပွဲါ��ဲာ�ရေစ်�ညီ်။ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုစ်စတဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� ကဲာဟု 

ခု�က်ဆိုုု�ညီ်မိုှာ စ်စ််တပွဲ်က အာဏာာကုု အဓာမိုမ�ုမို်�ယ်ူ�ာတဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု �ံ�ယ် 

�င့််ရေစ်ပြီးပွဲီ� ယ်ုံ�ကညီ်မိုုကင့််�မို�်ရေစ်�န်ပြဖွဲ့န််ရေ��ညီ်် မိုူမိုမိုှန်ရေ�ာအရေ�ကာင့််�ပြပွဲခု�က်၊ ဤစ်နစ််၏ အာ� 

နညီ်�ခု�က်မို�ာ�ကုု လဲ�မိုှာ�စ်ဲာ ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲ၊ အ�ုံ�ခု�ကာ အာဏာာ�ုမို်�ယ်ူ�ည်ီ် အရေ�ကာင့််�ပြပွဲခု�က် ပြဖွဲ့စ််လာ 

ခု�်�ညီ်။

�က်ရေ�ခုံအရေထုာက်အထုာ� (ID) အမို�ာ�အပြပွဲာ�ပြပွဲ�ခုဲင့်််ပြပွဲ�ထုာ�ရေ�ာ နညီ်�လမို်�တဲင့်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အပြဖွဲ့စ်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််�န်နှှင့််် မို�ရှုုံ၌ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�မိုညီ််�ူအပြဖွဲ့စ်် ခုဲ�ပြခုာ��ု�ှုနှုုင့််ရေစ်�န်တုု�အတဲက် 

�က်ရေ�ခုံအရေထုာက်အထုာ� စ်ာ�းက်၊လက်မိုှတ်မို��ု�စ်ုံပြပွဲ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် မို�က်ပြမိုင့််�က်ရေ� 

အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််�တုု�လညီ်� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် �က်ရေ�ခုံအရေထုာက်အထုာ� 

ပြပွဲ�ပြခုင့််�အတဲက် နှုုင့််င့်ံ�ာ�မိုှတ်ပုွဲံတင့််ကတ် �ုု�မိုဟုုတ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ကတ်က�်�ုု� တုက�စ်ဲာ 

�တ်မိုှတ်ထုာ�ရေ�ာ ID စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�အစ်ုံကုု�ာလက်ခုံပြီးပွဲီ� ပြပွဲ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

�က်ရေ�ခုံအရေထုာက်အထုာ�အပြဖွဲ့စ်် စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�အမို��ု�အစ်ာ� တစ််ခုုတညီ်�ကုု�ာ ခုုုင့််လုံရေ�ာ၊ 

�က်ရေ�ပြပွဲခဲုင့်််ပြပွဲ�ပြခုင့််��ည်ီ အတင့််�က�ပ်ွဲဆံုို�နည်ီ�လမ်ို�ပြဖွဲ့စ််�ည်ီ။ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပြခုင့််�အတဲက် �က်ရေ�ခံု 

အရေထုာက်အထုာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ စ်ညီ်�မို�ဉ််�စ်ညီ်�ကမို်� ထုုန်�ရေက�ာင့််��တ်မိုှတ်မိုု လုံ��မို�ှုပြခုင့််� 

�ညီ်လညီ်� အရေလ်အက�င့်််ရေကာင့််�တစ််ခုု မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ �ုု�ရေ�ာ် ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ� �င့််ဆိုုုင့််ထုာ��ရေ�ာ 

နှုုင့််င့်ံမို�ာ� �ုု�မိုဟုုတ် ဖွဲ့ဲံပြီးဖွဲ့ု��မိုုအာ�နညီ်�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံမို�ာ�တဲင့််မိုူ အ�ညီ်အခု�င့််�ပြပွဲညီ််မိုီရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မို�ာ�တဲင့်် �က်ရေ�ခုံအရေထုာက်အထုာ� စ်ာ�းက်စ်ာတမို်�မို�ာ� ပြပွဲညီ််စ်ုံစ်ဲာမို�ှုနှုုင့််၍ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� 

မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှုရေစ်�န် တစ််ခုုတညီ်�ရေ�ာနညီ်�လမို်�မိုှာ �က်ရေ�အရေထုာက်အထုာ� အမို��ု�မို��ု�ကုု 

အ�ုံ�ပြပွဲ�၍ အရေထုာက်အထုာ�ကုု ပြပွဲနှုုင့််ခုဲင့်််ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�အတဲက် စ်ာ�းက်အရေပြခုခုံ�ညီ််စ်နစ််မိုှစ်၍ ဇိုီ�ရေဗျူဒီဆိုုုင့််�ာအခု�က် 

အလက်ကုု အရေပြခုခုံ�ညီ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�ပြခုင့််� (biometric voter recognition)အထုု 

နညီ်�ပွဲညီာပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ နညီ်�လမို်�အမို��ု�မို��ု��ှု�ညီ်။ နှုုင့််င့်ံအခု��ု�တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� 
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�ုု�မိုဟုုတ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုညီ်�ူမိုညီ်�ါပြဖွဲ့စ််ရေ�ကာင့််� အရေထုာက်အထုာ�စ်စ််ရေ�ာ စ်နစ််မို�ာ�ကုု လုံလုံ 

ရေလာက်ရေလာက် ရေလ်လာထုာ�ပြခုင့််�မို�ုှဘု� အ�ံု�ပြပွဲ��က�ည်ီ။ နည်ီ�ပွဲညီာပုုွဲင့််�ခု��ု�ယဲ်င့််�မုိုမို�ာ�ရေ�ကာင့်််  

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�အတဲက် မို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််ဆိုုံ�ရှုုံ�ရေစ်ပြခုင့််�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ နညီ်�ပွဲညီာပွဲုုင့််�ရေ�း�ခု�ယ််မိုု�ညီ် 

နှုုင့််င့်ံ၏ အရေပြခုအရေနမို�ာ�၊ EMB ၏ စ်ဲမို်�ရေဆိုာင့််�ညီ်မို�ာ�နှှင့််် �င့်််ရေလ�ာ်ပြီးပွဲီ� ကုန်က�စ်�ုတ်နှှင့််် ကုုက်ညီီ 

ကာ အက��ု�ထုုရေ�ာက်မိုု �ှုရေစ်�မိုညီ်။ နညီ်�ပွဲညီာပွဲုုင့််�ရေ�း�ခု�ယ််မိုု�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 

အတဲင့််� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ�၊ နှုုင့််င့်ံရေ���ာ ပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီ်မိုုနှှင့်််လညီ်� ကုုက်ညီီ�င့််် 

�ညီ်။

၂.၄.၃။	 ပြုမာနိ်မာ�နိုိ�င််င်ံ�ိိ	မာ�ဆိုနိုဒ�ိင််မာိတ်ပ်�ံတင််ပြုချုင််�၏	သွမာိ�င််�ဝင််အ��နိည့််�ချုး�်မား��

ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပုုွဲင့််ခဲုင့်််နှှင့််် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မှိုတ်ပံုွဲတင့််ပြခုင့််�မို�ာ�အာ� အတုတ်တဲင့်် မို�ာ�စဲ်ာ 

ရေ�ဖွဲ့န်ခု�်�က�ညီ်။ ကနဦး�အရေနပြဖွဲ့င့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီတဲင့်် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�

ရေကာက်တင့််ရေပြမှိုာက်ခံုပုုွဲင့််ခဲုင့်််တုု�အရေပွဲ်၌ က��ု�ရေ�ကာင့််�မိုဆီိုရေလ�ာ်ရေ�ာ ကန််�တ်ခု�က်မို�ာ�စဲ်ာ ခု�မှိုတ် 

ထုာ�ခု�်�ညီ်။ ထုုု�ပြပွဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ��ညီ် စ်ာ�းက်အရေပြခုခုံ အုမို်ရေထုာင့််စ်ု 

စ်ာ�င့််� မိုှတ်ပွဲုံတင့််မို�ာ�၊ �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�မိုုမို�ှုရေ�ာ လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ�နှှင့််် ရေဒီတာအခု�က် 

အလက်စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု နညီ်�ပွဲညီာပွဲုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ မိုပြပွဲညီ််စ်ုံမိုုမို�ာ�အရေပွဲ် မိုှီခုုုခု�်၍ ထုုုလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ တုက�မိုု 

နှှင့််် ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုတုု�အတဲက် ရေ�ဖွဲ့န်ခုံခု�်��ညီ်။ အုုရေဟုာင့််�ရေနပြီးပွဲီပြဖွဲ့စ််�ညီ််  မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့်် 

စ်နစ််နှှင့််် ယ်င့််�မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�ကုုပြပွဲ�စ်ု�ာတဲင့်် အရေပြခုခုံ�ညီ််လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၏ ရေခုတ် 

နှှင့်််အညီီအဆိုင့်််မိုမိုီမိုုတုု�မိုှာ အဆိုုုပွဲါ ရေ�ဖွဲ့န်ခုံ�မိုုမို�ာ�နှှင့််် အဓာုကထုု�ှလဲယ််မိုုမို�ာ�အတဲက် အရေ�ကာင့််� 

�င့််�ကြိုးကီ�တစ််ခုု ပြဖွဲ့စ််လာခု�်�ညီ်။

ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၌ ယ်ခုင့််က က�င့််�ပွဲခု�်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့ယ််ထုုတ်ခု�န်လှပွဲ်မိုု ပွဲုံစ်ံ 

မို��ု�စ်ုံ�ှုခု�်�ညီ်။ ဥပွဲရေဒီ�ညီ် ဘုာ�ာရေ��ဆိုုုင့််�ာပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်မို�ာ�၊ အက�ဉ််�က�ရေန�ူမို�ာ�၊ စ်ုတ်ရေပွဲါ��ဲပွဲ်�ူ 

ဟုု �တ်မိုှတ်ခုံထုာ���ူမို�ာ�နှှင့််် လူမိုဲ�စ်ာ�င့််�မိုှ မိုဖွဲ့ယ််�ှာ�ခုံ�ရေ���ူမို�ာ�က�်�ုု�ရေ�ာ နှုုင့််င့်ံ�ာ� 

အမို��ု�အစ်ာ�မို��ု�စ်ုံအတဲက် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််ကုု ပွဲုတ်ပွဲင့််ခု�်�ညီ်။ ဤကန််�တ်ခု�က် အခု��ု��ညီ် 

ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာ�ူမို�ာ�က ထုပွဲ်တလ�လ� ရေထုာက်ပြပွဲခု�်�ညီ််အတုုင့််� အထုက်တဲင့််ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲခု�်ရေ�ာ 

နှုုင့််င့်ံတကာစ်ံနှုန်�မို�ာ�နှှင့််် ကုုက်ညီီမိုုမို�ှုရေပွဲ။

၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုတုုင့််မိုီက ယ်ာယ်ီရေနထုုုင့််ခုဲင့်််ကတ် (white card) ကုုင့််ရေဆိုာင့်် 

ထုာ��ူမို�ာ��ညီ် ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်တင့််ရေပြမိုှာက်ခုံပွဲုုင့််ခဲုင့်််တုု� မို��ှု�က�ညီ်မိုှာလညီ်� 

လူ�ုမို�ာ�ရေ�ာ အခု�က်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ဤအခု�က်�ညီ် အပြခုာ��ူမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် �ခုုုင့််ပြပွဲညီ်နယ််�ှု 

နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုအခုဲင့်််အရေ��မို�ာ� ပြင့်င့််�ပွဲယ််ခုံထုာ��ရေ�ာ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမိုဲတ်ဆိုလင့််မို�ာ�နှှင့််် အဓာုကအာ� 

ပြဖွဲ့င့််် �က်ဆိုုုင့််ရေန�ညီ်။၂၄ အပြခုာ�ရေ�ာ မို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််ဆိုုံ�ရှုုံ�မိုုမို�ာ�တဲင့််ပွဲါ�င့််�ူမို�ာ�မိုှာ ပွဲဋိုပွဲကခဒီဏာ်ခံု 

ရေန�ရေ�ာ ရေဒီ�မို�ာ��ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မို�ာ� (မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မိုှ ၎င့််�တုု�၏အမိုညီ်မို�ာ� မို�ကာခုဏာ ခု�န်လှပွဲ် 

ထုာ�ခုံ�ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် ရေဒီ�တဲင့််�၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု ပွဲယ််ဖွဲ့�က်လုုက်�ပြဖွဲ့င့််် မို�ရေပွဲ�ခုဲင့်််ဆိုုံ�ရှုုံ� 

၂၄ ဤအရေ�ကာင့််�အ�ာ�ညီ် ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�ဖွဲ့ဲယ််�ာအ�ှုဆိုုံ� အရေ�� 
ကြိုးကီ�ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�မိုှ တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ခု�်�ညီ်။ ရှုုုဟုင့််ဂ္ဂို�ာမို�ာ�၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု ဥပွဲရေဒီရေ���ာပြင့်င့််�ပွဲယ််မိုု 
ဆိုုုင့််�ာ �ှညီ်�ကာရေနရေ�ာ ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််တစ််ခုု၏ တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််�အရေနပြဖွဲ့င့််် ပြဖွဲ့ညီ်�ပြဖွဲ့ည်ီ�ခု�င့််�ပြဖွဲ့တ်�ုမို်�ခု�်ကာ ၎င့််�တုု�၏ 
နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််ပွဲုုင့််ခုဲင့််် ဆိုုံ�ရှုုံ�ပြခုင့််�မို�ာ�ပွဲါ ပြဖွဲ့စ််ရေစ်ခု�်�ညီ် (Crouch ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)။
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�ဲာ��ူမို�ာ�) နှှင့််် ပြပွဲညီ်တဲင့််� ရေန�ပွဲ်စ်ဲန််ခုဲာရေနထုုုင့််ရေန��ူမို�ာ�ပြဖွဲ့စ််�က�ညီ် (Lidauer ၊၂၀၂၁ က)။ 

နှုုင့််င့်ံအတဲင့််� ယ်ာယ်ီရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�ရေနထုုုင့််မိုုမို�ာ�၊ �ာ�ီအလုုက် ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�ရေနထုုုင့််မိုုမို�ာ�နှှင့််် အရေပြခုခု�

ရေ�့�ရေပြပွဲာင့််�ရေနထုုုင့််မိုုမို�ာ��ညီ် နှုုင့််င့်ံ�ာ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် မို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခဲုင့်််တုု�ကုု ဆိုက်နှှယ််ထုာ��ညီ်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�အတဲက် အခုက်အခု�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ရေစ်ကာ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့််် ဆိုုံ�ရှုုံ�ရေစ်ပြခုင့််� 

မို�ာ�ကုု ပြဖွဲ့စ််လာရေစ်နှုုင့််�ညီ်။

UEC ၏ တာ�န်ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုု အလုပွဲ်�မိုာ�၊ လူ�င့််မိုုကြိုးကီ��ကပွဲ်ရေ��နှှင့််် 

ပြပွဲညီ်�ူ�အင့််အာ� �န်ကြိုးကီ�ဌာာနနှှင့််် အရေထုဲရေထုဲစ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဌာာနတုု�မှို ရေဒီတာအခု�က်အလက်မို�ာ� 

အာ�အရေပြခုခုံ၍ �ပွဲ်ကဲက်နှှင့််် ရေက���းာအုပွဲ်စ်ု ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့််အဖွဲ့ဲ��ခုဲ�မို�ာ�က ရေဒီ�ဆိုုုင့််�ာ 

အဆိုင့်််တဲင့်် ပြပွဲ�စု်ခု��်ည်ီ။ ထုုု�ရေနာက် ထုုုစ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုု အမို�ာ�ပြပွဲည်ီ�ူစ်စ််ရေဆို��ကည််ီရုှုနုုှင့််ရေ��အတဲက် 

ကပွဲ်ထုာ�ရေ�ကညီာခု�်�ညီ်။ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မိုတုုင့််မိုီ ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လတဲင့်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� ကပွဲ်ထုာ�ရေ�ကညီာပြခုင့််�နှှင့််် ပွဲတ်�က်ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေတာ်၏ အတုုင့််ပွဲင့််ခုံပွဲုဂ္ဂိုုု�လ်၏ 

ရေ�ဖွဲ့န်မိုုမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် ရေ�ဖွဲ့န်မိုုအခု��ု� �ှုခု�်�ညီ် (Myanmar Times ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််)။ UEC �ညီ် 

အပြခုာ�စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��ဌာာနမို�ာ�မိုှ လူဦး�ရေ�ရေဒီတာအခု�က်အလက်မို�ာ�ကုု မိုှီခုုုအာ�ထုာ�ခု�်ပြခုင့််� 

ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ်လညီ်� UEC ကုု�ာ အဓာုကတာ�န်�ှု�ူအပြဖွဲ့စ်် အမို�ာ�ဆိုုံ�ရေ�ဖွဲ့န်ခုံခု�်��ညီ်။ အမိုှာ�ပြပွဲင့််ဆိုင့််

ရေ��လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ရေဆိုာင့််�းက်ခု�်ပြီးပွဲီ� ပြပွဲညီ်�ူအာ� အ�ုရေပွဲ�ခု�ပြပွဲပြခုင့််�အာ� �က်တမို်�တုု�ခု�်ကာ 

ဥပွဲရေဒီအ� မိုလုုအပွဲ်ခု�်ရေ�ာ်လညီ်� ရေနာက်ပွဲုုင့််� ၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ််၊ ရေအာက်တုုဘုာလတဲင့်် ပြပွဲညီ်�ူအာ� 

အ�ုရေပွဲ�ခု�ပြပွဲပြခုင့််� ဒီုတုယ်အဆိုင့်််ကုု ဆိုက်လက်ရေဆိုာင့််�းက်�န် UEC က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�်�ညီ်။ UEC 

�ညီ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််� အရေ��စ်ုတ်နံပွဲါတ် 

မို�ာ�ကုု ထုုတ်ပြပွဲန်ရေ�ကညီာပြခုင့််�မို�ှုခု�်ရေ�ာ်လညီ်� အဆိုုံ��တ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� ရေကာက်နှုတ်ခု�က်ကုု 

ရေ�း�ရေကာက်ခုံကုုယ််စ်ာ�လှယ််မို�ာ�ထုံ�ုု� မိုှရေ�ခု�်�ညီ်။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််��ညီ် ရေ�ဖွဲ့န်ခုံ�မိုု 

မို�ာ�ခုံခု�်�ရေ�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်ပြဖွဲ့စ််ပြခုင့််�ကုု အခုဲင့်််ရေကာင့််�ယ်ူကာ စ်စ််တပွဲ်က ဤအရေ�ကာင့််�ပြပွဲခု�က်အာ� 

၂၀၂၀ ပြပွဲညီ််နှှစ်် အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�၏ မို�မိုာမိုုအပြဖွဲ့စ်် အခုုုင့််အမိုာဆိုုုခု�်�ညီ်။ �ုု�ရေ�ာ် SAC 

က ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ UEC ထုုတ်ပြပွဲန်�ညီ်် ကုန်�ဂ္ဂိုဏာန်�မို�ာ��ညီ် တ�ာ��င့််မိုု ကင့််�မို�်ရေနပွဲုံရေပွဲ်�ညီ် 

(နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ The Insights၊ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််)။

မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အရေ��ကြိုးကီ�ကုစ်စ�ပွဲ်�ညီ် စ်စ််အာဏာာ�ှင့််မို�ာ�၏ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အ�စ််က�င့််�ပွဲ�န် အခုုုင့််အမိုာရေပြပွဲာဆိုုုမိုု၏ အဓာုကအရေ�ကာင့််�ပြပွဲခု�က်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ SAC 

ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ UEC �ညီ် ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့််် တုုင့််�ရေဒီ�မို�ာ�မိုှ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�အာ�’ကနဦး�      

မို� ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််� စ်ုစ်စ််ရေ��ရေဆိုာ်ဖွဲ့်��လ်’ ကုု အ�ုံ�ပြပွဲ�၊စ်စ််ရေဆို�ပြီးပွဲီ� �န်ထုမို်�မို�ာ�အာ� ထုုုရေဆိုာ်ဖွဲ့်��လ် 

အ�ုံ�ပြပွဲ�ပွဲုံကုု �င့််တန်�ရေပွဲ��င့််�ကာ�ရေပွဲ�ပြီးပွဲီ� ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ SAC ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ ရေကာ်မို�ှင့််�ညီ် 

၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၆ �က်ရေန်တဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ဆိုုုင့််�ာ အလုပွဲ်ရှုုံရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ပွဲဲ�တစ််ခုုကုု 

က�င့််�ပွဲခု�်ပြီးပွဲီ� SAC ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ ပြပွဲညီ်နယ််နှှင့်််တုုင့််�ရေဒီ�ကြိုးကီ�ဆိုုုင့််�ာ �န်ကြိုးကီ�မို�ာ� တက်ရေ�ာက် 

ခု�်�ကကာ ဒီုတုယ်ကာကဲယ််ရေ��ဦး�စီ်�ခု��ပွဲ်က အဖွဲ့ဲင့်််အမိုှာစ်ကာ� ရေပြပွဲာ�ကာ�ခု�်�ညီ်။ UEC �ညီ် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််အ�စ််ဆိုုုင့််�ာ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််ပွဲညီာရေပွဲ�ပြခုင့််�အာ� ရေဆိုာင့်် 

�းက်�န်နှှင့််် ဤ�ညီ်�းယ််ခု�က်အတဲက် �န်ထုမို်�မို�ာ�နှှင့််် ရှုုံ�ခုန်�ရေန�ာမို�ာ� တုု�ခု����န်စ်ီစ်ဉ််ရေန�ညီ်။၂၅ 

�ုု�ရေ�ာ် SAC  ခုန််အပွဲ်ထုာ�ရေ�ာ UEC ၏ တ�ာ�မို�င့််မိုု၊ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုကင့််�မို�်ပြခုင့််� 

၂၅ SAC ၏ ၁၈ ကြိုးကုမို်ရေပြမိုာက် �တင့််�စ်ာ�ှင့််�လင့််�ပွဲဲ�၊ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇိုူလုုင့််လ ၂၆ �က်ရေန်။
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နှှင့််် ပွဲဋိုပွဲကခမို�ာ�ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံနယ််နုမိုုတ်အတဲင့််� SAC အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ တစ််စ်ုတ်တစ််ပွဲုုင့််��ာ 

လက်လှမို်�မိုီမိုုတုု�ရေ�ကာင့််် ထုုတ်ပြပွဲန်လာမိုညီ်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ��ညီ် စ်စ််မိုှန်ရေ�ာ ဒီီမိုုု 

ကရေ�စ်ီရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�အတဲက် အရေပြခုခုံပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုု ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီအရေ��ရေဆိုာင့််�းက်�က�ူမို�ာ�နှှင့််် 

အမို�ာ�ပြပွဲညီ်�ူမို�ာ�က ယ်ုံ�ကညီ်�ကမိုညီ်မိုဟုုတ်ရေပွဲ။ 

 အကြံ�ံပြုပ်�ချုး�်မား��	-	မာ�ဆိုနိုဒ�ိင််မာိတ်ပ်�ံတင််ပြုချုင််�

  ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံ�ှု မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�၏ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ဆိုုုင့််�ာ အာ�နညီ်�ခု�က်ကုု �ညီ်ညွှှန်� 

ရေပြဖွဲ့�ှင့််��ာတဲင့်် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�အတဲက် မိုညီ်�ညီ််နညီ်�လမို်�ကုု ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

လူဦး�ရေ�မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�၊ အရေထုာက်အထုာ�ကဒီ်မို�ာ� ထုုတ်ရေပွဲ�မိုုတုု� ပွဲုုမိုုုတုု�တက် 

ရေကာင့််�မိုဲန်လာရေစ်မိုညီ်် အာ��ဲန်ခုဲန်စ်ုုက် ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ်မိုုမို�ာ� လုုပွဲါလုမို််မိုညီ်။ အပြီးမို�အ�ုံ� 

ပြပွဲ��န်၊ ဗျူဟုုုမိုှ ထုုန်�ခု��ပွဲ်နှုုင့််ရေ�ာ၊ ပွဲုံမိုှန်မိုဲမို်�မိုံပြပွဲင့််ဆိုင့််နှုုင့််ရေ�ာ ကဲန်ပွဲ��တာစ်နစ််�ုံ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် 

မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�ကုု တညီ်ရေဆိုာက်အ�ုံ�ပြပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ရေ��ှညီ်အ�ည်ီအရေ�ဲ� ပြပွဲညီ််မိုီ�ညီ်် 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်လာနှုုင့််�ညီ်။

  ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််မိုူရေဘုာင့််တစ််�ပွဲ်တဲင့်် ဗျူဟုုုနှှင့််် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�အ�ကာ� လုပွဲ်င့်န်�မို�ာ�နှှင့််် 

တာ�န်ယ်ူမိုုမို�ာ�ကုု �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ ခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�မိုှာမို�ှုမိုပြဖွဲ့စ်် အရေ��ပွဲါလှ�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

ယူ်နစ််မို�ာ�က မို�ဆိုနှဒ�ှင့််စ်ာ�င့််�မို�ာ�ကုု ရေ��ဆဲို�ပြပွဲ�စု်�န် တာ�န်ယူ်ရေကာင့််�ယူ်�မိုည်ီပြဖွဲ့စ််ပြီးပီွဲ� နုုှင့််ငံ့်�ာ� 

ပြဖွဲ့စ််မိုု၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် အ�ညီ်အခု�င့််� ပြပွဲညီ််မိုီမိုု၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််နညီ်�လမို်�မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ အဓာုပွဲာာယ််

ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုု�တ်မိုှတ်ခု�က်နှှင့််် စ်ပွဲ်လ�ဉ််��ညီ််အရေပြခုခုံမိုူ�ညီ် ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုနယ််နုမိုုတ်တစ််ခုုလုံ�၌ 

တစ််�မိုတ်တညီ်� ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�မိုညီ်။

၂.၅။	 ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�အပြုင်င််�ပ်ွ��မာုကျေးပြုဖ�ိင််�ပြုချုင််�

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ��စ်နစ််တစ််�ပွဲ်၏ အခုန်�ကဏ္ဍမိုှာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ဆိုုုင့််�ာ အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု ကာကဲယ််၊ ထုုန်��ုမို်��န်၊ စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုဆိုုုင့််�ာ အမိုှာ�အယ်ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််် 

မိုူမိုမိုှန်မိုုမို�ာ�ကုု ပြပွဲင့််ဆိုင့််�န်နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်အာ� ခု��ု�ရေဖွဲ့ာက်မိုုမို�ာ�အတဲက် 

အရေ��ယ်ူ�န်တုု� ပြဖွဲ့စ််�ညီ် (နှုင့််�ယ်ှဉ််ခု�က်၊ Joseph and McLoughlin၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)။ EDR စ်နစ်် 

တစ််�ပွဲ်�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ်် အဆိုင့်််အာ�လုံ�ကုု လှမို်�ခြုံခု�ံနှုုင့််�င့်််�လုု အဆိုင့်််တစ််ဆိုင့်််စ်ီတုုင့််� 

အတဲက်လညီ်� �ီ�ပြခုာ�EDR လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်�မို�ာ� �ှုရေကာင့််��ှုရေနနှုုင့််�ညီ်။ ယ်င့််�လုပွဲ်ထုုံ�လုပွဲ်နညီ်� 

မို�ာ�တဲင့်် အရေပြခုခုံလဲတ်လပွဲ်ခုဲင့်််မို�ာ�၊ ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််မို�ာ�၊ မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�ပြခုင့််�တုု�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေန 

�ညီ်် အရေ��ယ်ူရေဆိုာင့််�းက်မိုုမို�ာ�က�်�ုု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကြိုးကု�ကဏ္ဍမို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေန် 

ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�နှှင့်််တကဲ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ� ရေ�ကညီာပြခုင့််�၊ မို�ဆိုဲယ််စ်ညီ်�ရှုုံ�စ်�ုတ်မို�ာ�၊ 

နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�၏ အ�ုံ�စ်�ုတ်မို�ာ�အာ� ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာပြခုင့််�က�်�ုု�ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ရေနှှာင့််�ပွဲုုင့််� ကဏ္ဍမို�ာ�လညီ်� ပွဲါ�င့််�ညီ်။ 

EDR ပွဲုံစ်ံမို�ာ��ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် အခုင့််�အက�င့််�အရေပွဲ် မိုူတညီ်ရေလ်�ှုပြီးပွဲီ� အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် တ�ာ� 

စ်ီ�င့််ရေ��ပွဲုံ�ဏာာာန်နှှင့််် EMB ပွဲုံ�ဏာာာန်တုု�အရေပွဲ်မိုူတညီ်�ညီ်။ ကမိုာ့တစ််လှာ�က�င့်််�ုံ�မိုုမို�ာ�ကုု 
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�ကည််ီရုှုပွဲါက EDR ကုစ်စ�ပ်ွဲမို�ာ�ကုု ပံုွဲမှိုန်တ�ာ�ရံုှု�မို�ာ�၊ အထူု�/ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�တ�ာ�ရံုှု�မို�ာ�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ�နှှင့််် တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ�၊ �ီ�ပြခုာ�ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ထုာ�ရေ�ာ ရေကာ်မိုတီမို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

ဆိုုုင့််�ာ တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ�ကပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�အမို��ု�မို��ု� ရေပွဲါင့််�စ်ညီ်�၍ပြဖွဲ့စ််ရေစ် ကုုင့််တဲယ််ရေပြဖွဲ့�ှင့််�နှုုင့်် 

�ညီ် (Orozco-Henríquez၊ ၂၀၁၀ပြပွဲညီ််နှှစ််)။ အရေပြခုအရေနအာ�လုံ�နှှင့််် �င့်််ရေလ�ာ်ကုုက်ညီီရေ�ာ 

EDR နမိုူနာပွဲုံစ်ံ ဟုူ၍ မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�ကုု “တ�ာ�ရေ��စ်နစ်် 

အတဲင့််��ုု� ရေပွဲါင့််�စ်ပွဲ်ထုညီ််�ဲင့််�မိုု” မို�ာ�လုပွဲ်ရေဆိုာင့််လာ�က�ညီ်။ ၂၀၀၂ခုုနှှစ််၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ကုစ်စ�ပွဲ် 

မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ လုုက်နာရေဆိုာင့််�းက်�မိုညီ်် အရေလ်အထုရေကာင့််�မို�ာ�တဲင့်် ဥရေ�ာပွဲရေကာင့််စ်ီ၏ ဗျူင့််�နစ်် 

ရေကာ်မို�ှင့််က ‘ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ အယ်ူခုံအဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်��ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် 

တစ််�ပွဲ် �ုု�မိုဟုုတ် တ�ာ�ရှုုံ�တစ််ရှုုံ� ပြဖွဲ့စ််�င့်််�ညီ်။ (...) မိုညီ်�ညီ််အမိုုတဲင့််မိုဆိုုု တ�ာ�ရှုုံ��ုု� အပြီးပွဲီ� 

�တ်အယူ်ခံုပြခုင့််�ကုုလုပ်ွဲရေဆိုာင့််နုုှင့််ရေစ်�မိုည်ီ’ ဟုု ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ည်ီ (ဗျူင့််�နစ််ရေကာ်မို�ှင့််၊ ၂၀၀၂၊ ၁၁)။

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�နှှင့််် ဆိုက်နှှယ််ရေနရေ�ာ အရေ��ယ်ူရေဆိုာင့််�းက်မိုုရေမို�ခုဲန်�ဆိုုု�ညီ်

မိုှာ ပြပွဲညီ်�ူ�ဆိုနှဒကုုထုင့််ဟုပွဲ်ရေနရေ�ာ �လဒီ်အတုုင့််�အတာမို�ာ�နှှင့််် ပွဲတ်�က်�ညီ်် ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�ကုု 

ကုုင့််တဲယ််ရေပြဖွဲ့�ှင့််��မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ပြဖွဲ့င့််် အက�အဆိုတ်ဆိုုံ�ရေ�ာ ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�ထု�မိုှတစ််ခုု ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ စ်ဲပွဲ်စ်ဲ� 

ထုာ�ရေ�ာ ခု��ု�ရေဖွဲ့ာက်မိုုမို�ာ�တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ မိုူမိုမိုှန်မိုုမို�ာ�တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ နှှစ််မို��ု�စ်လုံ�တဲင့််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်မို�ာ�ကုု ရေပြပွဲာင့််�လ�မိုညီ်် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုမို�ှု၊ ပြပွဲညီ်�ူ�ဆိုနှဒအာ� လဲတ်လပွဲ်စ်ဲာ 

ထုုတ်ရေဖွဲ့ာ်ရေပြပွဲာဆိုုုမိုုအရေပွဲ် �က်ရေ�ာက်မိုု�ှုမို�ှုတုု�ကုု ၎င့််�က ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ ၂၀၀၈ 

ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံုဥပွဲရေဒီနှှင့််် ၂၀၁၀ (ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာ) ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�ခု�က်မို�ာ�အ� ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

�လဒီ်မို�ာ�ကုု ရေမို�ခုဲန်�ထုုတ်ထုာ�ရေ�ာ စ်ီ�င့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်ဆိုုုင့််�ာ ရေလှာက်ထုာ�မိုုစ်နစ််တဲင့်် တ�ာ� 

ရှုုံ�၏ ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်ခု�က်၊ UEC ထုံမိုှ  ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုလုုအပွဲ်ခု�က်မို�ာ�နှှင့််် အမိုှီအခုုုကင့််�မိုုမို�ာ� 

မို�ှု�ပြဖွဲ့င့််် လညီ်�ရေကာင့််�၊ ရေလှာက်ထုာ��ူမို�ာ�အတဲက် ထုုရေ�ာက်ရေ�ာ ပြပွဲန်လညီ်ကုစ်ာ�မိုုကုု 

ရေပွဲ�အပွဲ်နှုုင့််ပြခုင့််� မို�ှု�ပြဖွဲ့င့်််လညီ်�ရေကာင့််� မို�ကာရေ��မိုီကက�င့််�ပွဲခု�်ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�၌ နှုုင့််င့်ံ 

တကာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ရေစ်ာင့်််�ကည််ီရေလ်လာရေ�� အဖဲွဲ့��အစ်ည်ီ�မို�ာ�နှှင့််် ပြပွဲည်ီတဲင့််�ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� ရေစ်ာင့််် 

�ကညီ််ရေလ်လာရေ�� အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�က ထုုုစ်နစ််ကုု  ပြပွဲဿနာပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််�ညီ် ဟုု ဆိုန်�စ်စ််အက�ပြဖွဲ့တ်ခု�် 

�က�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််အခုင့််�အက�င့််��ှု EMB၏ အခုန်�ကဏ္ဍနှှင့်််ပွဲတ်�က်၍ အထုက်တဲင့်် ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�ခု�် 

�ညီ််အတုုင့််�ပွဲင့်် ထုုရေ�ာက်စ်ဲာလုပွဲ်င့်န်�ရေဆိုာင့််�းက်နှုုင့််ရေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�အပြင့်င့််�ပွဲဲာ�မိုု ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ�� 

စ်နစ်် ဆိုုု�ညီ်မိုှာ နှုုင့််င့်ံ�ာ�အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု ကာကဲယ််ရှုုံမိုှ�ာမိုက ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမိုပြီးပွဲု�ကဲ�ရေ��နှှင့််် 

ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုအပြဖွဲ့စ််တညီ်�ှုလညီ်ပွဲတ်ရေနမိုုတုု�ကုု ကာကဲယ််ရေပွဲ��ညီ်် အခုန်�ကဏ္ဍကုုလညီ်� ရေဆိုာင့်် 

�းက်��ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်ညီ်�လုံ�မိုုကုုပွဲါ ထုုခုုုက်လာနှုုင့််�ညီ်် 

အရေပြခုအရေနမို��ု�တဲင့်် EDR စ်နစ််�ညီ် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ပြပွဲညီ်ရေထုာင့််စ်ုမိုပြီးပွဲု�ကဲ�ရေ��ကုု ထုုန်��ုမို်�နှုုင့််�ညီ်် 

နညီ်�လမို်�တစ််မို��ု�ပွဲင့််ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ 
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 အကြံ�ံပြုပ်�ချုး�်မား��	-	ကျေး�း�ကျေး���်ပ်ွ�အပြုင်င််�ပ်ွ��မာုကျေးပြုဖ�ိင််�ပြုချုင််�

  အင့််စ်တီက����ှင့််�ဆိုုုင့််�ာမိုူရေဘုာင့််�စ််တစ််�ပွဲ်ကုု ပြပွဲ�စ်ုရေ��ဆိုဲ�ရေ�ာအခုါ၌ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ���ာ ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်ခု�က်မို�ာ�အရေပွဲ် တ�ာ�ရေ��ပြပွဲန်လညီ်�ုံ��ပွဲ်ခု�က်၊ ကန််ကဲက်လှာ 

မို�ာ� စ်စ််ရေဆို�စ်ီ�င့််ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�န်အတဲက် �ှင့််�လင့််�ရေ�ာ အခု�နု်ကာလ �တ်မိုှတ်ခု�က်တစ််�ပွဲ်၊ 

ပဲွဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမုိုနှှင့််် အမီှိုအခုုုကင့််�မုိုအရေပွဲ် အာမိုခံုနုုှင့််မုိုတုု�ကုု ပ်ံွဲပုုွဲ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် ၂၀၀၈ ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲ 

အရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််ရေ�ကာင့််် ပြဖွဲ့စ််ရေပွဲ်ခု�်ရေ�ာ ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�အာ� ကုုင့််တဲယ််ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ရေ��ကုု 

လညီ်� အရေလ�ရေပွဲ�အာရှုုံစ်ုုက်�င့်််�ညီ်။

  ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််ခုုတဲင့်် EDR ယ်နှတ�ာ��ညီ် အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် က�စ််လစ််ခုုုင့််မိုာ�မိုညီ်ပြဖွဲ့စ််�လုု 

ဖွဲ့က်ဒီရေ���ှင့််�တဲင့်် ပွဲါ�င့််�ညီ်် ပြပွဲညီ်နယ််/ယ်ူနစ််အာ�လုံ�၏ ယ်ုံ�ကညီ်မိုုကုုလညီ်� ��ှု�မိုညီ်။
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ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီတညီ်ရေဆိုာက်ရေ�� ဆိုယ််နှှစ််တာကာလနှှင့််် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ 

မိုူရေဘုာင့််အတဲင့််� က�င့််�ပွဲခု�်�ညီ်် အရေထုဲရေထုဲရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ၃ ကြိုးကုမို်ပြီးပီွဲ�ရေနာက်တဲင့်် ပြမိုန်မိုာစ်စ််တပွဲ် 

�ညီ် ၂၀၂၁ ခုုနစ်စ်် ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်�ါ�ီလ ၁ �က်ရေန် အာဏာာ�ုမို်�မိုုပြဖွဲ့င့််် ထုုုဒီီမိုုုကရေ�စ်ီတညီ်ရေဆိုာက် 

ရေ��ကာလအာ� ရေဇိုာက်ထုုု�ရေမိုှာက်ခုုန် လုပွဲ်ပွဲစ််လုုက်�ညီ်။ စ်စ််တပွဲ်�ညီ် နှုုင့််င့်ံရေတာ် စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ�� 

ရေကာင့််စ်ီ (SAC)ဟုု ရေခု်ရေ�ာ စ်စ််တပွဲ်ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မိုုကုု တညီ်ရေထုာင့််ပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� မို�မိုာမိုု 

�ှုရေ�ာရေ�ကာင့််် အာဏာာ�ုမို်�လုုက်ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်ဟုူရေ�ာ ဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုုရေပြပွဲာဆိုုုကာ အာဏာာ 

�ုမို်�လုုက်ပြခုင့််��ညီ် တ�ာ�မိုှတမှိုန်ကန်ရေ�ကာင့််� အရေ�ကာင့််�ပြပွဲ�န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�ခု�်�ညီ်။ ထုုုအခု�နု် 

ကတညီ်�ကစ်တင့််ပြီးပွဲီ� နှုုင့််င့်ံရေ��ရေခုါင့််�ရေဆိုာင့််မို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမံိုအုပွဲ်ခု��ပွဲ်�ူမို�ာ�ကုု ဖွဲ့မို်�ဆိုီ�၊ 

ပြပွဲစ််ဒီဏာ်ခု�မိုှတ်ကာ ၎င့််�တုု�၏ဤလုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု တ�ာ��င့််ရေစ်�န်အတဲက်လညီ်� ‘�က်ရေ� 

အရေထုာက်အထုာ�’ကုု လုပွဲ်ကြံ့ကံဖွဲ့န်တီ�ပြီးပွဲီ� ဤဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုု ခု���ထုဲင့််ခု�်�ညီ်။

ထုုု�ုု�ရေဆိုာင့််�းက်ခု�က်မို�ာ�အပြီးပွဲီ� မို�ာ�မို�ကာမိုီ SAC က ၂၀၂၃ ခုုနှှစ်် �ုု�မိုဟုုတ် ရေနာက်ပွဲုုင့််� 

တဲင့်် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ�ကုု အ�စ််ပြပွဲန်လညီ်က�င့််�ပွဲမိုညီ်ဟုုရေ�ကညီာခု�်ပြီးပွဲီ� ထုုု�ညီ်�းယ််ခု�က်အာ� 

အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်�န် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာနှှင့််် နှုုင့််င့်ံရေ��ပွဲါတီမို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမို�ာ�အာ� 

ရေပြပွဲာင့််�လ��န်ရေဆိုာင့််�းက်ပြခုင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ��လဒီ်ကုု စ်စ််တပွဲ်အက��ု�စ်ီ�ပွဲဲာ�အတဲက် ပြဖွဲ့စ််ရေစ်�န် 

�ညီ်�းယ််ခု�က်ပြဖွဲ့င့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ရေပြပွဲာင့််�လ��န် ကြိုးကု��ပွဲမို်�ပြခုင့််�၊ ထုုု�ုု�ရေဆိုာင့််�းက်�ာ၌ နှုုင့််င့်ံရေ�� 

ပွဲါတီင့်ယ််မို�ာ�ကုု ၎င့််�တုု�နှှင့််် ပူွဲ�ရေပွဲါင့််��န်အတဲက် အဖဲွဲ့���င့််မို�ာ�အပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�င့််ရေစ်ပြခုင့််� �ုု�မိုဟုုတ် အတင့််� 

အဓာမိုမဖွဲ့ုအာ�ရေပွဲ�ပြခုင့််�၊ မို�စ်ာ�င့််�အ�စ််တစ််စ်ုံ ပြပွဲင့််ဆိုင့််ပြခုင့််�တုု�ကုု လုပွဲ်ရေဆိုာင့််လ�က်�ှု�ညီ်။ စ်စ််တပွဲ် 

အရေနနှှင့််် ၎င့််�၏ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�မိုာမိုုဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�ကုု ဆိုက်လက်ဆိုုပွဲ်ကုုင့််ထုာ�လုုပြီးပွဲီ� ၎င့််�တုု� 

အာဏာာ �ယ်ူစ်ဲ�ကုုင့််ထုာ�မိုုကုု တ�ာ��င့််ရေစ်�န်�ညီ်�းယ််၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� က�င့််�ပွဲ�န်အတဲက် 

ကြိုးကု�တင့််ပြပွဲင့််ဆိုင့််မိုုမို�ာ�ကုု ပြပွဲ�လုပွဲ်လ�က်�ှု�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် နှုုင့််င့်ံတကာအ�ုုင့််�အ�ုုင့််�အရေနပြဖွဲ့င့််် 

စ်စ််တပွဲ်၏ လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ခု�က်မို�ာ�ကုု မိုညီ်�ညီ််နညီ်�နှှင့်််မိုှ အ�ုအမိုှတ်မိုပြပွဲ��န်မိုှာ အရေ��ကြိုးကီ�လှ�ညီ်။ 

တစ််ခု�နု်တညီ်�မိုှာပွဲင့်် အတုုက်အခုံဘုက်ကလညီ်� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

ပွဲဋိုညီာဉ််ကုု အတညီ်ပြပွဲ�က�င့်််�ုံ�၍ အနာဂ္ဂိုတ်ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံရေတာ်အတဲက် 
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လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ဆိုုုင့််�ာ မိုူရေဘုာင့််�စ််တစ််ခုုကုု စ်တင့််ပြပွဲင့််ဆိုင့််ရေနလ�က်�ှု�ညီ်။ ဤပွဲဋိုညီာဉ််ကုု အရေပြခုခုံ 

ပြီးပွဲီ� အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��ကာလဆုိုုင့််�ာ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််တစ််ခုုနှှင့််် တုုင့််�ပြပွဲ�ပြပွဲညီ်ပြပွဲ� 

လှတ်ရေတာ်တစ််�ပွဲ်ပြဖွဲ့င့််် အတညီ်ပြပွဲ��မိုညီ်် အပြီးမို�တမို်�ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီ�စ််တစ််ခုု 

တုု�ကုုရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲ�စ်ု�န် လမို်�ပြပွဲရေပြမိုပွဲုံတစ််ခုုကုု ရေ��ဆိုဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။  ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဒီီဇိုုုင့််�ဆိုုုင့််�ာ 

ရေမို�ခုဲန်�မို�ာ�ကုု ဤလုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််၏ အရေစ်ာပွဲုုင့််�အဆိုင့်််မိုှစ်၍ ထုညီ််�ဲင့််�စ်ဉ််�စ်ာ��င့်််�ညီ်။ ဤ�ုု� 

လုပွဲ်ရေဆိုာင့််ပြခုင့််�ကလညီ်� စ်စ််တပွဲ်၏ ပြပွဲဿနာဇိုာတ်ရေ�ကာင့််�မို�ာ�ကုု တန်ပြပွဲန်�ာတဲင့်် အရေထုာက် 

အကူ ပြဖွဲ့စ််ရေစ်နှုုင့််�ညီ်။ ဤ�ုု�ကြိုးကု��ပွဲမို်�အာ�ထုုတ်�ာတဲင့်် ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီနညီ်�က� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�မို�ာ� 

က�င့််�ပွဲရေ��အတဲက် အရေပြခုခုံမိုူမို�ာ�နှှင့််် လမို်�ညွှှန်ခု�က်မို�ာ�ကုု အပြပွဲညီ်ပြပွဲညီ်ဆိုုုင့််�ာလူ�အခုဲင့်််အရေ�� 

ဥပွဲရေဒီမို�ာ�၌လည်ီ�ရေကာင့််�၊ ပြမိုန်မိုာနုုှင့််ငံ့်၏ပြီးပီွဲ�ခု�ရ်ေ�ာ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�အရေတဲ�အကြံ့က�ံမို�ာ�၌လည်ီ�ရေကာင့််� 

ရေတဲ��ှုနှုုင့််�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််အတဲင့််� ကာလ�ှညီ်�ကာစဲ်ာ စ်နစ််တက�ပြဖွဲ့စ််ပွဲဲာ�ရေနရေ�ာ 

ပြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲဆုုိုင့််�ာ ပြပွဲဿနာမို�ာ�ကုု ကုုင့််တဲယ််ရေပြဖွဲ့�ှင့််�ပြခုင့််�မှို��ုှလာရေ�ာ �င့််ခုန်�စ်ာ 

အမို�ာ�အပြပွဲာ�ကုု မို��ု�ဆိုက်�စ််ဥပွဲရေဒီပြပွဲ��ူမို�ာ�နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�စီ်မံိုအုပ်ွဲခု��ပ်ွဲ�ူမို�ာ�က အရေမဲိုဆိုက်ခံု 

�က��ညီ်။ ထုုုရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာပြပွဲဿနာမို�ာ�ကုု ပြပွဲညီ်တဲင့််�ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာ 

�ူမို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံတကာရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ရေစ်ာင့်််�ကညီ််ရေလ်လာ�ူမို�ာ�အပွဲါအ�င့်် အပြခုာ��ူမို�ာ�က 

အရေပြမိုာက်အမို�ာ� မိုှတ်တမို်�တင့််ထုာ�ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််�ညီ်။

ဤရေနာက်ခုံအရေပြခုအရေနကုု ရေထုာက်ရှုု၍ နှုုင့််င့်ံတကာစ်ံနှုန်�မို�ာ�တဲင့်် ရေဖွဲ့ာ်ပြပွဲထုာ��ညီ်် 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််ရေ�း�ခု�ယ််မိုု၊ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုပွဲုံစ်ံ၊ 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�နှှင့််် EDR က�်�ုု�ရေ�ာ အဓာုကနယ််ပွဲယ််မို�ာ�ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််ဆိုုုင့််�ာ ရေဆိုဲ� 

ရေနှဲ�ပြင့်င့််�ခုုံမိုုမို�ာ�တဲင့်် ထုညီ််�ဲင့််�ရေဆဲို�ရေနှဲ��င့်််�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််၏ �ဲင့််ပြပွဲင့််�ညီ် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

မို�ာ� က�င့််�ပွဲရေဆိုာင့််�းက်မိုုအရေပွဲ် ကြိုးကီ�မိုာ�ရေ�ာ �က်ရေ�ာက်မိုုတစ််�ပွဲ် �ှုရေနပြီးပွဲီ� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဆိုုုင့််�ာ 

ဥပွဲရေဒီမိုူရေဘုာင့််အာ� ရေ��ဆိုဲ�ပြပွဲဋ္ဌာာန်��ညီ််အဆိုင့်််ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအရေပြခုခုံဥပွဲရေဒီက ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ် 

�ညီ်။ ဗျူဟုုုမိုှ ရေအာက်အဆိုင့်််မို�ာ��ုု� အာဏာာခုဲ�ရေ�ပြခုင့််�အတဲက် ခု�ဉ််�ကပွဲ်နညီ်�အမို��ု�မို��ု��ှု�ာ ဤ 

မူိုရေဘုာင့််�ည်ီ နုုှင့််ငံ့်ရေ��အခဲုင့်််အရေ��မို�ာ�၏ တန်�တူညီီမိုှမုိုကုုကာကဲယ််ရေပွဲ��င့်််�လုု ဖွဲ့က်ဒီရေ���ှင့််� 

အတဲင့််�တဲင့််လညီ်� တစ််�မိုတ်တညီ်� ပြဖွဲ့စ််�င့်််�ညီ်။ မိုညီ်�ညီ််စ်နစ််ကုု လက်ခုံက�င့်််�ုံ��ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် 

အခုဲင့်််အရေ��မို�ာ�ကုု နှုုင့််င့်ံတစ််�န်��ှု တစ််ညီီတညီ်� အကာအကဲယ််ရေပွဲ��င့်််�ညီ်။ ဤ�ုု�ကာကဲယ်် 

ရေပွဲ��န်အတဲက်လည်ီ� ဘံုုအဆံုို�အပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ခဲုင့်််�ုှ�ူကုုလုုအပ်ွဲပြီးပီွဲ� ရေယ်ဘုုယ်�အာ�ပြဖွဲ့င့််် ဤ�ုု� ဘံုုအဆံုို� 

အပြဖွဲ့တ်ရေပွဲ�ခုဲင့်််�ှု�ူမိုှာ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ကတုက�တ်ကုု ကာကဲယ််ရေပွဲ�နှုုင့််ရေလာက်ရေအာင့်် ခုုုင့််မိုာအာ� 

ရေကာင့််�ပြီးပွဲီ� အမိုှီအခုုုကင့််��ညီ်် တ�ာ�ရှုုံ�မို�ာ� ပြဖွဲ့စ််ရေလ်�ှု�ညီ်။

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်နစ််မို�ာ�အရေ�ကာင့််� ရေဆိုဲ�ရေနှဲ�မိုုအမို�ာ�အပြပွဲာ�မိုှာ �ှုနှှင့်််ပြီးပွဲီ�ပြဖွဲ့စ််ရေ�ာ ပြီးမိုု��နယ်် 

အရေပြခုခုံ၊ မို�ဆိုနှဒနယ််တစ််နယ််လှင့်် လှတ်ရေတာ်ကုုယ််စ်ာ�လှယ််တစ််ဦး�နုှန်� တင့််ရေပြမိုှာက်�ညီ်် FPTP 

စ်နစ်် နှှင့််် PR ပွဲုံစ်ံတစ််မို��ု�မို��ု�တုု�အ�ကာ� ရေ�း�ခု�ယ််မိုုကုု ဗျူဟုုုပြပွဲ�လ�က်�ှု�ညီ်။ မိုညီ်�ညီ််စ်နစ််ကုု 

ရေ�း�ခု�ယ််�ညီ်ပြဖွဲ့စ််ရေစ် က�ယ််က�ယ််ပြပွဲန််ပြပွဲန်် �ရေဘုာတူညီီမိုု��ှု�င့်််ပြီးပွဲီ� မို�တန်ဖွဲ့ုု�မို�ာ�တူညီီ�ညီ်် 

အရေပြခုခံုမူိုကုု လုုက်နာရေစ်ာင့်််ထုုန်��င့်််�လုု FPTP စ်နစ််ကုုက�င့်််�ံု�ပွဲါက မို�ဆိုနှဒနယ််ရေပြမိုကုု ရေပြပွဲာင့််�လ� 

�တ်မိုှတ်�ာတဲင့််လညီ်� ပွဲဲင့်််လင့််�ပြမိုင့််�ာမိုုနှှင့််် အာ�လုံ�အက��ံ��င့််မိုုတုု� �ှု�င့်််�ညီ်။ 

ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုုအတဲက် ပြီးပွဲီ�ပြပွဲညီ််စ်ုံရေ�ာ နမိုူနာပွဲုံစ်ံ �ုု�မိုဟုုတ် တစ််ကမိုာ့လုံ�တဲင့်် 

အ�ုံ�ပြပွဲ�နှုုင့််ရေ�ာ နမိုူနာပွဲုံစ်ံဟုူ၍မို�ှုရေ�ာ်လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််တစ််�ပွဲ်တဲင့်် ဤတာ�န်ကုုထုမို်�
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ရေဆိုာင့််နှုုင့််�ညီ််ပြဖွဲ့စ််နှုုင့််ရေပြခု အမို��ု�မို��ု��ှု�ညီ်။ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ဥပွဲရေဒီနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံခုန််ခုဲ�မိုု 

အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� (EMB) တုု��ညီ် တစ််ခုုနှှင့်််တစ််ခုု အပြပွဲန်အလှန်နှှီ�နှဲယ််ဆိုက်စ်ပွဲ်ရေန�က�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ်် 

အခုင့််�အက�င့််�မို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ဥပွဲရေဒီနှှင့််် ပြပွဲညီ်နယ််ဥပွဲရေဒီမို�ာ�အ�ကာ� �ှင့််�လင့််�ပြပွဲတ်�ာ�စ်ဲာ 

ပွဲုံရေဖွဲ့ာ်ထုာ�မိုု၊ EMB၏ ဗျူဟုုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုု ရေလှာ်ခု�ပြခုင့််� အတုုင့််�အတာ၊ ဗျူဟုုုခု��ပွဲ်ကုုင့််မိုုရေလှာ်ခု�ထုာ�ရေ�ာ 

EMB စ်နစ််တဲင့်် ဥပွဲရေဒီပြပွဲဋ္ဌာာန်�မိုုမို�ာ� အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ပြခုင့််�အာ� ကြိုးကီ��ကပွဲ်နှုုင့််စ်ဲမို်�၊ လူဦး�ရေ� 

အခု�က်အလက်၊ �န်ထုမ်ို�ခုန််ထုာ�ပြခုင့််�၊ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�ဆုုိုင့််�ာရေထုာက်ပ်ံွဲပုုွဲ�ရေဆိုာင့််ရေ��နှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ� 

လုံခြုံခု�ံရေ��တုု�နှှင့််် ပွဲတ်�က်၍ အုပွဲ်ခု��ပွဲ်ရေ��အာဏာာပွဲုုင့််မို�ာ�ထုံမိုှ ပွဲူ�ရေပွဲါင့််�ရေဆိုာင့််�းက်မိုုကုု EMBက 

�ယ်ူ�န်လုုအပွဲ်မိုုတုု�ကုု အရေပြခုခုံ၍ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�စ်ီမိုံအုပွဲ်ခု��ပွဲ်မိုုကုု ဆိုုံ�ပြဖွဲ့တ်�ပွဲါလုမို််မိုညီ်။ 

မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ကုု ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှု�ူအာ� အဓာုပွဲာာယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�နှှင့််် ဆိုနှဒမို� 

ရေပွဲ�ပွဲုုင့််ခုဲင့်််�ှု�ူမို�ာ�အာ� မို�ဆိုနှဒ�ှင့်် ပြဖွဲ့စ််လာရေစ်မိုညီ်် လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု အဓာုပွဲာာယ််ဖွဲ့ဲင့်််ဆိုုုပြခုင့််�ဟုူရေ�ာ 

ရှုုရေထုာင့်််နှှစ််ခုုမိုှ ခု�ဉ််�ကပွဲ်�မိုညီ်။ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််ကုု ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််မို�ာ�က 

ကြိုးကီ��ကပွဲ်ရေကာင့််� ကြိုးကီ��ကပွဲ်နှုုင့််ရေ�ာ်လညီ်� ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််အတဲင့််� မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အ�ညီ်အခု�င့််�ပြပွဲညီ််မိုီမိုု၊ 

အထုူ��ပြဖွဲ့င့််် နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုုနှှင့်််�က်ဆိုုုင့််ရေ�ာ အ�ညီ်အခု�င့််�ပြပွဲည်ီ်မိုီမိုုအတဲက် ဘုုံစ်ညီ်�မို�ဉ််� 

စ်ညီ်�ကမို်�မို�ာ�ကုု က�င့်််�ုံ��မိုညီ်။ နညီ်�ဥပွဲရေဒီရေ�ကာင့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ်၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််ပြခုင့််�ပြဖွဲ့စ််စ်ဉ််မိုှ 

တစ််ဆိုင့်််ပြဖွဲ့စ််ရေစ် မို�ဆိုနှဒ�ှင့််အာ�လံု� အက��ံ��င့််မုိုကင့််�မို�ပ်ြခုင့််��ည်ီ ရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််တစ််ခုုကုု 

အကြိုးကီ�အက�ယ််ထုုခုုုက်ရေစ်�ညီ်။ ထုုု�ရေ�ကာင့််် မိုညီ်�ူက ဆိုနှဒမို�ရေပွဲ�နှုုင့််�ညီ်် အ�ညီ်အခု�င့််��ှု�ူ ပြဖွဲ့စ်် 

�င့်််ရေ�ကာင့််�၊ မို�ဆိုနှဒ�ှင့််မိုှတ်ပွဲုံတင့််စ်ာ�င့််�ကုု မိုညီ်�ုု� �တ်မိုှတ်�င့်််�ညီ်ဟုူရေ�ာ အခု�က်မို�ာ�ကုု 

ဘုုံနာ�လညီ်�ရေဘုာရေပွဲါက်မိုုတစ််�ပွဲ် ��ှုထုာ��န်လုုအပွဲ်�ညီ်။ ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််စ်နစ််အတဲင့််� ဂ္ဂိုရှုုပြပွဲ� 

စ်ဉ််�စ်ာ��မိုညီ်် အခု�က်နှှစ််ခု�က်�ှု�ညီ်။ 

ဖွဲ့က်ဒီ�ယ််ယ်ူနစ််အဆိုင့်််၌ အရေကာင့််အထုညီ်ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင့််�းက်ရေ�ာအခုါ နှုုင့််င့်ံ�ာ�ပြဖွဲ့စ််မိုု 
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�ညီ်် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်နစ်် ကမိုာ့တစ််လှာ�တဲင့်် တုု�တက်ထုဲန်�ကာ� ရေ��ကုု လုပွဲ်င့်န်�တာ�န်အပြဖွဲ့စ်် 

ခုံယ်ူလ�က် အစ်ုု��မို�ာ�အ�ကာ� ခု�တု်ဆိုက် ရေဆိုာင့််�းက် ရေန ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� (intergovernmental 

organization) တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနှုုင့််င့်ံ ရေ��အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�နှှင့််် စ်နစ််မို�ာ�၊ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ်် 

မို�ာ�ကုု အဆိုင့်််အာ�လုံ�တဲင့်် တည်ီ ရေဆိုာက် ရေ��၊ အာ� ရေကာင့််� ရေစ် ရေ��နှှင့််် ထုုန်��ုမ်ို� ရေစ်ာင့််် ရေ�ှာက် ရေ�� 

ပ်ံွဲပုုွဲ�မုို ရေပွဲ�ပြခုင့််�ပြဖွဲ့င့််် လုပ်ွဲင့်န်� ရေဆိုာင့််�းက်ပွဲါ�ည်ီ။ အဖဲွဲ့��၏ရေမိုှာ်မှိုန်�ခု�က်မှိုာ ဒီီမုုိုက ရေ�စီ်လုပ်ွဲင့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊    

ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီနညီ်�က�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််�ူမို�ာ�နှှင့််် အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� စ်နစ််မို�ာ��ည်ီ အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုိုနှှင့််် တာ�န်ယူ် 

တာ�န်ခံုမုို�ုှလ�က်  ရေ��ှည်ီတည်ီတ်ံ ဟုန်ခု�က်ညီီ ရေ�ာဖံဲွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��မုိုကုု အာ�လံု���ုှခံုစ်ာ�နုုှင့််�ည််ီ ကမိုာ့ကြိုးကီ� 

ပြဖွဲ့စ််လာ ရေစ် ရေ�� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။

အဖွ��၏	လွှာ�ပ််င်နိ်�

အဖွဲ့ဲ��အ ရေနပြဖွဲ့င့််် အဓာုကနယ််ပွဲယ််�ုံ��ပွဲ်တဲင့်် �က် ရေ�ာက်မိုု�ှု ရေစ်�န် အဓုာကထုာ�လ�က် လုပ်ွဲင့်န်� 

မို�ာ�လုပ်ွဲ ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ည်ီ။ ယ်င့််�တုု�မှိုာ  ရေ�း� ရေကာက်ပဲွဲ�လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပွဲုံအ ရေပြခုခုံဥပွဲ ရေဒီ တညီ်  

ရေဆိုာက် ရေ�� လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ ရေ��ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့််�းက်မိုုနှှင့်််ကုုယ််စ်ာ�ပြပွဲ�မိုုတုု� ပြဖွဲ့စ််ပွဲါ�ညီ်။ 

အမို��ု��ာ� အမို��ု��မီို�အခုန်�ကဏ္ဍနှှင့််် အမို�ာ�ပွဲါ�င့််မုို၊ ပွဲဋုိပွဲကခပြဖွဲ့စ််နုုှင့်် ရေပြခုကုု စ်ာနာနာ�လည်ီ ပြခုင့််�နှှင့််် 

 ရေ��ှညီ်တညီ်တံ်ဟုန်ခု�က်ညီီ ရေ�ာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ု��မိုုတုု�ကုု လုပွဲ်င့်န်�နယ််ပွဲယ််အာ�လုံ�တဲင့်် အဓာုကလုပွဲ်င့်န်� 

မို�ာ�အပြဖွဲ့စ်် ထုညီ််�ဲင့််�လုပွဲ် ရေဆိုာင့််ပွဲါ�ညီ်။

International IDEA �ညီ် ကမိုာ့တစ််�န်�နှှင့်််  ရေဒီ�တစ််�န်� ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီလာ��ာမို�ာ�ကုု 

ဆိုန်�စ်စ််ခု�က်မို�ာ� ပြပွဲ�စ်ု ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်နညီ်� လုပွဲ်ဟုန်က�င့်််စ်ဉ််မို�ာ�ဆိုုုင့််�ာ နှုင့််�ယ်ှဉ််  

ရေလ်လာ �ုမိုှတ်ဖွဲ့ဲယ််�ာမို�ာ� ပြပွဲ�စ်ုထုုတ် ရေ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ လုပွဲ်င့်န်�စ်ဉ််မို�ာ�တဲင့်် ပွဲါ�င့်် ရေဆိုာင့်် 

�းက် ရေန�ူမို�ာ�အတဲက် ပြပွဲ�ပြပွဲင့်် ရေပြပွဲာင့််�လ� ရေ��ဆုုိုင့််�ာ နည်ီ�ပွဲညီာအကူအညီီနှှင့််် စဲ်မ်ို� ရေဆိုာင့််�ည်ီ 

တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� စ်ီစ်ဉ်် ရေဆိုာင့််�းက် ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။ ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီစ်နစ််နှှင့််် ဒီီမိုုုက ရေ�စ်ီ တညီ် ရေဆိုာက် ရေ�� 

ဆိုုုင့််�ာ အမို�ာ�ပြပွဲည်ီ�ူ  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ဖွဲ့လှယ်် ရေ��နှှင့််် �က်ဆိုုုင့််�ညီ်် ကုစ်စ�ပွဲ်မို�ာ�အတဲက်  ရေဆိုဲ� ရေနှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ� 

စ်ီစ်ဉ််က�င့််�ပွဲ ရေပွဲ�ပွဲါ�ညီ်။

လွှာ�ပ််င်နိ်�	ကျေးဆို�င််�း�်��	နိယ််	ကျေးပြုမာ	ကျေးဒါသွမား��

အဖွဲ့ဲ��၏ ရှုုံ�ခု��ပွဲ်�ညီ် ဆိုဲီဒီင့််နှုုင့််င့်ံ စ် ရေတာ်ဟုုမို်�ပြီးမိုု��တဲင့်် တညီ်�ှုပွဲါ�ညီ်။  ရေဒီ�အဆိုင့်််နှှင့််် နှုုင့််င့်ံ 

အဆိုင့်််ရှုုံ�မို�ာ�ကုု အာဖွဲ့�ုက၊ အာ�ှပွဲစ်ုဖွဲ့ုတ်၊ ဥ ရေ�ာပွဲ၊ လက်တင့််အ ရေမို�ုကနှှင့််် ကယ််�စ််ဘုီယ်မို် 

 ရေဒီ�မို�ာ�တဲင့်် ဖွဲ့ဲင့်််လှစ််ထုာ��ှုပွဲါ�ညီ်။ International IDEA �ညီ် ကုလ�မိုဂ္ဂိုုတဲင့်် အပြီးမို�တမို်�  

ရေလ်လာ�ူပြဖွဲ့စ််ပြီးပွဲီ� ဥ ရေ�ာပွဲ�မိုဂ္ဂိုု (အီ�ယ်ူ) အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်�မို�ာ�၏ တ�ာ��င့််အ�ုအမိုှတ်ပြပွဲ�မိုုကုု ခုံယ်ူ 

��ှုပွဲါ�ညီ်။

<https://www.idea.int/>



နှုုင့််င့်ံအတဲင့််�  တ�ာ�မို�င့်် စ်စ််အာဏာာ�ှင့််အုပွဲ်စ်ု အုပွဲ်စ်ုု�ရေနခု�နု်၊ စ်စ််မိုှန်ရေ�ာ ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

အ�ဲင့််ကူ�ရေပြပွဲာင့််�ရေ��နှှင့််် တညီ်ရေဆိုာက်ရေ��အတဲက် �ကာ�ကာလအစ်ုု��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�က ကြိုးကု��ပွဲမို်� 

ရေဆိုာင့််�းက်ရေနခု�နု် လက်�ှု�ကာ�ကာလ ပြမိုန်မိုာနှုုင့််င့်ံတဲင့်် �ကာ�ကာလ ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ�ရေကာ်မို�ှင့်် 

(EMB) ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််��ညီ် (အစ်ုု��နှှင့််် ဥပွဲရေဒီပြပွဲ�လှတ်ရေတာ် ဖွဲ့ဲ��စ်ညီ်�ပြခုင့််��က�်�ုု�) ဒီီမိုုုကရေ�စ်ီ 

ပြပွဲန်လညီ်ထုူရေထုာင့််ရေ��ကုု ပွဲံ်ပွဲုု�ကူညီီ�န် ခု�က်ခု�င့််�လုုအပွဲ်�ညီ်် အရေ��ကြိုးကီ�ရေ�ာ အဖွဲ့ဲ��အစ်ညီ်� 

တစ််ခုုပြဖွဲ့စ််�ညီ်။ အကူ�အရေပြပွဲာင့််�ကာလမို�ာ�နှှင့််် ပွဲဋိုပွဲကခကာလမို�ာ�အတဲင့််� ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� 

ရေကာ်မို�ှင့််မို�ာ� (EMBs) ကုု မိုညီ်�ုု�မိုညီ်ပွဲုံ ထုူရေထုာင့််�င့်််�ညီ်ဆိုုု�ညီ်် စ်ံ�တ်မိုှတ်ခု�က်မို�ာ� 

မို�ှုပွဲါ။ �ုု�ရေ�ာ်လညီ်� ပြမိုန်မိုာနှုုင့််ငံ့်�ှု အဓာုကပွဲါ�င့််ပွဲတ်�က်�ူမို�ာ� အရေနပြဖွဲ့င့််် ၂၀၁၅ နှှင့််် ၂၀၂၀ 

အရေထဲုရေထဲုရေ�း�ရေကာက်ပဲွဲ�မို�ာ�မှို �င့််ခုန်�စ်ာမို�ာ�အရေပွဲ်အရေပြခုခံု�ည််ီ အနာဂ္ဂိုတ် ဖဲွဲ့��စ်ည်ီ�ပံုွဲအရေပြခုခံု 

ဥပွဲရေဒီနှှင့််် ရေ�း�ရေကာက်ပွဲဲ� ပြပွဲ�ပြပွဲင့််ရေပြပွဲာင့််�လ�ရေ��လမို်�ပြပွဲရေပြမိုပွဲုံကုု �ရေဘုာတူ�န်အရေ��ကြိုးကီ�ပွဲါ�ညီ်။
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