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၁။ ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ လွှာွတ်လွှာ�်မှု�ိ� အ�မှချံပြုချင််�နှှင််် အ��အ�ွယ််ကျေး��ပြုချင််�

 �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး နို့ုင်းင်ံအီးုပါးခု��ပါးဘော��၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံကဏ္ဍ 

တွွင်း ဘောန်း�ာတွစးခုုလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ၎င်း�၏ဖုွ��စညီး�ပါုံနိုှင်�း အီးပြပါ�အီးမ်းူဆွီ့ုင်း�ာလ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု အီးာ�ဘောပါ�၊ 

ပြပါဋ္ဌာာန်းး��ညီ�း စံပြပါပါုံစံတွစးခုု လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ� က�င်း�ပါ�ညီ�းအီးခုါတွွင်း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး အီးစ့ု��၏ အီးပြခုာ�ဘော�ာ အီးုပါးခု��ပါးဘော��အီးဖုွ��ခုွ�မ်း�ာ�မ်းှ 

အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�မြို့ပါ�� က့ုယ်းပါ့ုင်းအီးုပါးခု��ပါးစ�မ်းံခုွင်�း��ှ့�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု� 

အီးပြပါင်း ၎င်း��ညီး ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမ်းု�ှ့မြို့ပါ�� ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�န်းညီး�က�တွ�ာ�မ်းှတွ�ညီ�း ဥပါဘောဒမ်း�ာ� 

အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခံု၍ ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းးလု့်အီးပါး�ညီး။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း မ်းဟုာဗျူ��ဟုာက�နှိုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�ာ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�ခု�မ်းှတွး�န်းး လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာဘောကားမ်း�ှင်းန်းာ �့ု�မ်းဟုုတွး 

ပါါတွ�စုံ �့ု�မ်းဟုုတွး ပါါတွ�ဝင်းမ်းဟုုတွးဘော�ာ ဘောကားမ်း�ှင်းက���့ု�ဘော�ာ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း��ညီ�း အီးမ်းု 

ဘောဆွီာင်းအီးဖုွ��တွစးခုုပါါ�ှ့�ညီ�း အီးုပါးခု��ပါးမ်းုဖုွ��စညီး�ပါုံတွစး�ပါး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) �ညီး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�၊ အီးစ့ု�� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပြခုာ� ပါါတွ�ဝင်း 

အီးင်းအီးာ�စုမ်း�ာ�၏ လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုမ်း�ှ့�� ၎င်း�တွ့ု�၏ လ်ုပါးဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ�တွွင်း ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမ်းု 

နိုှင်�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါးမ်းု�ှ့ဘော�ကာင်း�က့ု ပြပါ��င်�း�ညီး။

၂။ ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�လွှာ��်င်န်း်�စဉ်း် နှှင်််စ�်လွှားဉ်း်�၍ ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ လွှာ��်�ိ�င််ချွင််် 

နှှင််် စွမှ်�ကျေးဆ�င််ရည့််�ိ� အ��အ�ွယ််ကျေး��ပြုချင််�

 �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏လ်ုပါးင်န်းး�တွာဝန်းးက့ု ထု့ထု့ 

ဘော�ာကးဘော�ာကးနိုှင်�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�စွာ ဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်း�န်းး လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�မ်းညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က့ု ဘောအီးာင်းပြမ်းင်းစွာက�င်း�ပါနို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��ဇိုာတွးဘောကာင်းမ်း�ာ�အီး�ကာ� 

'အီးာ�လ်ုံ�တွဘောပြပါ�ညီ�ယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်းနို့ုင်းမ်းု' က့ု ဖုန်းးတွ��ဘောပါ��န်းး စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီး၊ ဝန်းးထုမ်းး�၊ အီး�င်း� 

အီးပြမ်းစးမ်း�ာ�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ လု်ပါးင်န်းး�ဆု့ွီင်း�ာလွ်တွးလ်ပါးမု်းတု့ွ�လ်ညီး� လု့်အီးပါး�ညီး။  ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း� ပြပါ�စုပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း 

အီးဘောပါ� အီး�ညီးအီးဘော�ွ�နိုှင်�း �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းု�ှ့ဘောစ�န်းးအီးတွွကး စ�စဉ်း�န်းး၊ ပြပါင်းဆွီင်း�န်းးနိုှင်�း 
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အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�န်းး လ့်ုအီးပါးဘော�ာ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးခုွင်�းအီးာဏာာမ်း�ာ� လ့်ုအီးပါး 

�ညီး။ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�မ်း�ာ�နိုှင်�း ထု့ုစာ�င်း�အီးာ� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွွင်း အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်းဘောစ�န်းး 

အီး�့အီးမှ်းတွးပြပါ�ဘောပါ�နု့ိုင်း�ညီ�း ပြပါတွး�ာ�ဘော�ာလု်ပါးပု့ါင်းခွုင်�းလ်ညီး�လု့်အီးပါး�ညီး။ ၎င်း�၏လု်ပါးင်န်းး� 

ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�က့ု အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�ာတွွင်း အီး�င်�းဘောလ်�ားဆွီုံ�ပါုံစံနိုှင်�း အီးတွ့ုင်း�အီးတွာ 

က့ု ဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်းဘောစ�န်းး ၎င်း�၏လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း ၎င်း�၏လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ��ကာ� ခု�န့်းးညီှ့မ်းု 

�ှ့�န်းးလ်ညီး� လ့်ုအီးပါးပါါ�ညီး။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏ 

အီးဓာ့ကလ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�က့ု အီးဓာ့ပါာာယ်းဖုွင်�းဆွီ့ု၊ အီးဘော��စ့တွး�ှင်း�လ်င်း�၊ပြပါဋ္ဌာာန်းး��ညီ�း 

ဥပါဘောဒမ်း�ာ�အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခုံ၍ စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ�ထုုတွးပြပါန်းး�န်းးနိုှင်�း ပြပါဋ္ဌာာန်းး��န်းး အီးခုွင်�းအီးာဏာာနိုှင်�း 

နို့ုင်းင်ံဘော��ဆွီနိုဒ�ှ့�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏�တွးဂ်�ကး 

က့ု ���ပြခုာ�လ်ွတွးလ်ပါးစွာစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�နို့ုင်း�န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�ဆွီ့ုင်း�ာ 

�ဏ္ဍာဘော���မ်းာဓာ့�ှ့မ်းုစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�နိုှင်�း က့ုကးညီ��န်းးလ်ညီး� လ့်ုအီးပါး�ညီး။

၃။ လွှာ��်င်န်း်��ွမှ်��းင််�ိ�င််နှိ�င််ပြီး�း� အ��လွှာ�ံ��ါဝင််သိည့််် ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) 

အဖွဲ့ွ��ဝင််မှး�� ကျေးရ��ချးယ််ပြုချင််�

 ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ� (အီးဖုွ��ဝင်း အီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ�ပါါဝင်းဘော�ာ             

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ�အီးတွွကး) နိုှင်�း အီးကြီးက��တွန်းး�ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ� ဘော�း�ခု�ယ်း�ာ၌ မ်းတွူ 

ကွ�ပြပါာ�မု်းနှိုင်�း အီးာ�လံု်�ပါါဝင်းနု့ိုင်းမု်းကု့ အီးာ�ဘောပါ��င်�း�ညီး။ အီးထူု��ပြဖုင်�း လူ်မ်း��့�စု (ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာ 

လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး�ကြီးက��မ်း�ာ�တွွင်း) နိုှင်�း ဂ်�န်းးဒါ ပါါဝင်းမ်းုတွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။  အီးဖုွ��ဝင်းအီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ� ပါါ�ှ့ 

�ညီ�း ဘောကားမ်း�ှင်းဖုွ��စညီး��ာ၌ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွစးခုုတွွင်း က) လ်ူထုု၏ 

လ်ူမ်း��့�စုဖုွ��စညီး�မ်းုနိုှင်�း က�ာ�မ်း မ်းှတွမ်းုက့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းု�ှ့�င်�း�ညီး။ ခု) ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ�က့ု ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာစွာ၊ လ်�င်းပြမ်းန်းးထု့ဘော�ာကးစွာ၊ �ာတွူ 

ညီ�မ်းှခုန်းး်အီးပါး၍ အီးလု်ပါးတွာဝန်းးဘောပါ�အီးပါး�င်�း�ညီး။ ဂ်) နု့ိုင်းငံ်�ာ�ပြဖုစးမု်း၊ ဂု်ဏား�တွင်း�၊ အီး�ကး 

ဘောမွ်း�ဝမ်းး�ဘောက�ာင်း�ဘောန်းာကးခံု၊ အီး�့ပါညီာတု့ွ�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ အီး�ညီးအီးဘော�ွ�ပြပါညီ�းဝဘော�ာ အီးဖွု��ဝင်း 

ဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ�က့ု ခုန်းး်အီးပါး�င်�း�ညီး။ ဃ) အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ��ညီး ရှု့ု��ာ�ဘောပြဖုာင်�းမ်းတွး၍ �မ်းာ 

�မ်းတွး�ှ့�င်�း�ညီး။ င်) က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော�ာ အီး�ညီးအီးခု�င်း�မ်း�ာ�၊ အီးပြမ်းင်းမ်း�ာ�နိုှင်�း ဘောန်းာကးခုံမ်း�ာ� 

ပါါဝင်း�င်း��ညီး။ 

 ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ ပါဘော�ားဖုကး�ှင်းန်းယ်း အီး�ညီးအီးခု�င်း�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဆွီ့ုင်း�ာ ဘောပြဖုာင်�းမ်းတွးမ်းှန်းးကန်းးမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘောပါ�နို့ုင်း�ညီး� အီးဘော��ပါါဘော�ာ အီး�ညီးအီးဘော�ွ� �ုံ�ခုု 

မ်းှာ က) လ်ူထုုဆွီကး�ွယ်းဘော��နိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�ာ�ထုံ ပြဖုန်းး်က�ကးဆွီကး�ွယ်း နို့ုင်းပြခုင်း�အီးပါါ 

အီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး အီး�့ပါညီာ၊ ကွမ်းး�က�င်းမ်းုနိုှင်�း စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း 

�ညီး၊ ခု) ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က့ု ဘောကာင်း�မ်းွန်းးစွာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�နို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွစးခုုမ်းှ 

ဘောန်းာကးတွစးခုု တွ့ု�တွကးမ်းုက့ု ဆွီကးထု့န်းး�ထုာ��န်းး လ်ူ�စွမ်းး�အီးာ�အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�ာ� အီးပါါအီးဝင်း 

စွမ်းး��ညီးပြပါညီ�းဝမ်းု၊ ဂ်) ဘောင်ွဘော�က�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��လ်ွတွးလ်ပါးမ်းု အီးပါါအီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ 

ပြခုယ်းလ်ှယ်းမ်းုမ်း�ာ�က့ု ခုံနို့ုင်း�ညီး�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။
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၄။ ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ �ွင်််လွှာင််�ပြုမှင််သိ�မှု၊ တ�ဝန်း်ချံမှုနှှင််် ကျေးပြုဖွဲ့�င်််မှတ်မှှန်း်�န်း်မှု 

တိ���ိ� ပြုမှှင်််တင််ပြုချင််�။

 ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး လ်ူထုု�့ု� ပြဖုန်းး်က�ကးဆွီကး�ွယ်းပြခုင်း�နိုှင်�း ဆွီကး�ွယ်း 

မ်းုစွမ်းး��ညီး ခု့ုင်းခု့ုင်းမ်းာမ်းာ�ှ့�မ်းညီးပြဖုစးမြို့ပါ�� ယ်ုံ�ကညီးမ်းုတွညီးဘောဆွီာကးဘော�� န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�ာ�ပြဖုင်�း 

နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ��ာမ်းက အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�က���့ု�ဘော�ာ အီးဓာ့ကက��ညီ�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပါါဝင်းပါတွး�ကး�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း ထု့ဘောတွွ�ဆွီကးဆွီံ�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။  ထု့ု 

န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�ာ�တွွင်း လ့်ုကးန်းာ�မ်းညီ�း က�င်�းဝတွးမ်း�ာ�ဘော��ဆွီွ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးတွ့ုင်းပါင်းခုံ 

ဘောကားမ်းတွ�မ်း�ာ� ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုဖု့ု�မ်းးမ်း�ာ�ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။ ပြပါညီး�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း �မ်းာ�မ်းတွးမ်းု�ှ့ဘောစ�န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

(EMB) အီးတွွကး အီးဘော��ပါါဘော�ာ အီးခု�န့်းးကာလ် နိုှစးခုုမ်းှာ - မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း��ွင်း�ခု�န့်းးနိုှင်�း ဆွီနိုဒ 

မ်း�ဘောပါ�ခု�န့်းးတွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း��ှ့ ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဘောပြဖု�ှင်း��န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) မ်းှ ပြမ်းင်း�ာထုင်း�ာ ကြီးက့��ပါမ်းး�မ်းုမ်း�ာ��ညီး ယ်ုံ�ကညီး�ဘောလ်ာကးဘော�ာ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�အီးတွွကး န်းညီး�ပါညီာဆွီ့ုင်း�ာ လ့်ုအီးပါးခု�ကးတွစးခုု�ာမ်းက�� ယ်ုံ�ကညီး 

စ့တွးခု�မ်းုနိုှင်�း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု ပြပါ��န်းးအီးတွွကး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�နိုှင်�း တွ့ုကးရှု့ုကးထု့ဘောတွွ�ဆွီကးဆွီံ 

နို့ုင်း�ညီ�း အီးဖု့ု�တွန်းးအီးခုွင်�းအီးဘော�� တွစးခုုလ်ညီး�ပြဖုစး�ညီး။ ဆွီကး�ွယ်းဘော��မ်းဟုာဗျူ��ဟုာ 

တွစး�ပါးက့ု ဘောဖုားဘောဆွီာင်းပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုားပြခုင်း�တွ့ု�အီးပြပါင်း အီးဓာ့ကက�ဘော�ာ 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ�့ု� ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာစွာ အီး�့ဘောပါ�ပြခုင်း��ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း 

မ်း�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီးမ်းုက့ုထု့န်းး��့မ်းး��န်းး အီးဘောထုာကးအီးကူပြဖုစးဘောစ�ညီး။ ထု့ုက���့ု�ဘော�ာ န်းညီး� 

ဗျူ��ဟုာတွွင်း �မ်းာ�ရှု့ု�က�မ်း�ဒ�ယ်ာမ်း�ာ�မ်းှတွဆွီင်�း ပါုံမ်းှန်းးအီး�့ဘောပါ�ပြခုင်း�အီးပြပါင်း ဆွီ့ု�ှယ်းမ်း�ဒ�ယ်ာက့ု 

ထ့ုဘော�ာကးစွာအီး�ံု�ပြပါ�၍ အီး�့ဘောပါ�ပြခုင်း�တု့ွ�လ်ညီး� ပါါဝင်း�င်�း�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

မ်း�ာ� (EMBs) �ညီး အီးဆွီင်�းတွ့ုင်း�တွွင်း ဆွီ့ု�ှယ်းမ်း�ဒ�ယ်ာခု�န်းးန်းယ်းမ်း�ာ�က့ု ထု့ထု့ဘော�ာကးဘော�ာကး 

အီး�ုံ�ပြပါ�တွတွးဘောစ�န်းး ဂ်ရှုုတွစ့ုကးဘောလ်�လ်ာ�င်�း�ညီး။

၅။ တိ�င််�င််နှှး�ကျေးနှှ�ကျေးသိ�လွှာမှ်�စဉ်း်ပြုဖွဲ့င််် ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�စန်းစ်မှး��၏ ကျေး��င််��း ို �ဆိ���း ို �မှး���ိ� 

ရှင််�လွှာင််�သိတ်မှှတ်ပြုချင််�

 ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဘော�း�ခု�ယ်းမ်းု�ညီး အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၏တွ�ာ�ဝင်းမ်းုက့ု လ်ှမ်းး�မ်း့ု�နို့ုင်းဘော�ာ 

ဘော�ကာင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုဘောအီးာင်းပြမ်းင်း�န်းးအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘော��ဆွီွ�ပြခုင်း� 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�တွွင်း မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွး�ူမ်း�ာ�၊ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၊ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ� 

မ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်း�ာ�အီး�ကာ� န်းာ�လ်ညီးမ်းုနိုှင်�း ယ်ုံ�ကညီးမ်းုတွညီးဘောဆွီာကး�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။  

ပြမ်းန်းးမ်းာနု့ိုင်းငံ်၏ အီးဘောပြခုအီးဘောန်းအီး�ပါး�ပါးကု့ ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ�လ်�ကး ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

စန်းစးမ်း�ာ�၏ အီးာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု �ုံ��ပါး�ာတွွင်း အီး�ုံ�ဝင်းဘော�ာ 

စံနိုုန်းး�မ်း�ာ�က့ု ဘောအီးာကးတွွင်းဘောဖုားပြပါထုာ��ညီး - က) က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း�၊ ခု) ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစး 

အီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ အီးစ�အီးမ်းံမ်း�ာ��ညီး 

န်း��ကပါးစွာဆွီကးစပါးဘောန်းမြို့ပါ�� အီးပြပါန်းးအီးလ်ှန်းးမ်းှ�ခု့ုမ်းု�ှ့�ညီး၊ ဂ်) ညီှ့နိုုင်း�ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းး မ်းကးလ်ုံ� 

မ်း�ာ�ဘောပါ�ပြခုင်း�၊ ဃ) တွညီးမြို့င့်မ်းးမြို့ပါ�� ထု့ဘော�ာကးဘော�ာ အီးစ့ု��တွစး�ပါးပြဖုစးဘောစ�န်းး အီးဘောထုာကးအီးပါံ� 

ဘောပါ�ပြခုင်း�၊ င်) အီးစ့ု��နိုှင်�း တွ���ပါုဂ်ုလ်မ်း�ာ�က့ု တွာဝန်းးခုံမ်းု�ှ့ဘောစပြခုင်း�၊ စ) နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�က့ု 
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အီးာ�ဘောပါ�ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း�၊ ဆွီ) ဥပါဘောဒပြပါ�ဘော��ဆွီ့ုင်း�ာ အီးတွ့ုကးအီးခုံမ်း�ာ�နိုှင်�း ကြီးက���ကပါးပြခုင်း�က့ု 

ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း�၊ ဇို) ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�အီးာ� လ်ူတွ့ုင်း�လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း�မြို့ပါ�� အီးဓာ့ပါာါယ်းပြပါညီ�းဝဘောအီးာင်း 

ပြပါ�လ်ုပါးပြခုင်း�၊ ဈ) နို့ုင်းင်ံတွကာစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ�ပြခုင်း�တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။
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နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း� တွ�ာ�မ်းဝင်း စစးအီးာဏာာ�ှင်းအီးုပါးစု အီးုပါးစ့ု�ဘောန်းခု�န့်းး၊ စစးမ်းှန်းးဘော�ာ ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� 

အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ဘော��နိုှင်�း တွညီးဘောဆွီာကးဘော��အီးတွွကး �ကာ�ကာလ်အီးစ့ု��အီးဖုွ��မ်း�ာ�က ကြီးက့��ပါမ်းး� 

ဘောဆွီာင်း�းကးဘောန်းခု�န့်းး လ်ကး�့ှ�ကာ�ကာလ်ပြမ်းန်းးမ်းာနု့ိုင်းငံ်တွွင်း �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��ညီး (အီးစ့ု��နိုှင်�း ဥပါဘောဒပြပါ�လ်ှတွးဘောတွားဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��က���့ု�) ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� ပြပါန်းးလ်ညီး 

ထုူဘောထုာင်းဘော��က့ု ပါံ�ပါ့ု�ကူညီ��န်းး ခု�ကးခု�င်း�လ့်ုအီးပါး�ညီ�း အီးဘော��ကြီးက��ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�တွစးခုုပြဖုစး�ညီး။  

အီးကူ�အီးဘောပြပါာင်း�ကာလ်မ်း�ာ�နိုှင်�း ပါဋိ့ပါကခကာလ်မ်း�ာ�အီးတွွင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) 

က့ု မ်းညီး�့ု�မ်းညီးပါုံ ထုူဘောထုာင်း�င်�း�ညီးဆွီ့ု�ညီ�း စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�ာ� မ်း�ှ့ပါါ။ �့ု�ဘော�ားလ်ညီး� ပြမ်းန်းးမ်းာ 

နို့ုင်းင်ံ�ှ့ အီးဓာ့ကပါါဝင်းပါတွး�ကး�ူမ်း�ာ� အီးဘောန်းပြဖုင်�း ၂၀၁၅ နိုှင်�း ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�မ်းှ 

�င်းခုန်းး�စာမ်း�ာ�အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခုံ�ညီ�း အီးန်းာဂ်တွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� ပြပါ�ပြပါင်း 

ဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော�� လ်မ်းး�ပြပါဘောပြမ်းပါုံက့ု�ဘော�ာတွူ�န်းး အီးဘော��ကြီးက��ပါါ�ညီး။ ထု့ုပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုမ်း�ာ�တွွင်း 

အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�၍လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ဖုွ��စညီး�ဘော��နိုှင်�း 

စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ�ဘော�ာ တွ�ာ�မ်း၀င်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမှ်း လ်ကး�ှ့ဘောတွာင်း�ဆွီ့ုဘောန်း�ညီ�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘောပြပါာင်း�လ်�ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ အီးဓာ့ကက��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော�� 

ဆွီ့ုင်း�ာ ကဏ္ဍမ်း�ာ�က့ု အီး�့ဘောပါ�ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုမ်း�ာ� ပါါဝင်း�ညီး။

�ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွး�ူမ်း�ာ��ညီး 

ဘောကားမ်း�ှင်းတွစးခုု၏ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��မ်းု၊ �ကးမ်းလ့်ုကးမ်းု၊ စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီး၊ ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမ်းုနိုှင်�း 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးဘောပါ� ယ်ုံ�ကညီးက့ု�စာ�မ်းုတွ့ု�က့ု အီးာ�ဘောကာင်း�ဘောစ�ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ 

ဘော�း�ခု�ယ်းမု်းမ်း�ာ�ပြပါ�လု်ပါးနု့ိုင်း�ညီ�း အီးခွုင်�းအီးလ်မ်းး�တွစးခုု��့ှမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ထု့ုဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ လု်ပါး 

ဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ��ညီး ဘောန်းာင်းက�င်း�ပါမ်းညီ�း အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�၏ အီး�ညီးအီးဘော�ွ� 

အီးဘောပါ� �ကးဘော�ာကးမ်းု�ှ့မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း ဥပါဘောဒဘော�ာင်းဘောအီးာကး�ှ့ �ကာ� 

ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံက့ုဘောထုာကးရှုုပြခုင်း�အီးာ�ပြဖုင်�း ထု့ု�ကာ�ကာလ်ဘောကားမ်း�ှင်း 

�ညီး အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က�င်း�ပါ�န်းး မ်းညီးမ်းှပြပါင်းဆွီင်းထုာ��န်းညီး�၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း� 

လ်�မ်းုက့ု အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�န်းး မ်းညီးမ်းှပြပါင်းဆွီင်းထုာ��န်းညီး� စ�ညီးမ်း�ာ� �့�ှ့နို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

ထု့ု�ပြပါင်းဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး တွ�ာ�ဝင်းမု်း�့ှ�ညီ�း ဆံုွီ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�ခု�မှ်းတွး�ညီ�း လွ်ပါးလ်ပါးဘော�ာအီးဖွု��အီးစညီး� 
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အီးပြဖုစး �ပါးတွညီးပြခုင်း��ှ့မ်း�ှ့နိုှင်�း ယ်င်း�က���့ု�ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�ပြဖုစးဘော�ကာင်း� ရှုုပြမ်းင်းခုံ�ပြခုင်း� �ှ့မ်း�ှ့လ်ညီး� 

ဘောတွွ��ှ့�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ှ့ �ကာ�ကာလ်နိုှင်�း အီးန်းာဂ်တွးတွွင်းပြဖုစးဘောပါ�လ်ာမ်းညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း 

အီးညီ� ဖုွ��စညီး�ထုာ��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါးကာ 

ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်း၍ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ထု့ုအီးဘောပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစးမ်း�ာ�အီးာ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံ 

ဥပါဘောဒနိုှင်�း ဥပါဘောဒမ်းူဘော�ာင်းတွွင်း ခု့ုင်းမြို့မ်း�စွာပြပါဋ္ဌာာန်းး�ထုာ��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း၊ စဉ်း�စာ��မ်းညီ�း 

အီးခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း�စညီး�ကမ်းး�မ်း�ာ��့�ှ့နို့ုင်း�န်းး အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး၏ ဘောကာင်း�က��့� 

ဆွီ့ု�က��့�မ်း�ာ�က့ု က�ယ်းက�ယ်းပြပါန်းး် ပြပါန်းး တွ့ုင်းပါင်းဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�၍ ဂ်ရှုုတွစ့ုကးခု�န့်းးတွွယ်း�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ 

ဘောအီးာကးတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��န်းး အီးဘော��ကြီးက��ဘော�ာ ရှုုဘောထုာင်�းအီးခု��့�က့ု ဘောဖုားပြပါထုာ�ပါါ�ညီး။
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၂၀၀၈ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ၏ ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�အီးနိုှစး�ာ�မ်းပြပါညီ�းဝ�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ခု�ကးမ်း�ာ� 

ပြဖုင်�းပါင်း ဘော�ွဖုယ်းဘော�ာ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဘောဖုဘောဖုားဝါ��လ် ၁ �ကးဘောန်း် စစးတွပါးအီးာဏာာ�့မ်းး�မြို့ပါ�� ဘောန်းာကးတွွင်း 

ပြမ်းန်းးမ်းာစစးတွပါး�ညီး နို့ုင်းင်ံဘောတွားစ�မ်းံအီးုပါးခု��ပါးဘော��ဘောကာင်းစ� (န်းစက) ဖုွ��စညီး�ခု��မြို့ပါ�� ထု့ုမ်းှတွဆွီင်�း ပြပါညီး

ဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းအီး�စးတွစးခုု ဖုွ��စညီး�ခု���ညီး (Harding, 2021)။ ကြီးက့�တွင်းမ်း�ဘောပါ� 

ပြခုင်း�နိုှင်�း က့ုဗျူစး-၁၉ စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ�အီးာ� အီးလ်ွ��ုံ�စာ�ပြပါ�လ်ုပါးပြခုင်း�၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ဆွီွယ်းစညီး�ရှုုံ�ပြခုင်း� 

နိုှင်�း �တွင်း�မ်း�ဒ�ယ်ာဆွီ့ုင်း�ာ စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ� ခု��့�ဘောဖုာကးပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း� မ်းှာ�ယ်ွင်း�မ်းုက့ု 

အီးဓာ့ကအီးဘော�ကာင်း�ပြပါ၍ အီးဆွီ့ုပါါမ်း�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ဘော�ကာင်�း အီးာဏာာ�့မ်းး�ခု���ပြခုင်း�ပြဖုစးဘော�ကာင်း� စစးတွပါးက 

ဆွီ့ု�ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါစွပါးစွ�မ်းုမ်း�ာ�မ်းှာ အီးတွုအီးဘောယ်ာင်းမ်း�ာ��ာပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးခု�ကးအီးလ်ကးတွ့တွ့က�က� မ်း�ှ့ 

�ညီ�းအီးပြပါင်း မ်းဟုုတွးမ်းမ်းှန်းးလ်ုပါးကြံကံထုာ�ပြခုင်း�မ်း�ာ� ပြဖုစးဘော�ကာင်း�ဘောတွွ��ှ့��ညီး။ စစးတွပါး�ညီး ပြပါညီး

ဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ အီးဓာ့ကအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�ပြဖုစး�ညီ�း ဘောကားမ်း�ှင်းဥကကဋ္ဌာနိုှင်�းအီးပြခုာ�အီးဖုွ��

ဝင်းမ်း�ာ�က့ု ဖုမ်းး�ဆွီ��ထု့န်းး��့မ်းး�ထုာ�မြို့ပါ��  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�က့ု စုံစမ်းး�စစးဘောဆွီ��န်းးနိုှင်�း တွစးနိုှစး 

�့ု�မ်းဟုုတွး နိုှစး နိုှစးအီးတွွင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီး�စးတွစးခုုက�င်း�ပါ�န်းးအီးတွွကး န်းစက က ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်းအီး�စးတွစးခုု ခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီး။ ထု့ုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က�င်း�ပါမြို့ပါ��ပါါက  အီး�စးဘော�း�ဘောကာကး 

တွင်းဘောပြမ်းှာကးမ်းညီ�း အီး�ပါး�ာ�အီးစ့ု��ထုံ�့ု� န်းစက က အီးာဏာာလ်ှ�ဘောပြပါာင်း�ဘောပါ�မ်းညီးဟုုဆွီ့ု�ညီး။ ၂၀၂၁ 

ခုုန်းစး ဇိုူလ့်ုင်းလ် ၂၆ �ကးဘောန်း်တွွင်း ဥပါဘောဒဘော�ကာင်း�အီး� အီးဘော�ကာင်း�ပြပါခု�ကးခု့ုင်းလ်ုံမ်းု လ်ုံ�ဝမ်း�ှ့ဘော�ားပြင်ာ� 

လ်ညီး� စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီ�း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒးမ်း�ာ�က့ု တွ�ာ�မ်းဝင်းဘော�ကာင်း� ဘော�ကညီာခု���ညီး။ စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီ�း   

ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဘောန်းာင်းက�င်း�ပါမ်းညီ�းဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�တွွင်း  ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးက့ု မ်း�မ်း�ာ��ူနို့ုင်းစန်းစး (FPTP)မ်းှ အီးခု��့�က�က့ုယ်းစာ�ပြပါ�စန်းစး (PR) �့ု� ဘောပြပါာင်း�လ်� 

က�င်�း�ုံ��န်းး အီးဆွီ့ုတွင်းပြပါခု��မြို့ပါ�� ၎င်း�က့ုယ်းတွ့ုင်းအီးာ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒအီး� တွ�ာ�ဝင်း�ညီ�း အီးဖုွ�� 

အီးစညီး�တွစးခုုအီးပြဖုစး ဆွီကးလ်ကးအီး�ွင်းဘောဆွီာင်းလ်�ကး�ှ့ဘော�ားလ်ညီး�  လ်ကးဘောတွွ�တွွင်း ၎င်း��ညီး 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒအီး� တွ�ာ�ဝင်းအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်းဟုုတွး�ညီးမ်းှာ ထုင်း�ှာ��ညီး။ 

အီးာဏာာ�့မ်းး�မ်းု�ညီး အီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း မ်းက့ုကးညီ��ညီ�းအီးတွွကး စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါး�ညီ�း 

ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း ဖွု��စညီး�ပြခုင်း�နှိုင်�း ၂၀၂၀ အီးဘောထွုဘောထွုဘော�း�ဘောကာကးပွါ�အီးာ� တွ�ာ� 
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မ်းဝင်းဘော�ကာင်း�ဘော�ကညီာခု�ကးအီးပါါအီးဝင်း ထု့ုဘောကားမ်း�ှင်း၏  ညွှှန်းး�ကာ�ခု�ကးမ်း�ာ��ညီး တွ�ာ�ဝင်းအီးာဏာာ 

�ကးဘော�ာကးမ်းုမ်း�ှ့ပါါ။ အီးာဏာာ�့မ်းး�မ်းုနိုှင်�း ဆွီကးတွ့ုကးခု��့�ဘောဖုာကးမ်းုမ်း�ာ�ဘော�ကာင်�း ၂၀၀၈ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘောပြခုခံုဥပါဘောဒ�ညီး အီးက��့��ကးဘော�ာကးမု်းမ်း�့ှဘောတွာ��ညီ�းအီးပြပါင်း ပြပါညီး�ူလူ်ထုု၏ ဘောလ်�စာ�လု့်ကးန်းာမု်း 

ပါါ ဆွီုံ�ရှုုံ��ွာ�မြို့ပါ�ပြဖုစး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒးမ်း�ာ�အီးာ� တွ�ာ�မ်းဝင်းဘော�ကာင်း� ဘော�ကညီာ�ညီ�း 

စစးတွပါး၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး�ညီး ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမ်းု�ှ့�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးပြင်င်း�ပါွာ�ဘောပြဖု�ှင်း�ဘော��န်းညီး�

လ်မ်းး�မ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ခုုံရှုုံ�၏ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး အီးဘောပါ�မ်းူတွညီး၍ အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုားခု�� 

ပြခုင်း� မ်းဟုုတွးပါါ။ စစးတွပါး�ညီး မ်းညီး�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွ့ုင်း�ကာ�မု်းမ်း��့�က့ုမ်းှ စုံစမ်းး�စစးဘောဆွီ�ပြခုင်း� 

မ်းပြပါ�လ်ုပါးခု��ပါါ။

၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးာ� တွ�ာ�မ်းဝင်းဘော�ကာင်း� ဘော�ကညီာ�ဘောလ်ာကးဘောအီးာင်း မ်း� 

မ်း�မ်းာမ်းုပြဖုစးဘောစဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�မ်းှာ�ယ်ွင်း�မ်းု အီးပါါအီးဝင်း စစးတွပါးကစွပါးစွ�ထုာ��ညီ�း ၂၀၂၀ 

အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�၏ ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�အီးဘောပါ� ဘောထုာကးခုံဘောပါ�န့ိုုင်း�ညီ�း မ်းညီး�ညီ�း �ကးဘော� 

ခု့ုင်းခု့ုင်းမ်းာမ်းာက့ုမ်းှ ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဘောဖုဘောဖုားဝါ��လ်မ်းှ ယ်ဘောန်း်ထု့တွ့ုင်းတွင်းပြပါထုာ�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော��ပါါ  (ANFREL, 

2021)။ အီးန်းာဂ်တွးတွွင်းက�င်�း�ုံ�မ်းညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က�င်း�ပါ�န်းးပြပါင်းဆွီင်းမ်းုမ်း�ာ�နိုှင်�း

စပါးလ်�ဉ်း�၍ စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီ�း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းက ခု�မ်းှတွး�ညီ�း 

မ်းညီး�ညီ�းဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်းဆွီ့ု တွ�ာ�ဝင်းမ်းုမ်း�ှ့ပါါ။

အီးာဏာာ�့မ်းး�မြို့ပါ��ဘောန်းာကး ခု�ကးခု�င်း�ပါင်း တွ�ာ�ဝင်းဘော�း�ဘောကာကး တွင်းဘောပြမ်းှာကးထုာ��ညီ�း 

လှ်တွးဘောတွားကု့ယ်းစာ�လှ်ယ်းမ်း�ာ��ညီး ပြပါညီးဘောထုာင်းစုလှ်တွးဘောတွားကု့ယ်းစာ�ပြပါ�ဘောကားမ်းတွ� (CRPH) အီးာ� 

တွညီးဘောထုာင်းခု��မြို့ပါ��  ပြပါညီးဘောထုာင်းစုလှ်တွးဘောတွားကု့ယ်းစာ�ပြပါ�ဘောကားမ်းတွ��ညီး အီးာဏာာ�့မ်းး�မု်းကု့ ဆွီန်းး်က�င်း 

�ညီး� ကဏ္ဍဘောပါါင်း�စုံမ်းှ အီးပြခုာ�အီးဖုွ��မ်း�ာ�နိုှင်�းခု�တ့ွးဆွီကး၍ အီးမ်း��့��ာ�ညီ�ညွှွတွးဘော��အီးစ့ု� (NUG) နိုှင်�း 

အီးမ်း��့��ာ�ညီ�ညွှွတွးဘော�� အီးတွ့ုင်းပါင်းခုံဘောကာင်းစ� (NUCC) က့ု ပါူ�တွွ�တွညီးဘောထုာင်းခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ 

တွ�ာ�ဝင်း�ကာ�ကာလ်ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�အီးာ� ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွွင်း

ဘော�း�ဘောကာကးတွင်းဘောပြမ်းှာကးခုံ��ညီ�း လ်ှတွးဘောတွားက့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းမ်း�ာ�၊ အီးာဏာာဖု�ဆွီန်းးဘော��လ်ုပါး�ှာ�မ်းု 

(CDM) တွွင်းပါါဝင်းဘော�ာ အီးစ့ု��အီး�ာ�ှ့မ်း�ာ� နိုှင်�း အီး�ပါး�ကးတွကးကြွကလု်ပါး�ှာ��ူမ်း�ာ�၊ တွ့ုင်း��င်း��ာ� 

လ်ကးန်းကးက့ုင်းအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ� (EAOs)၊ �ပါ့တွးဘောကားမ်းတွ�မ်း�ာ�၊ ဘောဒ�အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�ပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး� 

ထုာ�ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�ကာ�ကာလ်အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ��ညီး ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုကဘော�စ�ပါဋိ့ညီာဉ်း 

တွွင်း ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ထုာ��ညီ�းအီးတွ့ုင်း� စစးမ်းှန်းးဘော�ာ ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�စန်းစးပြပါန်းးလ်ညီးထုူဘောထုာင်းဘော��၊ စစးအီးာဏာာ�ှင်း 

စန်းစးခု��ပါးမြို့င့်မ်းး�ဘော��နိုှင်�း ဖုကးဒ�ယ်းဒ�မ်း့ုကဘော�စ� ပြပါညီးဘောထုာင်းစုတွညီးဘောဆွီာကးဘော��အီးတွွကး ကြီးက့��ပါမ်းး� 

လ်�ကး�ှ့�ညီး။  ထု့ု�ညီး�းယ်းခု�ကးမ်း�ာ�အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�န်းး ပြပါညီးဘောထုာင်းစုလ်ှတွးဘောတွားက့ုယ်းစာ�

ပြပါ�ဘောကားမ်းတွ�နိုှင်�း အီးမ်း��့��ာ�ညီ�ညွှွတွးဘော��အီးစ့ု��တွ့ု��ညီး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံအီးတွွကး စစးမ်းှန်းးဘော�ာဒ�မ်း့ုကဘော�စ� 

နို့ုင်းင်ံ တွညီးဘောထုာင်းဘော�� စ�စဉ်းဘော��ဆွီွ�ပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ� လ်ုပါးဘောဆွီာင်းလ်�ကး�ှ့�ညီး။

ထု့ုလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�အီးာ� ပါံ�ပါ့ု�ကူညီ��န်းး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ �ကာ�ကာလ်အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ� 

(ပြပါညီးဘောထုာင်းစုလ်ှတွးဘောတွားက့ုယ်းစာ�ပြပါ�ဘောကားမ်းတွ�၊ အီးမ်း��့��ာ�ညီ�ညွှွတွးဘော��အီးစ့ု��နိုှင်�း အီးမ်း��့��ာ�ညီ�

ညွှွတွးဘော��အီးတွ့ုင်းပါင်းခုံဘောကာင်းစ�) နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံတွကာအီး�့ုင်း�အီးဝ့ုင်း�အီးတွွကး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ လ်ကး�ှ့�ကာ� 

ကာလ်နိုှင်�း ဘောန်းာင်းအီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ကာလ်တွ့ု�တွွင်း အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်းမ်းညီ�း �ကာ�ကာလ်တွ�ာ�ဝင်းဘော�း�

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း ဖုွ��စညီး�တွညီးဘောထုာင်းဘော��နိုှင်�း ဘောကားမ်း�ှင်း၏ လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�ဆွီ့ုင်း�ာ 

အီးဓာ့ကစဉ်း�စာ��မ်းညီ�းအီးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဤစာတွမ်းး�တွွင်း အီးဘောလ်�ဘောပါ�ဘောဖုားပြပါထုာ��ညီး။
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နို့ုင်းင်ံအီးတွွင်း� တွ�ာ�မ်းဝင်း စစးအီးာဏာာ�ှင်းအီးုပါးစု အီးုပါးစ့ု�ဘောန်းခု�န့်းး၊ စစးမ်းှန်းးဘော�ာ ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� 

အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ဘော��နိုှင်�း တွညီးဘောဆွီာကးဘော��အီးတွွကး �ကာ�ကာလ်အီးစ့ု��အီးဖုွ��မ်း�ာ�က ကြီးက့��ပါမ်းး� 

ဘောဆွီာင်း�းကးဘောန်းခု�န့်းး လ်ကး�့ှ�ကာ�ကာလ်ပြမ်းန်းးမ်းာနု့ိုင်းငံ်တွွင်း �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��ညီး (အီးစ့ု��နိုှင်�း ဥပါဘောဒပြပါ�လ်ှတွးဘောတွားဖုွ��စညီး�ပြခုင်း��က���့ု�) ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� ပြပါန်းးလ်ညီး 

ထုူဘောထုာင်းဘော��က့ု ပါံ�ပါ့ု�ကူညီ��န်းး ခု�ကးခု�င်း�လ့်ုအီးပါး�ညီ�း အီးဘော��ကြီးက��ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�တွစးခုုပြဖုစး�ညီး။ 

ထု့ု�့ု�ဖုွ��စညီး��န်းး�ှ့နိုှင်�းမြို့ပါ���ာ� စွမ်းး��ညီးမ်း�ာ�နိုှင်�း ခု�မ်းှတွးထုာ�ဘော�ာ လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�ာ�က့ု အီးတွ့ုင်း� 

အီးတွာတွစးခုုအီးထု့ အီး�ုံ�ခု��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။၁

နို့ုင်းင်ံတွကာ စံနိုုန်းး�မ်း�ာ�နိုှင်�း ခု�န့်းးထု့ု��ကညီ�းလ်ှင်း �့�ာထုင်း�ှာ�ဘော�ာ ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�စွာ 

�ှ့ဘော�ားလ်ညီး� ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�၏ စစးမ်းှန်းးဘော�ာ 

ဆွီနိုဒက့ု ထုင်းဟုပါးဘောစ�ညီးဟုု ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောလ်�လ်ာဘောစာင်�း�ကညီ�း�ူမ်း�ာ�ထုံမ်းှ �့��ညီး (Carter 

Center, 2020; ANFREL, 2021)။ �့ု�ဘော�ား ယ်ခုင်းကတွညီး�ကပါါ�ှ့လ်ာဘော�ာ စန်းစးနိုှင်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း 

�ာ အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�လ့်ုလ်ာ�ဘော�ာ�ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�ာ�မ်းှ ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ��န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ဘောန်းာင်း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဥပါဘောဒပြပါ�ဘော��နိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာရုှုဘောထုာင်�းမ်းှ လ့်ုအီးပါးဘော�ာ ပြပါ�ပြပါင်း 

ဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုမ်း�ာ� ဘောဖုားဘောဆွီာင်းနို့ုင်း�န်းး ပြပါင်းဆွီင်းထုာ��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။  ဘောကားမ်း�ှင်း၏အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�မ်းုက့ု 

ထု့ခု့ုကးဘောစ�ညီ�း �မ်းမတွက ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က့ု တွ့ုကးရှု့ုကးခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ ၂၀၀၈ 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း ပါတွး�ကး�ညီ�း ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ယ်ခုုအီးခု�န့်းးတွွင်း ပါ့ုမ်း့ုလ်ွယ်းကူစွာ 

ဘောက�ားလ်ှာ� နို့ုင်းပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ �့ု�ဘော�ား မြို့မ်း့��န်းယ်းမ်း�ာ�က့ု မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ�အီးပြဖုစး�တွးမ်းှတွးပြခုင်း�မ်းှ ပြဖုစးဘောပါ� 

လ်ာဘော�ာ အီးခု��့�မ်းညီ�မ်းှမ်းုနိုှင်�း  လ်ွတွးလ်ပါး၍ အီး�ညီးအီးဘော�ွ�ပြပါညီ�းဝဘော�ာ တွ�ာ�ရှုုံ�ဘော�ှ�ဘောမ်းှာကးတွွင်း 

၁ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု၊ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော��ဆွီ့ုင်း�ာတွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ ကာလ်�ကာ�ှညီး တွညီး�ှ့ခု��ဘော�ာ လ့်ုအီးပါးခု�ကးမ်း�ာ� 

အီးဘော�ကာင်း� အီးဘော��စ့တွး�့�ှ့လ့်ုပါါက Lidauer နိုှင်�း Saphy (2014)တွ့ု�ဘော���ာ�ထုာ�ဘော�ာ “Elections and the Reform 

Agenda” စာတွမ်းး�က့ု �ကညီ�းရှုုပါါ။ ထု့ုစာတွမ်းး��ညီး အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ကာလ်အီးဘောစာပါ့ုင်း�အီးတွွကး အီးဘောပြခုခုံစံနိုုန်းး�ဘောလ်�လ်ာမ်းု

ဘောကာင်း�တွစးခုုပြဖုစးမြို့ပါ�� လ်ကး�ှ့အီးဘောပြခုအီးဘောန်းနှိုင်�း မ်း�ာ�စွာက့ုကးညီ�မ်းု�ှ့ဘောန်းဘော���ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း Renshaw၊ Catherine နိုှင်�း 

Michael Lidauer (2021)တွ့ု�ဘော���ာ�ထုာ�ဘော�ာ “The Union Election Commission of Myanmar 2010–2020” 

စာတွမ်းး�က့ုလ်ညီး�ဖုတွးရှုုပါါ။ ထု့ုစာတွမ်းး��ညီး UEC ၏ လ်ကး�ှ့ဘောဆွီာင်း�းကးခု�ကးမ်း�ာ�အီးဘောပါ� အီးဘောပြခုခုံထုာ�မြို့ပါ�� UEC အီးာ� 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ ရှုုဘောထုာင်�းမ်းှ �ုံ��ပါးထုာ��ညီး။
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ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�အီးာ� အီးယ်ူခုံဝင်းနို့ုင်းမ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�အီးပါါအီးဝင်း ရှုုပါးဘောထုွ�ဘော�ာ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ က့စစ�ပါးမ်း�ာ�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာဥပါဘောဒပြပါ�မ်းူဘော�ာင်းအီးာ� 

ဘောပြဖု�ှင်း��န်းး လ်ွယ်းကူနို့ုင်းမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘောပါ (Carter Center, 2020)။  အီးထုကးပါါအီးခု�ကးမ်း�ာ�မ်းှာ ၂၀၀၈ 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ၏ ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ခု�ကးမ်း�ာ��ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး၏ အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�ာ�အီးာ� မ်းညီး�့ု� 

ကြီးက့�တွင်း�တွးမ်းှတွးထုာ�ဘော�ကာင်း�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုလ်ုပါးနို့ုင်း�န်းး အီးဘောပြခု 

အီးဘောန်းအီးာ� မ်းညီး�့ု�ကန်းး်�တွးထုာ�ဘော�ကာင်း� ဥပါမ်းာနိုှစးခုုပြဖုစး�ညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း ရှု့ုဟုင်းဂ်�ာ တွ့ုင်း��င်း��ာ� 

အီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ� အီးပါါအီးဝင်း လ်ူဦး�ဘော�၏ မ်း�ာ�ပြပါာ�ဘော�ာ ပါမ်းာဏာ�ညီး မ်း�ဘောပါ�ခုွင်�းမ်း��� က�န်းး�ှ့ဘောန်းဆွီ� ပြဖုစး 

�ညီး။ မ်း�ဘောပါ�ခုွင်�းဆွီုံ�ရှုုံ�ပြခုင်း�၏ အီးဘော�ကာင်း��င်း�တွစးခုုမ်းှာ နို့ုင်းင်ံ�ာ�ပြဖုစးခုွင်�း၏ အီးဓာ့ပါာါယ်းဖုွင်�းဆွီ့ုခု�ကး 

ဘော�ကာင်�း ပြဖုစး�ညီး။ ၂၀၁၆ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းက ဥပါဘောဒဘော���ာ ပြပါ�ပြပါင်း 

ဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုဘောဖုားဘောဆွီာင်း�န်းး ဘောပြခုလ်ှမ်းး�အီးခု��့�စတွင်းခု��ဘော�ားလ်ညီး� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဥပါဘောဒမ်းူဘော�ာင်း�ညီး 

၂၀၁၅ ခုုနိုှစးမ်းှစ၍ �့�့�ာ�ာ  ဘောပြပါာင်း�လ်�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘော��ပါါ။ အီးထုူ��ပြဖုင်�း အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�ာ�၊ လ်ူင်ယ်း 

မ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပြခုာ�အီးာ�န်းညီး�ဘော�ာ အီးုပါးစုမ်း�ာ�၏ပါါဝင်းမ်းုနိုှင်�း က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုတွ့ု�က့ု တွကးကြွကစွာ 

ပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းး အီးစ�အီးမ်းံမ်း�ာ� ကင်း�မ်း��ဘောန်းဘော���ညီး။

အီးကူ�အီးဘောပြပါာင်း�ကာလ်မ်း�ာ�နိုှင်�း ပါဋိ့ပါကခကာလ်မ်း�ာ�အီးတွွင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� 

(EMBs) က့ု မ်းညီး�့ု�မ်းညီးပါုံ ထုူဘောထုာင်း�င်�း�ညီးဆွီ့ု�ညီ�း စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�ာ� မ်း�ှ့ပါါ။  �့ု�ဘော�ားလ်ညီး� 

ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ှ့ အီးဓာ့ကပါါဝင်းပါတွး�ကး�ူမ်း�ာ�အီးဘောန်းပြဖုင်�း ၂၀၁၅ နိုှင်�း ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

မ်း�ာ�မ်းှ �င်းခုန်းး�စာမ်း�ာ�အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခုံ�ညီ�း အီးန်းာဂ်တွးဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော�� လ်မ်းး�ပြပါဘောပြမ်းပံုါက့ု �ဘော�ာတွူ�န်းး အီးဘော��ကြီးက��ပါါ�ညီး။ ထု့ုပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းု 

မ်း�ာ�တွွင်း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�၍လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)ဖုွ��စညီး�ဘော�� 

နိုှင်�း စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ�ဘော�ာ တွ�ာ�မ်း၀င်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်းှ လ်ကး�ှ့ဘောတွာင်း�ဆွီ့ုဘောန်း�ညီ�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘောပြပါာင်း�လ်�ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ အီးဓာ့ကက��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော�� 

ဆွီ့ုင်း�ာကဏ္ဍမ်း�ာ�က့ု အီး�့ဘောပါ�ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုမ်း�ာ� ပါါဝင်း�ညီး။

�ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွး�ူမ်း�ာ��ညီး 

ဘောကားမ်း�ှင်းတွစးခုု၏ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��မ်းု၊ �ကးမ်းလ့်ုကးမ်းု၊ စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီး၊ ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမ်းုနိုှင်�း 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးဘောပါ� ယ်ုံ�ကညီးက့ု�စာ�မ်းုတွ့ု�က့ု အီးာ�ဘောကာင်း�ဘောစ�ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ ဘော�း� 

ခု�ယ်းမ်းုမ်း�ာ� ပြပါ�လ်ုပါးနို့ုင်း�ညီ�း အီးခုွင်�းအီးလ်မ်းး�တွစးခုု��ှ့မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။  ထု့ုဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ လ်ုပါး 

ဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ��ညီး ဘောန်းာင်းက�င်း�ပါမ်းညီ�း အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�၏ အီး�ညီးအီးဘော�ွ� 

အီးဘောပါ� �ကးဘော�ာကးမ်းု�ှ့မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း ဥပါဘောဒဘော�ာင်းဘောအီးာကး�ှ့ �ကာ� 

ကာလ်ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံက့ုဘောထုာကးရှုုပြခုင်း�အီးာ�ပြဖုင်�း ထု့ု�ကာ�ကာလ် ဘောကားမ်း�ှင်း 

�ညီးအီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က�င်း�ပါ�န်းး မ်းညီးမ်းှပြပါင်းဆွီင်းထုာ��န်းညီး�၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း� 

လ်�မ်းုက့ု အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�န်းး မ်းညီးမ်းှပြပါင်းဆွီင်းထုာ��န်းညီး� စ�ညီးမ်း�ာ� �့�ှ့နို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ 

ထု့ု�ပြပါင်း ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး တွ�ာ�ဝင်းမ်းု�ှ့�ညီ�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�ခု�မ်းှတွး�ညီ�း လ်ွပါးလ်ပါးဘော�ာ အီးဖုွ�� 

အီးစညီး�အီးပြဖုစး �ပါးတွညီးပြခုင်း��ှ့မ်း�ှ့နိုှင်�း ယ်င်း�က���့ု�ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�ပြဖုစးဘော�ကာင်း� ရှုုပြမ်းင်းခုံ�ပြခုင်း� �ှ့မ်း�ှ့ 

လ်ညီး� ဘောတွွ��ှ့�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�နိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း��ညီ�း နို့ုင်းင်ံတွကာ�ုံ�အီးဘောလ်�အီးက�င်�းဘောကာင်း�မ်း�ာ�က့ု �င်းဘော�ာင်းတွန်းး�က�င်�း�ုံ�နို့ုင်းဘော�� အီးပါါ 

အီးဝင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံက့ုက့ုယ်းစာ�ပြပါ�၍ နို့ုင်းင်ံတွကာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုမ်း�ာ�တွွင်း ပါူ�ဘောပါါင်း�
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ဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။၂ အီးန်းာဂ်တွးတွွင်း �ကာ�ကာလ်ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး 

(တွညီးဘောဆွီာကးဆွီ�) ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒမ်းူဘော�ာင်း�စးဘောအီးာကးတွွင်း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�အီးဖုွ��အီးစညီး�အီးပြဖုစး 

ဘောပြပါာင်း�လ်��ွာ�နို့ုင်းပါါ�ညီး။ ယ်င်း�က���့ု� �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) မ်းဖုွ��စညီး� 

�ဘော��ခုင်းအီးခု�န့်းးထု့ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာလ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�က့ု ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာအီးဘော��က့စစမ်း�ာ� 

လ်ုပါးဘောဆွီာင်းဘောန်းဘော�ာ �ကာ�ကာလ် အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၏ (တွ�ာ�ဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ) ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ�က 

လ်ုပါးဘောဆွီာင်းနို့ုင်းမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘော�း�ခု�ယ်းမ်းု�ညီး အီးန်းာဂ်တွး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ှ့ အီးစ့ု��မ်း�ာ�၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံနိုှင်�း 

တွညီးမြို့င့်မ်းးမ်းုအီးဘောပါ� လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု�ှ့မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ အီးလ်ာ�တွူပါင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ အီးန်းာဂ်တွးတွညီးဘောထုာင်း 

ဖုွ��စညီး�မ်းုအီးာ� ဗျူဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းု ဘောလ်ှာ�ခု�ထုာ�ဘော�ာ ဖုကးဒ�ယ်းနို့ုင်းင်ံအီးပြဖုစး �ညီးမ်းှန်းး�ထုာ�ဘော�ာဘော�ကာင်�း 

ပြပါညီးန်းယ်း/တွ့ုင်း�အီးဆွီင်�းဆွီင်�းမ်း�ာ�တွွင်း ပြဖုစးနို့ုင်းဘောပြခု�ှ့ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�စန်းစးကွ�ပြပါာ�မ်းုမ်း�ာ� အီးပါါအီးဝင်း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဘော�း�ခု�ယ်းမ်းု�ညီး အီးန်းာဂ်တွး ပြမ်းန်းးမ်းာ�အီးစ့ု��မ်း�ာ�ဖုွ��စညီး�မ်းု၊ ၎င်း�တွ့ု�၏ တွညီးမြို့င့်မ်းးမ်းု၊ 

အီးန်းာဂ်တွးလ်ှတွးဘောတွားမ်း�ာ�၏ အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းဘော�ာက့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးဆွီင်�းအီးဆွီင်�းဘော�ာ အီးစ့ု�� 

မ်း�ာ�၏ တွာဝန်းးခုံမ်းုတွ့ု�အီးဘောပါ�လ်ညီး� လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု�ှ့မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။  ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�၏ 

အီးာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ညီှ့နိုုင်း�ပြခုင်း�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘော�း�ခု�ယ်းမ်းု 

တွွင်း နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်း�ာ�ပါါဝင်း�န်းးနိုှင်�း ဘော�း�ခု�ယ်းလ့်ုကးဘော�ာစန်းစးအီးာ� နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်း�ာ�က လ်ကးခုံ�န်းးလ့်ုအီးပါးပါါ 

�ညီး။ ဥပါမ်းာ (ကြီးက့�တွင်းပြပါင်းဆွီင်းမ်းု နိုှင်�း အီး�့ပါညီာပြဖုန်းး်ဘောဝမ်းုလ့်ုအီးပါးဘော�ာ) ပြပါညီးလ်ုံ�ကွတွးဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ�

က�င်း�ပါပြခုင်း�။

ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ှ့ �ကာ�ကာလ်နိုှင်�း အီးန်းာဂ်တွးတွွင်းပြဖုစးဘောပါ�လ်ာမ်းညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း 

အီးညီ� ဖုွ��စညီး�ထုာ��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါးကာ 

ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်း၍ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ထု့ုအီးဘောပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစးမ်း�ာ�အီးာ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံ 

ဥပါဘောဒနိုှင်�း ဥပါဘောဒမ်းူဘော�ာင်းတွွင်း ခု့ုင်းမြို့မ်း�စွာပြပါဋ္ဌာာန်းး�ထုာ��န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း၊ စဉ်း�စာ��မ်းညီ�း 

အီးခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း စညီး�မ်း�ဉ်း�စညီး�ကမ်းး�မ်း�ာ��့�ှ့နို့ုင်း�န်းး အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး၏ ဘောကာင်း�က��့� 

ဆွီ့ု�က��့�မ်း�ာ�က့ု က�ယ်းက�ယ်းပြပါန်းး် ပြပါန်းးတွ့ုင်းပါင်းဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�၍ ဂ်ရှုုတွစ့ုကးခု�န့်းးတွွယ်း�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ 

ဘောအီးာကးတွွင်း ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��န်းး အီးဘော��ကြီးက��ဘော�ာ ရှုုဘောထုာင်�းအီးခု��့�က့ု ဘောဖုားပြပါထုာ�ပါါ�ညီး။

အန်း�ဂုံးတ်ဒီးမှိ��ကျေးရစးပြုမှန်း်မှ�နှိ�င််င်ံတွင်် ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�နှှင်််စ�်လွှားဉ်း်�၍ အဓိိ� 

ထည့်််သိွင််�စဉ်း်�စ��ရမှည့်််အချး�်မှး��

ဘောအီးာကးဘောဖုားပြပါပါါအီးခု�ကးမ်း�ာ��ညီး အီးလံု်�စံုမ်းပြပါညီ�းစံုပါါ။ လွှာ�်ရိှ စစ်အ�ဏာ�ရှင််လွှာ�်ကျေးအ��် 

တွင်် ဖွဲ့ွ��စည့််�ထ��ကျေးသိ� ကျေးရ��ကျေး���်�ွ� လွှာ��်င်န်း်�စဉ်း်တိ�င််�သိည့်် ဒီးမှိ��ကျေးရစးတရ��ဝင််မှု �င််�မှ�်ပြီး�း� 

စစ်အ��်ချးု�်ကျေးရ��ိ� အ��ပြုဖွဲ့ည့်််ရန််းနှှင််် ခိျ�င််ခ်ံျပြီးမှ�မြံမံှကျေးစရန််းအတွ�်သိ�ပြုဖွဲ့စ်သိည့််ဟု� ယ်းဆလွှား�် ကျေးအ��်�ါ 

အချး�်မှး���ိ� ကျေးဖွဲ့�်ပြု��ါသိည့််။ ထု့ုက���့ု�ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က့ု (အီးမ်းှန်းးတွကယ်း ဘောထုာကးခုံအီးာ�

ဘောပါ��ညီ�းမ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း�ှ့ဘော�ာ) နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�နိုှင်�း အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ� က���့ု�ဘော�ာ 

အီးဓ့ာက ဒ�မု့်းကဘော�စ�အီးင်းအီးာ�စုမ်း�ာ�နှိုင်�း လူ်ထုုက က�ယ်းက�ယ်းပြပါန်းး်ပြပါန်းး် ပြင်င်း�ဆု့ွီဖွုယ်း�့ှ�ညီး။ နု့ိုင်းငံ်တွကာ 

၂ ဥပါမ်းာ - ကမ်းာ့�ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးဖုွ��မ်း�ာ� အီး�င်း� (AWEB) �့ု�မ်းဟုုတွး ASEAN �ှ့ EMB မ်း�ာ�၏ ဘောဒ�တွွင်း� ပါူ�ဘောပါါင်း� 

ဘောဆွီာင်း�းကးမ်းု
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အီး�့ုကးအီးဝန်းး��ညီး တွ့ုင်း�ပြပါညီးက့ု ဒ�မ်း့ုကဘော�စ��့ု� ပြပါန်းးလ်ညီးပါ့ု�ဘောဆွီာင်းပြခုင်း�မ်းပြပါ�နို့ုင်း�ညီ�း ထု့ုက���့ု�ဘော�ာ 

အီးတွုအီးဘောယ်ာင်းဒ�မ်း့ုကဘော�စ�က�င်�းစဉ်းမ်း�ာ�က့ု တွ�ာ�ဝင်းခုွင်�းပြပါ�ဘောပါ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး တွ�ာ�ဝင်းမ်းုဘောပါ�ပြခုင်း� 

က့ု ဘော�ှာင်းက�ဉ်း�င်�း�ညီး။

ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ လွှာွတ်လွှာ�်မှု�ိ� အ�မှချံပြုချင််�နှှင််် အ��အ�ွယ််ကျေး��ပြုချင််�

�ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး နို့ုင်းင်ံအီးုပါးခု��ပါးဘော��၏ ဖုွ��စညီး�ပါုံကဏ္ဍ 

တွွင်း ဘောန်း�ာတွစးခုုလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ၎င်း�၏ဖုွ��စညီး�ပါုံနိုှင်�း အီးပြပါ�အီးမ်းူဆွီ့ုင်း�ာ လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု အီးာ�ဘောပါ�၊ ပြပါဋ္ဌာာန်းး� 

�ညီ�း စံပြပါပါုံစံတွစးခုုလ့်ုအီးပါး�ညီး။  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က�င်း�ပါ�ညီ�းအီးခုါတွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

(EMB) �ညီး အီးစ့ု��၏ အီးပြခုာ�ဘော�ာ အီးုပါးခု��ပါးဘော��အီးဖုွ��ခုွ�မ်း�ာ�မ်းှ အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�မြို့ပါ�� 

ကု့ယ်းပု့ါင်းအုီးပါးခု��ပါးစ�မံ်းခွုင်�း��့ှ�န်းး လု့်အီးပါး�ညီး။၃ ထု့ု�အီးပြပါင်း ၎င်း��ညီးပွါင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမု်း�့ှမြို့ပါ�� ဒ�မု့်းကဘော�စ� 

န်းညီး�က�တွ�ာ�မ်းှတွ�ညီ�း ဥပါဘောဒမ်း�ာ�အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခုံ၍ ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း 

မ်းဟုာဗျူ��ဟုာက�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုဆွီ့ုင်း�ာ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�ခု�မ်းှတွး�န်းး လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ 

ဘောကားမ်း�ှင်းန်းာ �့ု�မ်းဟုုတွး ပါါတွ�စုံ �့ု�မ်းဟုုတွး ပါါတွ�ဝင်းမ်းဟုုတွးဘော�ာ ဘောကားမ်း�ှင်းက���့ု�ဘော�ာ အီးမ်းှ�အီးခု့ု 

ကင်း��ညီ�း အီးမ်းုဘောဆွီာင်းအီးဖုွ��တွစးခုုပါါ�ှ့�ညီ�း အီးုပါးခု��ပါးမ်းုဖုွ��စညီး�ပါုံတွစး�ပါး လ့်ုအီးပါး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) �ညီး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�၊ အီးစ့ု�� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပြခုာ� ပါါတွ�ဝင်း အီးင်းအီးာ�စုမ်း�ာ�၏ 

လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုမ်း�ှ့�� ၎င်း�တွ့ု�၏ လ်ုပါးဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ�တွွင်း ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမ်းုနိုှင်�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါး

မ်းု�ှ့ဘော�ကာင်း�က့ု ပြပါ��င်�း�ညီး။ ဤန်းညီး�အီးာ�ပြဖုင်�း နို့ုင်းင်ံတွကာလ်ူ�အီးခုွင်�းအီးဘော��ဥပါဘောဒတွွင်း ပြပါဋ္ဌာာန်းး� 

ထုာ��ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးခုွင်�းအီးဘော��မ်း�ာ�က့ု ထု့ဘော�ာကးစွာ က�င်�း�ုံ�ပြခုင်း�နိုှင်�း ပြပါညီ�းမ်း�မ်းု�ှ့ပြခုင်း� 

တွ့ု�က့ုလ်ညီး� အီးာမ်းခုံနို့ုင်းပါါ�ညီး။ �့ု�ဘော�ားလ်ညီး� လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)

ပါုံစံက့ုဘော�း�ခု�ယ်းပြခုင်း��ညီး ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွစးခုုတွွင်း လ်ွတွးလ်ပါးစွာဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု��ညီ�း ယ်ဉ်း 

ဘောက��မ်းုက့ု ပါ��့�ဘောထုာင်း�န်းး အီးစပါ��့��ညီ�းအီးခု�ကး�ာပြဖုစးမြို့ပါ�� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ� ပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း�နိုှင်�း 

က�င်း�ပါခု�န့်းးအီးတွွင်း� အီးမ်းှန်းးတွကယ်း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းု �ှ့၊မ်း�ှ့ စမ်းး��ပါး�န်းးလ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ �ုဘောတွ�န်း 

ပြပါ�ခု�ကးမ်း�ာ�အီး� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွစးခုုတွွင်း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုအီးဘောပြခုခုံမ်း�ာ� ခု့ုင်းမ်းာပါါက 

အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�ကင်း� လ်ွတွးလ်ပါးစွာဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းု�ညီး ပါ့ုမ်း့ုအီးပြမ်းစးတွွယ်းလ်ာနို့ုင်းမြို့ပါ�� အီးာဏာာ�ှင်း 

ဆွီန်းးဘော�ာ စ့န်းးဘောခု�မ်းုမ်း�ာ�က့ု �င်းဆွီ့ုင်း�ခု�န့်းးတွွင်း ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ ခုံနို့ုင်း�ညီး 

�ှ့မ်းုက့ု အီးဘောထုာကးအီးကူပြဖုစးဘောစ၍ အီးခု�န့်းး�ကာလ်ာ�ညီးနိုှင်�းအီးမ်းှ လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုပါ့ုမ်း့ုအီးာ�ဘောကာင်း�လ်ာဘောစ

�ညီး (Birch, 2011)။ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)၏ လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုအီးဘောပြခုခုံအီးုတွးပြမ်းစးမ်း�ာ�ကု့ နို့ုင်းင်ံတွစးနို့ုင်းင်ံ၏ 

တွ�ာ�ဥပါဘောဒဘော�ာင်းအီးတွွင်း�တွွင်း ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ထုာ�မြို့ပါ�� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒတွွင်း အီးခု့ုင်းအီးမ်းာပြပါဋ္ဌာာန်းး� 

၃ International IDEA �ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ဒ�ဇို့ုင်း�ပါုံစံ�ုံ�မ်း��့�ပြဖုစးဘော�ာ လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာဘောကားမ်း�ှင်း၊ 

အီးစ့ု��ထု့န်းး�ခု��ပါးမ်းုဘောအီးာကး�ှ့ ဘောကားမ်း�ှင်း နိုှင်�း ဘောပါါင်း�စပါးဘောကားမ်း�ှင်း တွ့ု�က့ု နိုုင်း�ယ်ှဉ်း�ုံ��ပါးထုာ��ညီး။ ဒ�ဇို့ုင်း�ပါုံစံတွစးခုုစ�တွွင်း 

���ပြခုာ�တွ�ာ�ဥပါဘောဒနိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးစ�အီးစဉ်းမ်း�ာ��ှ့�ညီး။ လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� 

(EMBs) က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပြခုာ�ဥပါဘောဒမ်း�ာ�ပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး�နို့ုင်း�ညီး။ ဘောပါါင်း�စပါးပါုံစံတွွင်း မ်း�ာ�ဘော�ာ 

အီးာ�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က့ု စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ��ညီ�း အီးဖုွ��အီးစညီး� နိုှစးခုု �့ု�မ်းဟုုတွး နိုှစးခုုထုကးပါ့ုဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ��ှ့�ညီး။ 

အီးခု��့�ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) �ညီး အီးစ့ု��၏ တွ�ာ�စ��င်းဘော��မ်းဏ္ဍ့�င်း၏ အီးစ့တွးအီးပါ့ုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ 

ဤမ်းူဝါဒစာတွမ်းး��ညီး နို့ုင်းင်ံတွကာစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�နိုှင်�းအီးညီ� ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�၏ အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူအီးက��့�က့ု ကာကွယ်း�န်းးပြဖုစး�ညီ�း 

အီးတွွကး လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ပါုံစံက့ု အီးာ�ဘောပါ�ဘောထုာကးခုံ�ညီး (Joseph, 2021) ။
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ထုာ��င်�း�ညီး။  ဤ�့ု�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု အီးခု့ုင်းမ်းာဆွီုံ�အီးာဏာာ 

နိုှင်�း ဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာအီးကာအီးကွယ်းမ်း�ာ� ဘောပါ�နို့ုင်း�ညီး။ �တွ့ကြီးက��စွာဘောဆွီာင်း�းကး၍ အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းနို့ုင်း 

ဘောစမြို့ပါ�� အီးမ်း�ာ��ဘော�ာဆွီနိုဒက့ုအီးဘောပြခုခုံဘော�ာ ပြပါင်းဆွီင်းမ်းုမ်း�ာ�က့ု ခုွင်�းပြပါ��ညီ�း ဥပါဘောဒမ်း�ာ�တွွင်း ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ��တွးမ်းှတွးဘောပါ��င်�း�ညီး။ 

ဘောပြပါာင်း�လ်ွယ်းပြပါင်းလ်ွယ်းပြဖုစးဘောစလ်�ကး တွစးခု�န့်းးတွညီး�မ်းှာပါ� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ လ်ုပါး 

ပု့ါင်းခွုင်�းနှိုင်�း လု်ပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�ကု့ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မု်းမ်း�ာ� လု်ပါးဘောဆွီာင်း�ာတွွင်း ထုပါးဘောဆွီာင်း�အီးကာ 

အီးကွယ်းမ်း�ာ�ထုာ��ှ့�င်�း�ညီး။ ဥပါမ်းာ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ� (CSOs) နိုှင်�း တွ့ုင်းပါင်းဘောဆွီွ�ဘောနိုွ� 

ပြခုင်း�၊ ကဏ္ဍစုံက့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုမ်း�ာ��ှ့ဘောစ�န်းး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�နိုှင်�း ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ပြခုင်း�၊ ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

က့ုယ်းတွ့ုင်းနိုှင်�း ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ပြခုင်း�တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။ �့ု�မ်းဟုုတွးပါါက က့ုယ်းက��့�စ��ပါွာ��ကညီ�းဘော�ာ လ်ူမ်း�ာ�စုက 

လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း ဘောကားမ်း�ှင်း၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းနိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�က့ု ဘောပြပါာင်း�လ်�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု ယ့်ုယ်ွင်း�နို့ုင်းဘောစ�ညီး (International IDEA, 2012; 

McLoughlin, 2018)။ နို့ုင်းင်ံဘော��အီး� �ကးမ်းလ့်ုကးဘော�ာ၊ အီး�ညီးအီးခု�င်း��ှ့ဘော�ာ ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ�ခုန်းး်ထုာ� 

ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) က့ု ���ပြခုာ�လ်ွတွးလ်ပါးစွာ ဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်း�န်းး ဖုွ��စညီး��င်�း 

�ညီး။

ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�လွှာ��်င်န်း်�စဉ်း် နှှင်််စ�်လွှားဉ်း်�၍ ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ လွှာ��်�ိ�င််ချွင််် 
နှှင််် စွမှ်�ကျေးဆ�င််ရည့််�ိ� အ��အ�ွယ််ကျေး��ပြုချင််�

�ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏ လ်ုပါးင်န်းး�တွာဝန်းးက့ု ထု့ထု့ 

ဘော�ာကးဘော�ာကးနိုှင်�း အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�စွာဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်း�န်းး လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�မ်းညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

က့ု ဘောအီးာင်းပြမ်းင်းစွာက�င်း�ပါနို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��ဇိုာတွးဘောကာင်းမ်း�ာ�အီး�ကာ� 'အီးာ�လ်ုံ�တွဘောပြပါ�ညီ�ယ်ှဉ်း

မြို့ပါ့�င်းနို့ုင်းမ်းု' က့ုဖုန်းးတွ��ဘောပါ��န်းး စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီး၊ ဝန်းးထုမ်းး�၊ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�ာ�နိုှင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ လ်ုပါးင်န်းး� 

ဆွီ့ုင်း�ာ လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုတွ့ု�လ်ညီး� လ့်ုအီးပါး�ညီး။

ပြမ်းန်းးမ်းာနု့ိုင်းငံ်တွွင်း ၂၀၀၈ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘောပြခုခံုဥပါဘောဒအီး� ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

�ညီး ပြပါညီးဘောထုာင်းစုအီးဆွီင်�းအီးပြပါင်း ပြပါညီးန်းယ်းနိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘောဒ�ကြီးက�� လ်ှတွးဘောတွားဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က့ု 

က�င်း�ပါ ကြီးက���ကပါးကွပါးက��န်းး လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီး။ ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ခုွ�အီးဆွီင်�းဆွီင်�းက့ု ဖုွ��စညီး�ကာ 

ကြီးက���ကပါးပြခုင်း�၊ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ� �တွးမ်းှတွးပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း�၊ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း� ပြပါင်းဆွီင်းပြခုင်း�၊ လ်ုံခြုံခု�ံဘော�� 

စ့ု��့မ်းးမ်းုမ်း�ာ�ဘော�ကာင်�း  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က့ု ဖု�ကး�့မ်းး�/ဘော�့�ဆွီ့ုင်း�ပြခုင်း�၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးပြင်င်း�ပါွာ�မ်းုမ်း�ာ�က့ု 

စ��င်းဆွီုံ�ပြဖုတွး�န်းး ခုုံရှုုံ�မ်း�ာ�ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�၊ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�အီးာ� ဥပါဘောဒနိုှင်�းအီးညီ� ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းး 

ကြီးက���ကပါးလ်မ်းး�ညွှှန်းးပြခုင်း�မ်း�ာ� လ်ုပါးဘောဆွီာင်းနို့ုင်း�န်းး လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းဘောပါ�အီးပါးထုာ��ညီး။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ၎င်း�၏လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�ာ�က့ု ထုမ်းး�ဘောဆွီာင်း�န်းးအီးတွွကး န်းညီး�ဥပါဘောဒမ်း�ာ�၊ 

လ်ုပါးင်န်းး�လ်မ်းး�ညွှှန်းးခု�ကးမ်း�ာ�၊ လ်ုပါးထုုံ�လ်ုပါးန်းညီး�မ်း�ာ�၊ ညွှှန်းး�ကာ�ခု�ကးမ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး အီး�့ဘောပါ�ခု�ကး 

မ်း�ာ� ခု�မ်းှတွး�န်းးလ်ညီး� အီးခုွင်�းအီးာဏာာ�ှ့�ညီး။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�

ဘောကားမ်း�ှင်းတွွင်း က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော�ာ ပါင်းမ်းလ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ� �ှ့ဘော�ားလ်ညီး� ၎င်း�တွ့ု�က့ု အီးဘောကာင်း 

အီးထုညီးဘောဖုား�ာတွွင်း လ့်ုအီးပါးဘော�ာကြီးက���ကပါးကွပါးက�မ်းုနိုှင်�း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုအီးတွ့ုင်း�အီးတွာ အီးမြို့မ်း�မ်း�ှ့ဘောပါ။ 

လ်ကးဘောတွွ�တွွင်း၊ ဥပါမ်းာအီးာ�ပြဖုင်�း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ကာလ် 

အီးတွွင်း� လ့်ုအီးပါးဘော�ာ ယ်ာယ်�မ်း�ရှုုံဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ�ခု�ထုာ��န်းးအီးတွွကး စာ�င်းဘောက�ာင်း�မ်း�ာ�နိုှင်�း အီးဘောထုွဘောထုွ 

အီးုပါးခု��ပါးဘော��ဦး�စ��ဌာာန်း (GAD) တွ့ု� က���့ု�ဘော�ာ အီးပြခုာ�နို့ုင်းင်ံဝန်းးဘောဆွီာင်းမ်းုမ်း�ာ�အီးဘောပါ�တွွင်း မ်းှ�ခု့ုဘောန်း��ညီး။ 
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ထု့ု�အီးပြပါင်း ၎င်း�၏ဗျူဟု့ုအီးုပါးခု��ပါးဘော��ယ်နိုတ�ာ�အီးာ� ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒထုကး တွပါးမ်းဘောတွားအီးဘောပါ� 

�စစာဘောစာင်�း�့မ်းုအီးတွ့ုင်း�အီးတွာတွစးခုုအီးထု့ ဆွီကးလ်ကးထု့န်းး��့မ်းး�ထုာ��ညီ�း စစး�ကးဆွီ့ုင်း�ာ အီး�ပါး 

�ကးဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ�က ခု��ပါးက့ုင်းထုာ��ညီး။ ဤအီးခု�ကး�ညီး အီးာဏာာ�့မ်းး�မြို့ပါ��ဘောန်းာကး ထုင်းထုင်း 

�ှာ��ှာ� ဘောပါ�လ်ွင်းလ်ာခု���ညီး။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဥပါဘောဒတွွင်းပြပါဌာာန်းး�မ်းထုာ� 

ဘော�ားလ်ညီး� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� န်းညီး�ဥပါဘောဒပြပါင်းဆွီင်းခု�ကးက့ု လ်ှတွးဘောတွား�့ု�တွင်း�ွင်း�ခု��မြို့ပါ�� အီးတွညီးပြပါ��န်းး 

ဘောနိုှာင်�းဘောနိုှ�မ်းုမ်း�ာ� ပြဖုစးဘောပါ�ဘောစခု���ညီး (Technical Assessment, 2020)။၄

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း� ပြပါ�စုပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကး 

ပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးဘောပါ� အီး�ညီးအီးဘော�ွ�နိုှင်�း �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းု �ှ့ဘောစ�န်းးအီးတွွကး စ�စဉ်း�န်းး၊ ပြပါင်းဆွီင်း�န်းး 

နိုှင်�း အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုား�န်းး လ့်ုအီးပါးဘော�ာ အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးခုွင်�းအီးာဏာာမ်း�ာ� လ့်ုအီးပါး�ညီး။  

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�မ်း�ာ�နိုှင်�း ထု့ုစာ�င်း�အီးာ� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွွင်း အီး�ုံ�ပြပါ�နို့ုင်းဘောစ�န်းး အီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�ဘောပါ� 

နု့ိုင်း�ညီ�း ပြပါတွး�ာ�ဘော�ာ လု်ပါးပု့ါင်းခွုင်�းလ်ညီး�လု့်အီးပါး�ညီး။ ၎င်း�၏လု်ပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�ကု့ အီးဘောကာင်း 

အီးထုညီးဘောဖုား�ာတွွင်း အီး�င်�းဘောလ်�ားဆွီုံ�ပါုံစံနိုှင်�း အီးတွ့ုင်း�အီးတွာက့ု ဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်းဘောစ�န်းး ၎င်း�၏လ်ုပါးပါ့ုင်း 

ခုွင်�းနိုှင်�း ၎င်း�၏လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ��ကာ� ခု�န့်းးညီှ့မ်းု�ှ့�န်းးလ်ညီး� လ့်ုအီးပါးပါါ�ညီး။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏ အီးဓာ့ကလ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်းတွာမ်း�ာ�က့ု အီးဓာ့ပါာါယ်းဖုွင်�းဆွီ့ု၊ 

အီးဘော��စ့တွး�ှင်း�လ်င်း�၊ ပြပါဋ္ဌာာန်းး��ညီ�း ဥပါဘောဒမ်း�ာ�အီးဘောပါ�အီးဘောပြခုခုံ၍ စညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ�ထုုတွးပြပါန်းး�န်းးနိုှင်�း 

ပြပါဋ္ဌာာန်းး��န်းး အီးခုွင်�းအီးာဏာာနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��ဆွီနိုဒ�ှ့�န်းး လ့်ုအီးပါး�ညီး (International IDEA, 2012)။ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏�တွးဂ်�ကးက့ု ���ပြခုာ�လ်ွတွးလ်ပါးစွာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�နို့ုင်း�န်းး 

လ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�ဆွီ့ုင်း�ာ �ဏ္ဍာဘော���မ်းာဓ့ာ�ှ့မ်းုစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�နိုှင်�း က့ုကးညီ��န်းး 

လ်ညီး� လ့်ုအီးပါး�ညီး။ နို့ုင်းင်ံဘော��ပြခုယ်းလ်ှယ်းမ်းုမ်း�ှ့ဘောစ�� ဘောကားမ်း�ှင်းထုံ�့ု� လ့်ုအီးပါးဘော�ာ �န်းးပါုံဘောင်ွမ်း�ာ� 

အီးခု�န့်းးမ်း� ပါံ�ပါ့ု�ဘောပါ��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ စံအီး�ဘောပြပါာ�လ်ှင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွစးခုုတွွင်း 

�တွးဂ်�ကးနိုှစးခုု�ှ့�ညီး- တွစးခုု�ညီး အီးဖုွ��အီးစညီး�တွစးခုုအီးပြဖုစး တွညီး�ှ့လ်ညီးပါတွး�န်းးနိုှင်�း က�န်းးတွစးခုု 

မ်းှာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က�င်း�ပါ�န်းးအီးတွွကး လ်ုပါးင်န်းး�လ်ညီးပါတွးမ်းု�တွးဂ်�ကးပြဖုစး�ညီး (International 

IDEA, 2012; McLoughlin, 2018)။ ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံအီးဘောပြခုအီးဘောန်းက့ုဘောလ်�လ်ာ�ကညီ�းပါါက ပြပါညီးဘောထုာင်းစု

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ၎င်း�၏မ်းဟုာဗျူ��ဟုာစ�မ်းံခု�ကး ၂၀၁၉-၂၀၂၂ နိုှင်�းအီးညီ� အီးဖုွ��အီးစညီး�တွွင်း� 

စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီးမ်း�ာ�တွညီးဘောဆွီာကး�န်းး �့ု�မ်းဟုုတွး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းပါညီာဘောပါ�ဘော�� �့ု�မ်းဟုုတွး ဆွီကး�ွယ်း 

ဘော��စ�ညီ�း အီးဓာ့ကလ်ုပါးဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ�အီးတွွကး လ်ုံဘောလ်ာကးဘော�ာ�န်းးပါုံဘောင်ွက့ု အီးမြို့မ်း�မ်းတွညီးမ်းထုာ� 

ဘော�ကာင်း�ဘောတွွ���ညီး (Technical Assessment, 2020)။၅

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းပါညီာဘောပါ�ပြခုင်း��ညီး ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�စန်းစးက�စးလ်စးဘောအီးာင်း ဘောဆွီာင်း�းကးပြခုင်း�အီးတွွကး 

မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ အီးဓာ့ကလ်ုပါးဘောဆွီာင်းခု�ကးမ်း�ာ�၏ တွစးစ့တွး 

တွစးပါ့ုင်း�အီးပြဖုစး ပါါဝင်းဘောလ်��ှ့�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံတွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ဥပါဘောဒမ်းူဘော�ာင်း�ညီး 

ပြပါညီး�ူ�န်း�တွ့နိုှင်�း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း ပါညီာဘောပါ�မ်းုအီးပါ့ုင်း�တွွင်း အီးာ�န်းညီး��ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဥပါဘောဒမ်း�ာ�တွွင်း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�ပြပါ�စုပြခုင်း�ဆု့ွီင်း�ာကဏ္ဍမ်း�ာ�ကု့ ဘောဖုားပြပါထုာ�ဘော�ားလ်ညီး� 

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းပါညီာဘောပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ� လ်ုပါးဘောဆွီာင်း�န်းး ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းက့ု အီးတွ့ 

အီးလ်င်း� အီးခုွင်�းအီးာဏာာဘောပါ�ထုာ�ပြခုင်း�မ်း�ှ့ဘောပါ။ �့ု�ဘော�ား ၂၀၁၉ ခုုနိုှစးတွွင်း လ်ှတွးဘောတွား�ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း 

၄ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)

၅ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ပါညီာဘောပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်းှာ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏အီးလ်ုပါးဟုု လ်ကးခုံထုာ��ညီး။ ပြပါညီး

ဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ မ်းဟုာဗျူ��ဟုာစ�မ်းံခု�ကးတွွင်း ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ပြပါညီး�ူ� 

န်း�တွ့နိုှင်�း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းပါညီာဘောပါ� လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�က့ုတွ့ု�ခု����န်းး �ညီးမ်းှန်းး�ခု�ကးပါါဝင်း�ညီး (Technical 

Assessment, 2020)။၆ ထု့ု�့ု�ပါညီာဘောပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�အီးတွွကး အီးစ့ု��မှ်း�န်းးပါုံဘောင်ွဘောပါ��န်းး ပြင်င်း�ဆွီ့ု�ညီ�း 

အီးဘောပြခုအီးဘောန်းမ်း��့�အီးာ� ဘော�ှာင်း�ှာ�နို့ုင်း�န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ပါင်းမ်းလ်ုပါးင်န်းး�တွာဝန်းးမ်း�ာ�တွွင်း 

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း အီး�့ပါညီာဘောပါ�အီးစ�အီးစဉ်း ပါါဝင်း�င်�း�ညီး။ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�မ်းှ အီး�့ဘောပါ�ဘော�း�ခု�ယ်းမ်းုမ်း�ာ� 

ပြပါ�လ်ုပါးနို့ုင်းဘောစ�န်းး အီးဘောထုာကးအီးကူဘောပါ�နို့ုင်း�ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�၊ အီး�ပါး�ကးအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၊ 

စ��ပါွာ�ဘော��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�၊ အီးပြခုာ�ဘော�ာ အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၊ မ်း�ဒ�ယ်ာမ်း�ာ�နိုှင်�း ပါူ�ဘောပါါင်း�၍ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း

အီး�့ပါညီာဘောပါ�လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�အီးာ� လ်ုပါးဘောဆွီာင်း�င်�းပါါ�ညီး (International IDEA, 2012)။

လွှာ��်င်န််း��ွမ်ှ��းင််�ိ�င််နိှ�င််ပြီး�း� အ��လွှာ��ံ�ါဝင််သိည့််် ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) အဖွွဲ့��ဝင်် 
မှး�� ကျေးရ��ချးယ််ပြုချင််� 

မ်းတွူကွ�ပြပါာ�၍ လ်ုပါးင်န်းး�ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမြို့ပါ�� က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းု�ှ့ဘော�ာ �ကာ�ကာလ်ဘောကားမ်း�ှင်း

တွစးခုုဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းတွစးခုု၏ ယ်ုံ�ကညီး�မု်း၊ စ့တွးခု�ယ်ုံ�ကညီးနို့ုင်းမ်းု၊ ကွမ်းး�

က�င်းမ်းုတွ့ု�ပြမ်းှင်�းတွင်းနို့ုင်းမြို့ပါ�� ၎င်း�အီးဘောပါ� အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ၏ အီးပြမ်းင်းမ်း�ာ��ညီးလ်ညီး� ပြမ်းင်�းတွကးလ်ာပါါလ့်မ်း�း 

မ်းညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) �ညီး ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�တွန်းးဖု့ု�မ်း�ာ�က့ု လ်ကးက့ုင်းထုာ�မြို့ပါ�� 

�ာတွူညီ�မ်းှမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်း�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ� (အီးဖုွ��ဝင်း 

အီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ�ပါါဝင်းဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ�အီးတွွကး) နိုှင်�း အီးကြီးက��တွန်းး�ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ� ဘော�း� 

ခု�ယ်း�ာ၌ မ်းတွူကွ�ပြပါာ�မ်းုနိုှင်�း အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းနို့ုင်းမ်းုက့ု အီးာ�ဘောပါ��င်�း�ညီး။ အီးထုူ��ပြဖုင်�း လ်ူမ်း��့�စု 

(ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာ လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး�ကြီးက��မ်း�ာ�တွွင်း) နိုှင်�း ဂ်�န်းးဒါ ပါါဝင်းမ်းုတွ့ု�ပြဖုစး�ညီး (McLoughlin, 2018; 

International IDEA, 2020) ။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးာ� (ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� �လ်ဒးမ်း�ာ�က့ု စ့တွးဝင်းစာ�ဘော�ာ) 

အီးုပါးစုတွစးစုက လ်ှမ်းး�မ်း့ု�ထုာ��ညီးဟုု ထုင်းပြမ်းင်းပါါက (ထု့ုအီးဖုွ���ညီး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�ပြဖုစးဘောစ၊ တွ့ုင်း��င်း� 

�ာ�အီးစုအီးဖုွ�� ပြဖုစးဘောစ၊ �့ု�မ်းဟုုတွး လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး�၏ ���ပြခုာ�အီးစ့တွးအီးပါ့ုင်း�တွစး�ပါး ပြဖုစးဘောစ) ဘောကား 

မ်း�ှင်းအီးဘောပါ� ယ်ုံ�ကညီးမ်းုပါ�ကးပြပါာ��ွာ�ဘောစနို့ုင်း�ညီး။ ဆွီန်းး်က�င်း�ကးအီးဘောန်းပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကား 

မ်း�ှင်း (EMB) ၏ဖုွ��စညီး�မ်းုနိုှင်�း ဝန်းးထုမ်းး�ခုန်းး်အီးပါးမ်းု�ညီး လ်ူဦး�ဘော�၏အီးဓာ့ကလ်ူမ်းု-လ်ူဦး�ဘော�ဆွီ့ုင်း�ာ 

လ်ကခဏာာမ်း�ာ�က့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပါါက အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းနို့ုင်းမ်းုနိုှင်�း က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုအီးဘောပါ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ ခုံယ်ူ 

ခု�ကး�ညီး ပါ့ုမ်း့ုအီးာ�ဘောကာင်း�လ်ာမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ အီးက��့�ဆွီကးအီးဘောန်းပြဖုင်�း ဘောကားမ်း�ှင်း၏ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု� 

�မ်းု၊ �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းုတွ့ု�နိုှင်�း စပါးလ်�ဉ်း�၍ တွ့ုင်း��င်း��ာ�အီးုပါးစုမ်း�ာ�က���့ု�ဘော�ာ လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး�၏ 

အီးုပါးစုအီးစုံမ်းှ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) က့ု အီးာ�ဘောပါ�ဘောထုာကးခုံလ်ာနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�ပြပါင်း အီးပြင်င်း� 

ပါွာ�ဖုွယ်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒးမ်း�ာ� ပြဖုစးဘောပါ�လ်ာနို့ုင်းဘောပြခုက့ုလ်ညီး� ဘောလ်ှာ�ခု�နို့ုင်း�ညီး။

၂၀၀၈ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒအီး� ၂၀၁၆ ခုုနိုှစးတွွင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က့ု ပြပါညီးဘောထုာင်းစု�မ်းမတွက ခုန်းး်အီးပါးခု���ညီး။ ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွွင်း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဥကကဋ္ဌာအီးပါါအီးဝင်း တွ့ုင်း�ဘောဒ�ကြီးက��နိုှင်�း 

၆ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ပြပါညီးန်းယ်း ၁၄ ခုုအီးတွွကး အီးဖုွ��ဝင်းတွစးဦး�စ�ပြဖုင်�း စုစုဘောပါါင်း� ၁၅ ဦး�ပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး�ထုာ��ညီး။ အီးာ�လ်ုံ�     

ပါါဝင်းမ်းုနိုှင်�း ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမ်းုမ်း�ှ့�� ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က့ု ခုန်းး်အီးပါး 

နို့ုင်း�ညီ�း အီးုပါးခု��ပါးဘော��၏ အီးခုွင်�းအီးာဏာာ�ညီး နို့ုင်းင်ံတွကာအီးဘောပြခုခုံမ်းူမ်း�ာ� လ့်ုအီးပါး�ညီ�း �မ်းာ�မ်းတွး 

က�မ်းုနိုှင်�း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ုဘောဆွီာင်းက�ဉ်း�ဘော�ာ န်းညီး�လ်မ်းး�မ်းဟုုတွးပါါ။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကား

မ်း�ှင်း�ညီး အီးမ်းညီးခုံအီးာ�ပြဖုင်�း �ကာ�ဘောန်းပြဖုစးဘော�ားလ်ညီး� ၎င်း�၏အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�အီးာ�လ်ုံ��ညီး လ်ကး�ှ့ 

အီးစ့ု��၏ နို့ုင်းင်ံဘော��အီး� ခုန်းး်အီးပါးခုံ��ူမ်း�ာ�ပြဖုစး�ညီးဟုူဘော�ာအီးခု�ကးက အီးဖုွ��အီးစညီး�အီးာ� �ကးလ့်ုကး 

မ်းု�ှ့�ညီးဟုု စွပါးစွ�ခုံ�နို့ုင်းဘောစ�ညီး။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း၏ဖုွ��စညီး�ပါုံက့ု အီး�ပါး�ကး 

အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံတွကာအီး�့ုင်း�အီးဝ့ုင်း�မ်း�ာ�က က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း�မ်း�ှ့�ညီ�းအီးတွွကး ဘောဝဖုန်းးခု�� 

�က�ညီး။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းတွွင်း ခုန်းး်အီးပါးခုံ�ဘော�ာ အီးဖုွ��ဝင်း ၁၅ ဦး�စလ်ုံ�မ်းှာ 

အီးမ်း��့��ာ�၊ ဘော�ှ�ရှု့ု�ဆွီန်းးဘော�ာ ဥပါဘောဒပါညီာ�ှင်းမ်း�ာ�ပြဖုစးမြို့ပါ�� လ်ူမ်း�ာ�စုမ်းှာ ဗျူမ်းာလ်ူမ်း��့�အီးမ်း�ာ�စု (တွ့ုင်း��င်း� 

�ာ�လ်ူန်းညီး�စုမ်းှ နိုှစးဦး��ာပါါ) ပြဖုစး�က�ညီး (Technical Assessment, 2020)။၇

အီးဖုွ��ဝင်းအီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ� ပါါ�ှ့�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ဖုွ��စညီး��ာ၌ ဘောအီးာကးပါါ 

အီးခု�ကးမ်း�ာ�အီးာ� ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��င်�း�ညီး -

• လ်ူထုု၏လ်ူမ်း��့�စုဖုွ��စညီး�မ်းုနိုှင်�း က�ာ�မ်း မ်းှတွမ်းုက့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းု�ှ့ပြခုင်း�

• ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ဝန်းးထုမ်းး�မ်း�ာ�က့ု ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာစွာ၊ လ်�င်းပြမ်းန်းးထု့ဘော�ာကး 

စွာ၊ �ာတွူညီ�မ်းှ ခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�နိုှင်�း အီးလ်ုပါးတွာဝန်းးဘောပါ�အီးပါးပြခုင်း�။

• နို့ုင်းင်ံ�ာ�ပြဖုစးမ်းု၊ ဂ်ုဏား�တွင်း�၊ အီး�ကးဘောမ်းွ�ဝမ်းး�ဘောက�ာင်း� ဘောန်းာကးခုံနိုှင်�း အီး�့ပါညီာ အီးပါါ 

အီးဝင်း အီးဖုွ��ဝင်းဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ�၏ အီး�ညီးအီးခု�င်း�မ်း�ာ�

• အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�၏ ရှု့ု��ာ�ဘောပြဖုာင်�းမ်းတွးမ်းုနိုှင်�း �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းု

• က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော�ာ အီး�ညီးအီးခု�င်း�မ်း�ာ�၊ အီးပြမ်းင်းမ်း�ာ�နိုှင်�း ဘောန်းာကးခုံမ်း�ာ� လ့်ုအီးပါးမ်းု (McLoughlin, 

2018; International IDEA, 2020)

ဘောအီးာကးပါါအီးဘော��ကြီးက��ဘော�ာ အီး�ညီးအီးဘော�ွ� �ုံ�ခုု�ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

၏ ပါဘော�ားဖုကး�ှင်းန်းယ်း အီး�ညီးအီးခု�င်း�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ဘောပြဖုာင်�းမ်းတွးမ်းှန်းးကန်းးမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘောပါ� 

နို့ုင်း�ညီး-

• လ်ူထုုဆွီကး�ွယ်းဘော��နိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�ာ�ထုံ ပြဖုန်းး်က�ကးဆွီကး�ွယ်းနို့ုင်းပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းုအီးတွွကး အီး�့ပါညီာ၊ ကွမ်းး�က�င်းမ်းုနိုှင်�း စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီး၊

• ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က့ု ဘောကာင်း�မ်းွန်းးစွာ စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�နို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွစးခုုမ်းှ ဘောန်းာကး 

တွစးခုုတု့ွ�တွကးမု်းကု့ ဆွီကးထ့ုန်းး�ထုာ��န်းး လူ်�စွမ်းး�အီးာ�အီး�င်း�အီးပြမ်းစးမ်း�ာ� အီးပါါအီးဝင်း စွမ်းး��ညီး 

ပြပါညီ�းဝမ်းု၊

• ဘောင်ွဘော�က�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��လ်ွတွးလ်ပါးမ်းု အီးပါါအီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပြခုယ်းလ်ှယ်းမ်းုမ်း�ာ�က့ု 

ခုံနို့ုင်း�ညီး�ှ့ပြခုင်း�။

၇ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ခုကးခု�ဘော�ာအီးဘောပြခုအီးဘောန်းမ်း�ာ�တွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု ထုမ်းး�ဘောဆွီာင်းနို့ုင်း�န်းး ဤ 

အီး�ညီးအီးဘော�ွ�မ်း�ာ�က့ု ဦး�စာ�ဘောပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��မ်းု၊ 

တွ�ာ�ဝင်းမ်းုနိုှင်�း ဘောပြဖုာင်�းမ်းတွးမ်းှန်းးကန်းးမ်းုတွ့ု�က့ု တွ့ု�ပြမ်းှင်�းဘောပါ�နို့ုင်း�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

၏ တွာဝန်းးမ်း�ာ�စွာပြဖုစး�ညီ�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော��နိုှင်�း ဘောထုာကးပါံ�ပါ့ု�ဘောဆွီာင်းဘော��၊ လ်ုံခြုံခု�ံဘော��နိုှင်�း ဆွီကး�ွယ်းဘော�� 

စ�ညီး� န်းယ်းပါယ်းမ်း�ာ�စွာ�ှ့ ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာကွမ်းး�က�င်းမ်းုအီးစုံနိုှင်�း ပါညီာ�ပါးမ်း�ာ�ပြဖုင်�း ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) 

တွစးခုုက့ု တွညီးဘောဆွီာကးမ်းညီးဟုုဘော�ာ�ညီး�းယ်းခု�ကးပြဖုင်�း ဝန်းးထုမ်းး�ခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�မ်း�ာ� လ်ုပါးဘောဆွီာင်း�င်�း 

�ညီး။

အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ� ဘော�း�ခု�ယ်းခုန်းး်ထုာ��ညီ�းလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ု အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�အီးပါါ

အီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ �ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�ာ�မ်းှ ဘောစာင်�း�ကညီ�းဘောလ်�လ်ာနို့ုင်းဘောအီးာင်း ပြပါ�လ်ုပါးထုာ��င်�း 

�ညီး။  အီးဖုွ��ဝင်းအီးပြဖုစး အီးမ်းညီးစာ�င်း�တွင်း�ွင်း��ာတွွင်း အီးဓာ့ကနို့ုင်းင်ံဘော��အီးင်းအီးာ�စုမ်း�ာ�မ်းှ ဘောပြပါာဆွီ့ုခုွင်�း 

�ှ့ဘောစဘော��အီးတွွကး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ��ညီးဘောစ�စပါးညီှ့နိုုင်း�ဘော�� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွွင်း ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ��ူအီးပြဖုစး 

ပါါဝင်းဘောလ်��ှ့�က�ညီး။ ထု့ု�့ု�ဘော�း�ခု�ယ်းပြခုင်း�၊ အီးမ်းညီးစာ�င်း�တွင်း�ွင်း�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး စ့စစးပြခုင်း� 

က���့ု�ဘော�ာ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ��ညီး နို့ုင်းင်ံဘောတွား�မ်းမတွမ်းှ အီးမ်းှန်းးတွကယ်း တွ�ာ�ဝင်းခုန်းး်အီးပါးမ်းုမ်းတွ့ုင်းမ်း� 

(ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံက���့ု�) ကြီးက့�တွင်းလ်ုပါးဘောဆွီာင်းနို့ုင်းပါါ�ညီး။ ဤ�့ု�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ �ကးဆွီ့ုင်း�ူ 

မ်း�ာ�မ်းှ ထု့ုအီးဖုွ��ဝင်းခုန်းး်အီးပါးပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွွင်း ပါ့ုမ်း့ုပါါဝင်းနို့ုင်းပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ �့ု�ဘော�ား ခုန်းး်အီးပါးထုာ�မြို့ပါ�� 

လ်�င်းမြို့ပါ��ပြခုင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ��ညီး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�၏ 

ဩဇိုာလ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုဘောအီးာကးတွွင်း မ်း�ှ့�င်�းဘောပါ၊ �ှ့�ညီးဟုုလ်ညီး� မ်းပြမ်းင်းအီးပါးဘောပါ (International IDEA, 

2020)။

ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင်် (EMB) ၏ �ွင်််လွှာင််�ပြုမှင််သိ�မှု၊ တ�ဝန်း်ချံမှုနှှင််် ကျေးပြုဖွဲ့�င်််မှတ်မှှန်း်�န်း်မှု 
တိ���ိ� ပြုမှှင်််တင််ပြုချင််�။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စကးဝန်းး�မ်း�ာ�စွာတွစးဘောလ်ှာကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)အီးာ� လ်ူထုုမ်းှ 

ယ်ုံ�ကညီးက့ု�စာ�မ်းု �ှ့လ်ာဘောစ�န်းးကြီးက့��ပါမ်းး�၍ ထု့ုယ်ုံ�ကညီးမ်းုဆွီကးလ်ကးထု့န်းး��့မ်းး�ထုာ�ပြခုင်း��ညီး 

အီးလ်ွန်းးအီးဘော��ကြီးက��ပါါ�ညီး။ ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဘောပါ�ထုာ��ှ့ဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီးမ်းု�ညီး အီးပြပါန်းး 

အီးလ်ှန်းးနိုှ��နိုွယ်းဘောန်းဘော�ာ အီးခု�ကးမ်း�ာ�ဘောပါ�တွွင်းမ်းူတွညီး�ညီး။ ဥပါမ်းာ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�က မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း 

မ်း�ာ�နိုှင်�း ထု့ဘောတွွ�ဆွီကးဆွီံပါုံ၊ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�အီးတွွကး လ်ူထုုအီး�့ပါညီာဘောပါ�ပြခုင်း�နိုှင်�း အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းု 

အီးဖွု��အီးစညီး�မ်း�ာ�နှိုင်�း ခု�တ့ွးဆွီကးပြခုင်း�က���ု့�ဘော�ာ လူ်ထုု�ု့�ပြဖုန်းး်က�ကးဆွီကး�ွယ်းပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး ၎င်း�၏လွ်တွးလ်ပါးမ်းုက့ု အီးခု့ုင်းအီးမ်းာ�ကးဘော�ပြပါနို့ုင်းပြခုင်း� �ှ့၊ မ်း�ှ့ တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး 

(International IDEA, 2012)။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) �ညီး လ်ူထုု�့ု� 

ပြဖုန်းး်က�ကးဆွီကး�ွယ်းပြခုင်း�နိုှင်�း ဆွီကး�ွယ်းမ်းုစွမ်းး��ညီး ခု့ုင်းခု့ုင်းမ်းာမ်းာ�ှ့�မ်းညီးပြဖုစးမြို့ပါ�� ယ်ုံ�ကညီးမ်းုတွညီး 

ဘောဆွီာကးဘော��န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�ာ�ပြဖုင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ��ာမ်းက အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�က���့ု�

ဘော�ာ အီးဓာ့ကက��ညီ�းဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပါါဝင်းပါတွး�ကး�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း ထု့ဘောတွွ�ဆွီကးဆွီံ�မ်းညီး 

ပြဖုစး�ညီး။  ထု့ုန်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�ာ�တွွင်း လ့်ုကးန်းာ�မ်းညီ�းက�င်�းဝတွးမ်း�ာ�ဘော��ဆွီွ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးတွ့ုင်းပါင်းခုံ

ဘောကားမ်းတွ�မ်း�ာ�ဖုွ��စညီး�ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုဖု့ု�မ်းးမ်း�ာ�ပါါဝင်းနို့ုင်း�ညီး။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောစာင်�း�ကညီ�းဘောလ်�လ်ာ�ူအီးပြဖုစး ဘောလ်ှာကးထုာ��ာတွွင်း အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ�� 

အီးစညီး�မ်း�ာ�လ့်ုကးန်းာ�မ်းညီ�း �တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�ာ� ထုပါးတွ့ု�ခု�မ်းှတွးခု��ပြခုင်း� အီးပါါအီးဝင်း ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ 
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ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးတွွင်း� အီးပြင်င်း�ပါွာ�ဖွုယ်း�ာ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�စွာခု�မ်းှတွးခု��ဘော�ာဘော�ကာင်�း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ 

ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း ဘောခုါင်း�ဘောဆွီာင်းပါ့ုင်း��ညီး ဘောဝဖုန်းးခုံခု����ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

မ်းတွ့ုင်းမ်း� �ုံ�ပါတွးအီးလ့်ုတွွင်း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ညီ�ညွှွတွးဘော�ာ ဒ�မ်း့ုက�ကး 

တွစးပါါတွ� (UDP) မ်းှ ပါါတွ�ဘောခုါင်း�ဘောဆွီာင်း၏ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ��ဏ္ဍာဘောင်ွဆ့ွီုင်း�ာ ဥပါဘောဒမ်း�ာ�ခု��့�ဘောဖုာကးမ်းု 

ဘော�ကာင်�း �ကာ�န်းာမ်းု/အီးယ်ူခုံဝင်းမ်းုမ်းဘောပါ��� ပါါတွ�ဖု�ကး�့မ်းး�ဘော�ကာင်း� ဘော�ကညီာခု���ညီး။ အီးက��့�ဆွီကး 

အီးဘောန်းပြဖုင်�း စုစုဘောပါါင်း� က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းဘောလ်ာင်း� ၁,၁၂၉ ဦး� (၁၆%) က့ု ပါါဝင်းယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်း�န်းး အီး�ညီးအီးခု�င်း� 

မ်းပြပါညီ�းမ်း�ဘော�ကာင်း� ဘော�ကညီာခု���ညီး။ အီးဆွီ့ုပါါ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး�ညီး မ်းှတွမ်းု�ှ့နို့ုင်းဘော�ားလ်ညီး� အီးလ်ွန်းး 

ဘောန်းာကးက�မ်းှ ဘော�ကညီာဆွီုံ�ပြဖုတွးခု��ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး။ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး လ်ုံခြုံခု�ံ 

ဘော��အီးဘော�ကာင်း�ပြပါခု�ကးပြဖုင်�း မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်း ၅၄ ခုုတွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဖု�ကး�့မ်းး�ခု��မြို့ပါ�� ထု့ုဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကး 

ဘောန်းာကးကွယ်းတွွင်း ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမု်းနိုှင်�း က��့�ဘော�ကာင်း�ဆွီ�ဘောလ်�ားမ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော�ကာင်�း ဘောဝဖုန်းးခုံခု����ညီး။ 

ထု့ုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဖု�ကး�့မ်းး�ဘော�ာ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးဘော�ကာင်�း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း ၁.၆ �န်းး�အီးထု့ မ်း�ဘောပါ�ခုွင်�းဆွီုံ�ရှုုံ� 

ခု���မြို့ပါ�� ပါ့ုမ်း့ုဘောကာင်း�မ်းွန်းးဘော�ာ လ်ုံခြုံခု�ံဘော��အီးဘောပြခုအီးဘောန်းမ်း�ာ�ဘောအီးာကးတွွင်း�ာ မ်း�ဘောပါ�နို့ုင်း�န်းး �ကာ�ပြဖုတွး 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က့ု ဘောစာင်�းဆွီ့ုင်း��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ �့ု�ဘော�ား ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ညီှ့နိုုင်း�မ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�ဘော�ကာင်�း တွ့ုင်း��င်း� 

�ာ�ပါါတွ�မ်း�ာ�အီး�ကာ� မ်းဘောက�န်းပါးမ်းုမ်း�ာ�ပြဖုစးဘောစခု���ညီး။ လ်ုံခြုံခု�ံဘော��ကဏ္ဍဝန်းးကြီးက��ဌာာန်းမ်း�ာ�၏ အီးကြံကံပြပါ� 

ခု�ကးမ်း�ာ�အီးဘောပါ� အီးဓာ့ကအီးဘောပြခုခုံ၍ ထု့ုဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွးခု��ပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး (Technical Assessment, 

2020)။၈

၂၀၂၀ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ကာလ်အီးတွွင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စကးဝန်းး�ပြပါပြပါကခဒ့န်းးထုုတွးဘောဝမ်းု မ်း�ှ့ပြခုင်း�၊ 

ကြီးက့�တွင်းမ်း�ဘောပါ�ပြခုင်း�မ်း�ာ�ဘောဆွီာင်း�းကး�ာတွွင်း ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမ်းုနိုှင်�း အီးကာအီးကွယ်းမ်း�ာ� ကင်း�မ်း��ပြခုင်း�၊ 

စာ�င်း��ွင်း�ထုာ��ညီ�း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းအီးဘော�အီးတွွကး၊ မ်း�ရှုုံအီးဘော�အီးတွွကးနိုှင်�း ပါတွး�ကး၍ လ်ုံဘောလ်ာကးဘော�ာ 

လ်ူထုုအီး�့ဘောပါ�မ်းုမ်း�ှ့ပြခုင်း� စ�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာစ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�မ်းု ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�စွာ�ှ့ခု���ညီး။   

ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောန်း်မ်းတွ့ုင်းမ်း� မ်း�ရှုုံတွစးရှုုံတွွင်းလ်ကးခုံမ်းညီ�း 

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းအီးဘော�အီးတွွကးနိုှင်�း မ်း�ရှုုံအီးဘော�အီးတွွကးက���့ု�ဘော�ာ အီးဓာ့က ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးခု�ကး 

အီးလ်ကးမ်း�ာ�က့ု ထုုတွးပြပါန်းး�န်းး ပါ�ကးကွကးခု���ညီး (Technical Assessment, 2020)။၉ အီးဆွီ့ုပါါ 

ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ��ညီး မ်း�မ်း�ာ�၏တွ�ာ�ဝင်းမ်းု �့ု�မ်းဟုုတွး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒး၏တွ�ာ�ဝင်းမ်းုအီးဘောပါ� 

�ကးဘော�ာကးမ်းုတွစးစုံတွစး�ာမ်း�ှ့ဘော�ားလ်ညီး� ထု့ုဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�းပါတွး�ကး၍ ဘောပြပါာဆွီ့ုဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�

မ်းုအီးာ�န်းညီး�ခု��ပြခုင်း�က ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာပါါဝင်းပါတွး�ကး�ူမ်း�ာ�အီး�ကာ� အီးတွ့ုင်း�အီးတွာတွစးခုု 

အီးထု့ အီးဆွီင်းမ်းဘောပြပါပြဖုစးဘောစခု��မြို့ပါ�� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးဘောပါ��ံ�ယ်�ှ့ဘောစ�န်းး ထု့ုအီးခု�ကးက့ုပါင်း စစးတွပါးက 

အီး�ုံ�ခု�ခု���ညီး။

ပြပါညီး�ူမ်း�ာ�နှိုင်�းစပါးလ်�ဉ်း�၍ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�လု်ပါးင်န်းး�စဉ်း �မ်းာ�မ်းတွးမု်း�့ှဘောစ�န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးတွွကး အီးဘော��ပါါဘော�ာအီးခု�န့်းးကာလ် နှိုစးခုုမှ်းာ - မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း��ွင်း�ခု�န့်းးနှိုင်�းဆွီနိုဒမ်း� 

ဘောပါ�ခု�န့်းးတွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း��ှ့  ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ုဘောပြဖု�ှင်း��န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

(EMB) မ်းှ ပြမ်းင်း�ာထုင်း�ာ ကြီးက့��ပါမ်းး�မ်းုမ်း�ာ��ညီး ယ်ုံ�ကညီး�ဘောလ်ာကးဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�အီးတွွကး 

၈ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document). 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းခုွ�မ်း�ာ�၏ အီးကြံကံဉာာဏားမ်း�ာ�လ်ညီး� ပါါဝင်းခု���ညီး။ (Lidauer, 2021).

၉ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document))
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န်းညီး�ပါညီာဆွီ့ုင်း�ာ လ့်ုအီးပါးခု�ကးတွစးခုု�ာမ်းက�� ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု�မ်းုနိုှင်�း လ်ွတွးလ်ပါးမ်းုက့ု ပြပါ��န်းး 

အီးတွွကး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�နိုှင်�း တွ့ုကးရှု့ုကးထု့ဘောတွွ�ဆွီကးဆွီံနို့ုင်း�ညီ�း အီးဖု့ု�တွန်းးအီးခုွင်�းအီးဘော��တွစးခုုလ်ညီး�

ပြဖုစး�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံအီးတွွကးဆွီ့ုလ်ှင်း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�ပြပါ�စု�ာ၌ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းအီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ� ကြံက�ံဘောတွွ� 

��ညီ�း ဖု့အီးာ�ဘောပါ�ဘော�့�ဘောပြပါာင်း�ခုံ�မ်းုနှိုင်�း ကာလ်�ကာ�ှညီး ခုွ�ပြခုာ�ဆွီကးဆွီံခုံ�မ်းုမ်း�ာ�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�တွွကး 

ခု�ကး�န်းးအီးတွွကး  အီးပါတွးတွကုတွးကြီးက့��ပါမ်းး�ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းး လ့်ုပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း လ်ွန်းးခု���ညီ�း 

�ှစးလ်အီးတွွင်း� ဘောဒ�နိုတ�အီးဆွီင်�း စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ဘော��စွမ်းး��ညီးနိုှင်�း စာ�းကးစာတွမ်းး�အီးမ်း�ာ�အီးပြပါာ� ဆွီုံ�ရှုုံ�ခု��� 

�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB)၊ နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်းှတွးပါုံတွင်းစာ�င်း��ွင်း�ပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဘောထုွဘောထုွ 

အီးုပါးခု��ပါးဘော�� အီးာဏာာပါ့ုင်းမ်း�ာ�အီး�ကာ� န်း��ကပါးစွာပါူ�ဘောပါါင်း�ဘောဆွီာင်း�းကးပြခုင်း��ညီး မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးလ့်ုအီးပါးပါါ 

လ့်မ်း�းမ်းညီး။

ဆွီကး�ွယ်းဘော��မ်းဟုာဗျူ��ဟုာတွစး�ပါးက့ု ဘောဖုားဘောဆွီာင်းပြခုင်း�နိုှင်�း အီးဘောကာင်းအီးထုညီးဘောဖုားပြခုင်း� 

တွ့ု�အီးပြပါင်း အီးဓာ့ကက�ဘော�ာ ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ�့ု� ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာစွာ အီး�့ဘောပါ� 

ပြခုင်း��ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�၏ယ်ုံ�ကညီးမ်းုက့ု ထု့န်းး��့မ်းး��န်းး အီးဘောထုာကးအီးကူပြဖုစးဘောစ�ညီး။ ထု့ုက���့ု� 

ဘော�ာ န်းညီး�ဗျူ��ဟုာတွွင်း �မ်းာ�ရှု့ု�က�မ်း�ဒ�ယ်ာမ်း�ာ�မ်းှတွဆွီင်�း ပါုံမ်းှန်းးအီး�့ဘောပါ�ပြခုင်း�အီးပြပါင်း ဆွီ့ု�ှယ်းမ်း�ဒ�ယ်ာ 

က့ု ထု့ဘော�ာကးစွာအီး�ုံ�ပြပါ�၍ အီး�့ဘောပါ�ပြခုင်း�တွ့ု�လ်ညီး� ပါါဝင်း�င်�း�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� 

(EMBs) �ညီး အီးဆွီင်�းတွ့ုင်း�တွွင်း ဆွီ့ု�ှယ်းမ်း�ဒ�ယ်ာခု�န်းးန်းယ်းမ်း�ာ�က့ု ထု့ထု့ဘော�ာကးဘော�ာကး အီး�ုံ�ပြပါ�တွတွး 

ဘောစ�န်းး ဂ်ရှုုတွစ့ုကး ဘောလ်�လ်ာ�င်�း�ညီး။

တိ�င််�င််နှှး�ကျေးနှှ�ကျေးသိ�လွှာမှ်�စဉ်း်ပြုဖွဲ့င််် ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�စန်းစ်မှး��၏ ကျေး��င််��း ို �ဆိ���း ို �မှး���ိ� 

ရှင််�လွှာင််� သိတ်မှှတ်ပြုချင််�

မြို့ပါ��ပြပါညီ�းစံုဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�စန်းစး မ်း�့ှပါါ။ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�စန်းစးမ်း�ာ�၏ အီးာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�နှိုင်�း 

အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ ဒ�ဇို့ုင်း�မ်းှ ���ပြခုာ�ခုွ�ထုုတွး၍ 

စဉ်း�စာ�နို့ုင်းမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘောပါ။  ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုု�ညီး ဆွီနိုဒမ်း�မ်း�ာ�မ်းှတွဆွီင်�း က့ုယ်းစာ�ပြပါ� 

လ်ှတွးဘောတွားမ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး ရှုုံ�ဌာာန်းမ်း�ာ�အီးတွွကး (ထု့ုင်းခုုံ) ဘောန်း�ာအီးပြဖုစးဘောပြပါာင်း�လ်�ဘောပါ��ညီ�း ဂ်ဏာန်းး� 

�ခု��ာပံုါဘော�န်းညီး�တွစးခုုပါင်းပြဖုစး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�စန်းစးဒ�ဇု့ိုင်း��ညီး နု့ိုင်းငံ်ဘော��အီးဘောပြပါာင်း�အီးလ်� အီး�့ှန်းး 

အီးဟုုန်းးက့ုပြမ်းှင်�းတွင်းဘောစနို့ုင်းမြို့ပါ�� လ်ူထုုပါူ�ဘောပါါင်း�ပါါဝင်းမ်းုက့ုအီးာ�ဘောပါ�၍ ပါဋိ့ပါကခ ဘောပြပါမြို့င့်မ်းး�ဘောစမြို့ပါ�� က�ာ�မ်း 

ဘော���ာ က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုပြမ်းှင်�းတွင်း�န်းးနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�စန်းစးမ်း�ာ� ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော��တွ့ု�က့ု ဘောဆွီာင်းက�ဉ်း� 

နို့ုင်းပါါ�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဘော�း�ခု�ယ်းမ်းု�ညီး အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၏တွ�ာ�ဝင်းမ်းုက့ု လ်ှမ်းး�မ်း့ု�နို့ုင်းဘော�ာ 

ဘော�ကာင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုဘောအီးာင်းပြမ်းင်း�န်းးအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�စန်းစး ဘော��ဆွီွ�ပြခုင်း�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း 

မ်း�ာ�တွွင်း မ်းူဝါဒခု�မ်းှတွး�ူမ်း�ာ�၊ အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၊ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်း�ာ� 

အီး�ကာ� န်းာ�လ်ညီးမ်းုနိုှင်�း ယ်ုံ�ကညီးမ်းုတွညီးဘောဆွီာကး�န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီး။

၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�နိုှင်�း စစးတွပါးအီးာဏာာ�့မ်းး�မ်းု�ညီး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ ဘောခုတွးမ်းမ်း� 

ဘောတွာ�ဘော�ာ မ်း�မ်း�ာ��ူနို့ုင်းဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး (FPTP) ၏ ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာအီး�ွင်းအီးပြပါင်းနိုှင်�း အီးာဏာာခုွ�ဘောဝမ်းု 

အီးဘောပါ� �ကးဘော�ာကးမု်းမ်း�ာ�ကု့ မ်း��ဘောမ်းာင်း�ထု့ု�ပြပါခု���ညီး။ လ်ကး�့ှ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�န်းယ်းန်းမ့်းတွးမ်း�ာ� �ု့�မ်းဟုုတွး 

မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ�က့ု ပါ့ုင်း�ပြခုာ��တွးမ်းှတွး�ညီ�း စန်းစးဘော�ကာင်�း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ှ့ လ်ှတွးဘောတွားဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

မ်း�ာ��ညီး အီးခု��့�မ်းညီ�မ်းှမ်းုဒဏားက့ု ခုံခု����ညီး။ FPTP စန်းစးဘော�ကာင်�း မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း အီးန်းညီး�င်ယ်း�ာ�ှ့ဘော�ာ 
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မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ��ှ့မ်း�မ်း�ာ�၏ လ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းု�ညီး မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းပါ့ုမ်း�ာ�ဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ��ှ့ မ်း�ထုကး ��ဇိုာပါ့ုကြီးက�� 

မ်းာ��ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ အီးခု��့�မ်းညီ�မ်းှမ်းု�ညီး ကမ်းာ့ဘောပါ�တွွင်း အီးပြမ်းင်�းမ်းာ�ဆွီုံ�ထု�မ်းှ တွစးခုုပြဖုစး�ညီး။၁၀ 

ဤအီးဘောပြခုအီးဘောန်း�ညီး 'လ်ူတွစးဘောယ်ာကး တွစးမ်း�’ ဟုူဘော�ာ က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�၏ န်း့ယ်ာမ်းက့ု ခု��့� 

ဘောဖုာကး�ာဘော�ာကးမြို့ပါ�� ဆွီနိုဒမ်း�ဘောပါ�ခုွင်�းတွွင်း ကြီးက��မ်းာ�ဘော�ာမ်းညီ�မ်းှမ်းုမ်း�ာ� ပြဖုစးဘောပါ�ဘောစ�ညီး။ ၎င်း��ညီး 

လ်ှတွးဘောတွားမ်း�မ်း�ာ�က့ု ထု့ုင်းခုုံမ်း�ာ�အီးပြဖုစး ဘောပြပါာင်း�လ်��ာ၌ တွ့မ်းး�ဘောစာင်း�မ်းုပြဖုစးဘောစမြို့ပါ�� �ကးလ့်ုကးဘော�ာ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒးမ်း�ာ�က့ု ပြဖုစးဘောပါ�ဘောစ�ညီး (Technical Assessment, 2020)။၁၁

FPTP စန်းစး�ညီး အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�ာ�၊ လ်ူင်ယ်းနိုှင်�း တွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�ာ�က့ု ခု�န်းးလ်ှပါး 

ထုာ�ပြခုင်း�ပြဖုစးဘောစနို့ုင်း�ညီး။ �့ု�ဘော�ားလ်ညီး� လ်ူဦး�ဘော�န်းညီး�ဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းင်ယ်းမ်း�ာ�က့ု လ်ှမ်းး�မ်း့ု�ထုာ� 

�ညီ�း လူ်န်းညီး�စုအီး�ု့င်း�အီးဝု့င်း�မ်း�ာ��ညီး ထု့ုမ်း�မ်း�ာ��ူနု့ိုင်းစန်းစးပြဖုင်�း အီးက��့�ပြဖုစးထွုန်းး�နု့ိုင်း�ညီး။ ဘောယ်�ုယ်� 

အီးာ�ပြဖုင်�း အီးာဏာာကြီးက��မ်းာ��ညီ�းအီးုပါးစုထု�မ်းှ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းအီးမ်း�ာ�စု ကြီးက့�ကးနိုှစး�ကး�ညီ�း က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်း 

ဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ�က့ု ပါါတွ�မ်း�ာ�က ဘော�း�ခု�ယ်း�န်းး အီးလ်ာ�အီးလ်ာပါ့ုမ်း�ာ�ဘော�ာဘော�ကာင်�း လ်ူန်းညီး�စုနိုှင်�း အီးမ်း��့� 

�မ်း��မ်း�ာ�ကု့ ခု�န်းးလှ်ပါးထုာ�ပြခုင်း�မှ်းာ စု့��့မ်းးစ�ာပြဖုစးဘောန်းဆွီ�ပြဖုစး�ညီး။ ပြမ်းန်းးမ်းာနု့ိုင်းငံ်အီးတွွကးဆု့ွီလ်ှင်း အီးာဏာာ 

ကြီးက��မ်းာ��ညီ�းအီးုပါးစုမ်းှ က့ုယ်းစာ�လှ်ယ်းဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ�ဆွီ့ု�ညီးမ်းှာ အီး�ကး ၃၀ဘောက�ား အီးမ်း��့��ာ�မ်း�ာ� 

ပြဖုစးမြို့ပါ�� ဗျူမ်းာလ်ူမ်း��့�စုမ်းှပြဖုစး�ညီး။ ထု့ုတွူညီ�ဘော�ာအီးဘော�ကာင်း�ပြပါခု�ကးဘော�ကာင်�းပါင်း FPTP စန်းစး�ညီး ဥပါ

ဘောဒပြပါ�ဘော��ဆွီ့ုင်း�ာခုန်းး်အီးပါးမ်းုမ်း�ာ�အီးဘောပါ� �ကးဘော�ာကးမ်းု�ှ့�ညီး (International IDEA, 2012)။ 

တွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူမ်း��့�စုမ်း�ာ�၏ ဆွီနိုဒမ်း�မ်း�ာ��ညီး တွ့ုင်း��င်း��ာ�အီးဘောပြခုပြပါ�ပါါတွ�မ်း�ာ�အီးတွွကးပါ� မ်းဟုုတွး�� 

နို့ုင်းင်ံလ်ုံ� က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပါါတွ�မ်း�ာ�ကလ်ညီး� မ်းတွူညီ�ဘော�ာ လ်ူဦး�ဘော�အီးုပါးစုမ်း�ာ�တွစးဘောလ်ှာကး မ်း�ဘောပါ� 

ဘောထုာကးခုံမ်းုက့ု�့�့�ာ�ာ �ယ်ူနို့ုင်းခု���ညီးက့ု �တွ့ပြပါ��င်�း�ညီး။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးအီးာ� အီးခု��့�က�က့ုယ်းစာ�ပြပါ�စန်းစး (PR) �့ု� ဘောပြပါာင်း�လ်��န်းး နိုှစးဘောပါါင်း� 

မ်း�ာ�စွာ ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ခု���ကဘော�ားလ်ညီး� မ်း�ကာခုဏာဆွီ့ု�လ့်ု အီးဘောပါ�ယ်ံအီးဆွီင်�း�ာဘောဆွီွ�ဘောနိုွ��ကမြို့ပါ�� တွ့က� 

ဘော�ာ ဒ�ဇို့ုင်း�အီးဂ်�ါ�ပါးမ်း�ာ�၊ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ/ဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ ကန်းး်�တွးခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော�� 

�ကးဘော�ာကးမ်းုမ်း�ာ�က့ု ဘောစ�ဘောစ�စပါးစပါး ခုွ�ပြခုမ်းး�စ့တွးပြဖုာပြခုင်း�မ်းပြပါ��ကပါါ။  တွပါးမ်းဘောတွားနိုှင်�း ၎င်း�ခုန်းး်အီးပါးထုာ� 

ဘော�ာ ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး မ်း�ကာဘော��မ်း�က PR စန်းစးဘောပြပါာင်း�လ်��န်းး အီးာ�ဘောပါ� 

ဘောပြပါာဆွီ့ုလ်�ကး�ှ့မြို့ပါ�� ၂၀၂၀ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�တွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောထုာကးခုံမ်းုမ်း�ခု���ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ� 

အီးမ်း�ာ�စုက ထု့ုအီးကြံကံအီးစညီးက့ု ဘောထုာကးခုံဘော�ကာင်း�ဘောတွွ��ှ့��ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ဘောပြပါာင်း�လ်�   

လ့်ုကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း တွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူန်းညီး�စုပါါတွ�မ်း�ာ�က���့ု� အီးခု��့�ဘော�ာအီးုပါးစုမ်း�ာ�၏ ��ဇိုာလ်ှမ်းး�မ်း့ု�မ်းုမ်းှာ 

အီးလ့်ုအီးဘောလ်�ာကး ကြီးက��မ်းာ�လ်ာမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘောပါ။ ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ညီး ပြပါညီး�ူ�လ်ှတွးဘောတွားအီးတွွကး 

အီးုပါးခု��ပါးဘော�� မြို့မ်း့��န်းယ်းန်းယ်းန်း့မ်း့တွးနိုှင်�း က့ုကးညီ��ညီ�း မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်း�ာ�မ်းှ က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းမ်း�ာ�က့ု ဘော�း� 

ဘောကာကးတွင်းဘောပြမ်းှာကးမြို့ပါ��  ထု့ုမြို့မ်း့��န်းယ်းအီးဘောပါါင်း�အီးစုမ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး အီးပါ့ုင်း�မ်း�ာ�မ်းှတွဆွီင်�း အီးမ်း��့��ာ� 

လ်ှတွးဘောတွားနိုှင်�း တွ့ုင်း�ဘောဒ�ကြီးက�� �့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါညီးန်းယ်းလ်ှတွးဘောတွားမ်း�ာ�အီးတွွကး က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းမ်း�ာ� 

တွင်းဘောပြမ်းှာကးဘောန်းဘော�ာဘော�ကာင်�း PR စန်းစးက့ု စတွင်းအီး�ုံ�ပြပါ�လ်ှင်း လ်ကး�ှ့စန်းစးပြဖုစး�ညီ�း က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်း 

တွစးဦး�ပါ��ှ့ဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းမ်းှ က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းအီးမ်း�ာ��ှ့ဘော�ာ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်းအီးပြဖုစး ဘောပြပါာင်း�လ်��န်းးအီးတွွကး 

၁၀ ၂၀၂၀ ပြပါညီး�ူ�လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း အီးကြီးက��ဆွီုံ�မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်း (၄၁၂,၆၃၁ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း) နိုှင်�း အီးင်ယ်းဆွီုံ� မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်း (၁၄၆၆ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း) 

အီး�ကာ� ၂၈၁ : ၁ အီးခု��့��ှ့မြို့ပါ�� အီးမ်း��့��ာ�လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း အီးကြီးက��ဆွီုံ�မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်း (၈၉၅,၄၄၂ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း) နိုှင်�း အီးင်ယ်းဆွီုံ�မ်း� 

ဆွီနိုဒန်းယ်း (၃၈၇၄ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း) ၂၃၁ : ၁ အီးခု��့� �ှ့�ညီး။

၁၁ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ ပြပါင်းဆွီင်း�န်းး လ့်ုအီးပါးမ်းညီး ပြဖုစး�ညီး (Technical Assessment, 2020)။၁၂ 

၂၀၀၈ ဖွု��စညီး�ပံုါအီးဘောပြခုခံုဥပါဘောဒ�ညီး ပါ�ကးပြပါယ်း၍ အီးက��ံ�မ်းဝင်းဘောတွာ�ဟုု ယူ်ဆွီ�မ်းညီးပြဖုစးမြို့ပါ�� ထု့ု�ဘော�ကာင်�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� စန်းစး�စးက့ု ဘောဖုားဘောဆွီာင်း�ာတွွင်း အီးမ်းှန်းးတွကယ်း အီးတွာ�အီးဆွီ��မ်း�ှ့ဘောတွာ�ပါါ။  �့ု�ဘော�ား 

လ်ညီး� ယ်င်း�က့ု တွ�ာ�ဝင်း ဥပါဘောဒပြပါ�ဘော��အီးာဏာာပါ့ုင်းမ်း�ာ�က�ာ အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်း၍ ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်း 

ဘော�ာန်းညီး�ပြဖုင်�း�ာလ်ုပါးဘောဆွီာင်းနို့ုင်းမြို့ပါ�� အီးတွုအီးဘောယ်ာင်းန်းညီး�ပြဖုင်�း တွပါးမ်းဘောတွားက ၎င်း�၏အီးာဏာာက့ု 

ခု့ုင်းမြို့မ်း�ဘောစ�န်းးနိုှင်�း ၎င်း�၏ အီးဓာ့ကစ့န်းးဘောခု��ူမ်း�ာ�က့ု ဖုယ်းထုုတွး�န်းး �ညီး�းယ်းပြခုင်း�မ်း��့�ပြဖုင်�း မ်းလ်ုပါးဘောဆွီာင်း 

နို့ုင်းပါါ။

PR စန်းစးမ်း�ာ�တွွင်း လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း ထု့ုင်းခုုံဘောန်း�ာမ်း�ာ���ှ့�န်းး ပါါတွ�မ်း�ာ�ပြပါညီ�းမ်း��န်းးလ့်ုအီးပါး 

�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဆု့ွီင်း�ာ �တွးမှ်းတွးခု�ကးတွစးခုုပါါ�့ှဘော�ာဘော�ကာင်�း (�ာခု့ုင်းနုိုန်းး�အီးာ�ပြဖုင်�း ၄ �ု့�မ်းဟုုတွး 

၅ �ာခု့ုင်းနိုုန်းး��တွးမ်းှတွးနို့ုင်း�ညီး �့ု�မ်းဟုုတွး ဘောန်း�ာလ်ွတွးထု့ုင်းခုုံအီးဘော�အီးတွွကးအီးလ့်ုကး�တွးမ်းှတွး�ညီ�း 

"��ာဝ �တွးမ်းှတွးခု�ကး" ပြဖုင်�းလ်ညီး� �တွးမ်းှတွးနို့ုင်း�ညီး။) ၂၀၂၀ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က့ု PR စန်းစးပြဖုင်�း 

က�င်း�ပါပါါက တွ့ုင်း��င်း��ာ�ပါါတွ�မ်း�ာ� အီးမ်း�ာ�စု�ညီး ဆွီနိုဒမ်း� ၁ �ာခု့ုင်းနိုုန်းး�ပါင်း မ်း��ှ့ဘော�ာဘော�ကာင်�း 

တွ့ုင်း��င်း��ာ�ပါါတွ�မ်း�ာ��ညီး လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း အီးမ်းတွးဘောန်း�ာတွစးဘောန်း�ာမ်းှ �ယ်ူနို့ုင်းမ်းညီးမ်းဟုုတွးဘောပါ 

(International IDEA, 2021)။ ထု့ု�ဘော�ကာင်�း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ�ညီး ဗျူဟု့ုခု��ပါးက့ုင်းမ်းုမ်း�ာ�ဘော�ာ နို့ုင်းင်ံ 

ပြဖုစးဘော�ားလ်ညီး� လ်ကး�ှ့ FPTP ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး�ညီး တွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူန်းညီး�စုအီးခု��့�က့ု အီး�ာစ�� 

�ဘောစပါါ�ညီး (Ostwald and Courtin, 2020)။ ခုွ�တွမ်းး�ထုာ��ှ့ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ အီးထုူ�အီးစ�အီးမ်းံမ်း�ာ�က့ု 

က�င်�း�ုံ�ပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ��ညီး ၎င်း�တွ့ု�အီးာ� က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းဘောလ်ာင်း�အီးပြဖုစး 

ဝင်းဘော�ာကးယ်ှဉ်းမြို့ပါ့�င်းဘောစပါါက PR စန်းစး�ညီး အီးမ်း��့��မ်း��မ်း�ာ�နိုှင်�း လ်ူင်ယ်းက့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ� 

�့ု�မ်းဟုုတွး တွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူမ်း��့�စုမ်း�ာ�၊ လ်ူတွန်းး�စာ�/ဇိုာတွးစန်းစး �့ု�မ်းဟုုတွး ဌာာဘောန်းတွ့ုင်း��င်း��ာ�လ်ူ

မ်း��့�မ်း�ာ�အီးတွွကး အီးက��့��ှ့နို့ုင်းပါါ�ညီး။၁၃

ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ အီးဘောပြခုအီးဘောန်းအီး�ပါး�ပါးက့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ�လ်�ကး ကွ�ပြပါာ�ဘော�ာ ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�၏ အီးာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု �ုံ��ပါး�ာတွွင်း အီး�ုံ�ဝင်းဘော�ာ 

စံနိုုန်းး�မ်း�ာ�က့ု ဘောအီးာကးတွွင်းဘောဖုားပြပါထုာ��ညီး (Reynolds et al., 2008)။

• က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း� - ဘောန်း�ာဘောဒ�နိုှင်�း အီးယ်ူဝါဒမ်း�ာ�က့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း��ာမ်းက လ်ူ�အီးဖုွ�� 

အီးစညီး�အီးတွွင်း��ှ့ အီးမ်း��့��မ်း��၊ အီးမ်း��့��ာ�၊ လ်ူကြီးက��၊ လ်ူင်ယ်း၊ ဆွီင်း���၊ ခု�မ်းး��ာ မ်းဘော�း�၊ မ်းတွူ 

ညီ�ဘော�ာ �ာ�ာဘော��ကု့�ကွယ်းမု်းမ်း�ာ�နှိုင်�း လူ်မ်း��့�စုမ်း�ာ�ကု့ပါါ ကု့ယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပွါ� 

စန်းစး�ညီး 'နို့ုင်းင်ံက့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ဘော�ာဘော�က�မ်းုံ' တွစးခု�ပါးပြဖုစး�င်�း�ညီး။ ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးတွွင်း 

ပြပါညီးဘောထုာင်းစုအီးဆွီင်�း ဥပါဘောဒပြပါ�လှ်တွးဘောတွား�ညီး အီးမ်း�ာ�အီးာ�ပြဖုင်�း လှ်တွးဘောတွားနိုှစး�ပါး�ှ့ဘော�ာ 

ပါုံစံပြဖုင်�း ဖုကးဒ�ယ်းဖုွ��စညီး�ပါုံက့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ��န်းး လ့်ုအီးပါးမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

• ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ အီးစ� 

အီးမ်းံမ်း�ာ��ညီး န်း��ကပါးစွာဆွီကးစပါးဘောန်းမြို့ပါ�� အီးပြပါန်းးအီးလ်ှန်းးမ်းှ�ခု့ုမ်းု�ှ့�ညီး - အီးဓာ့က ဒ�ဇို့ုင်း� 

၁၂ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document). 

မြို့မ်း့��န်းယ်းမ်း�ာ�က့ု အီးဘောပြခုခုံဘော�ာ အီးုပါးခု��ပါးဘော��စန်းစး�ညီး ၂၀၀၈ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒမ်းဘောပါ�မ်း�ကပါင်း တွညီး�ှ့ခု��မြို့ပါ�� က့ုလ့်ုန်း� 

ကာလ်ကတွညီး�ကပါင်း အီးစပြပါ�ခု���ညီး။

၁၃ ထု့ုက���့ု�ဘော�ာ အီးစ�အီးမ်းံမ်း�ာ�နိုှင်�း က�င်�းထုုံ�မ်း�ာ�က့ု အီး့နိုဒ့ယ် နိုှင်�း န်း�ဘောပါါနို့ုင်းင်ံတွ့ု�တွွင်း ဥပါမ်းာဘောတွွ�နို့ုင်း�ညီး။
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ဘောမ်း�ခုွန်းး�မ်းှာ ပြပါညီးဘောထုာင်းစု ဖုကးဒ�ယ်းယ်ူန်းစးမ်း�ာ� (ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�ာ�) �ညီး ၎င်း�တွ့ု�၏ ပြပါညီးန်းယ်း 

အီးုပါးခု��ပါးဘော��ဖုွ��စညီး�မ်းုမ်း�ာ�အီးတွွကး ၎င်း�တွ့ု�၏ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�ကု့ မ်းညီး�ညီ�းအီးတွ့ုင်း� 

အီးတွာအီးထု့ ဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်း�ညီး ဆွီ့ု�ညီးပါင်းပြဖုစး�ညီး။ အီးခု��့�ပြဖုစး�ပါးမ်း�ာ�တွွင်း ပြပါညီးဘောထုာင်းစု 

အီးဆွီင်�း၌ က့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုက့ုပါင်း ပြပါညီးန်းယ်းမ်း�ာ�က မ်းညီးမ်းှဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်း�ညီး စ�ညီ�းဘောမ်း�ခုွန်းး� 

တွ့ု�ပြဖုစး�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီးတွွကး ဘောမ်း�ခုွန်းး�တွစးခုုမ်းှာ ၎င်း��ညီး စန်းစး 

တွစးခုုလ်ုံ�အီးဘောပါ� အီးာဏာာလ်ှမ်းး�မ်း့ု��ှ့မ်းညီးဘောလ်ာ �့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါညီးဘောထုာင်းစုအီးဆွီင်�း အီးတွွကး 

�ာ �ှ့မ်းညီးဘောလ်ာဆွီ့ု�ညီ�း ဘောမ်း�ခုွန်းး�ပြဖုစး�ညီး။

• ညီှ့နိုုင်း�ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းး မ်းကးလ်ုံ�မ်း�ာ�ဘောပါ�ပြခုင်း�- ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�က့ု ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံ 

ဥပါဘောဒပါုံစံဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�းခု�တ့ွးဆွီကး၍ လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး�အီးတွွင်း� ပါဋိ့ပါကခဘောပြဖု�ှင်း�ဘော�� န်းညီး�လ်မ်းး�

တွစးခုုအီးပြဖုစးအီး�ုံ�ခု�နို့ုင်းပါါ�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုု�ညီး အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းနို့ုင်းမ်းုက့ု 

အီးာ�ဘောပါ�ပါါက နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�အီးာ�ဘောပါါင်း�စညီး�ဘော�� မ်း�ဆွီွယ်းမ်းုမ်း�ာ�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းးမ်းကးလ်ုံ�ဘောပါ�

�ာဘော�ာကးမြို့ပါ�� အီးာ�န်းညီး��ညီ�း အီးုပါးစုမ်း�ာ� အီးပါါအီးဝင်း လ်ူ�အီးဖုွ��အီးစညီး� အီး������မ်းှ က့ုယ်းစာ� 

လ်ှယ်းဘောလ်ာင်း�မ်း�ာ�က့ု ပါါတွ�မ်း�ာ�မ်းှ ဘော�ှ�တွန်းး�တွင်းအီး�ုံ�ပြပါ�လ်ာ�ကမ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

• တွညီးမြို့င့်မ်းးမြို့ပါ�� ထု့ဘော�ာကးဘော�ာ အီးစ့ု��တွစး�ပါးပြဖုစးဘောစ�န်းး အီးဘောထုာကးအီးပါံ�ဘောပါ�ပြခုင်း� - ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုမ်းှ ဘောပါ�ဘောပါါကးလ်ာဘော�ာ�လ်ဒးမ်း�ာ��ညီး ဖုကးဒ�ယ်းစန်းစး�ှ့ အီးုပါးခု��ပါးမ်းု 

အီးဆွီင်�းအီး������၌ တွညီးမြို့င့်မ်းးဘော�ာအီးစ့ု��မ်း�ာ�ပြဖုစးဘောစ�န်းး အီးဘောထုာကးအီးကူပြဖုစးဘောစနို့ုင်း�ညီး။ 

ထု့ု�့ု�ဘောဆွီာင်း�းကး�န်းးအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးအီးာ� မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�က တွ�ာ�မ်းှတွမ်းု�ှ့ 

�ညီးဟုု ရှုုပြမ်းင်း�န်းးလ့်ုအီးပါးမြို့ပါ�� အီးစ့ု���ညီး ဥပါဘောဒပြပါ�လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း အီးလ်ုပါးလ်ုပါး�ူအီးမ်း�ာ�စု 

�ှ့ဘောစပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဥပါဘောဒမ်း�ာ�က့ု ထု့ဘော�ာကးစွာပြပါဋ္ဌာာန်းး��န်းး၊ အီးုပါးခု��ပါးနို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း ခုွ�ပြခုာ�ဆွီကးဆွီံ 

မ်းုမ်း�ာ�က့ု ဘော�ှာင်း�ှာ�ဘောစ�န်းး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးက အီးဘောထုာကးအီးကူပြပါ��မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။

• အီးစ့ု��နိုှင်�း တွ���ပါုဂ်ုလ်မ်း�ာ�က့ု တွာဝန်းးခုံမ်းု�ှ့ဘောစပြခုင်း� - မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�က အီးစ့ု��၏ပါုံ�ဏ္ဍာန်းး 

က့ု လ်ှမ်းး�မ်း့ု�နို့ုင်းဘောစ�န်းးနိုှင်�း ၎င်း�တွ့ု�၏ က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းမ်း�ာ�က့ု ပြဖုစးနို့ုင်း�မ်းှ အီးပြမ်းင်�းဆွီုံ�အီးတွ့ုင်း� 

အီးတွာအီးထု့ တွာဝန်းးခုံမ်းု�ှ့ဘောစ�န်းး �ညီး�းယ်းခု�ကးပြဖုင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�အီးာ� ဘော��ဆွီွ� 

�င်�း�ညီး။ 

• နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�အီးာ� အီးာ�ဘောပါ�ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း� - ဘော��ှညီးတွွင်း တွညီးမြို့င့်မ်းးဘော�ာနို့ုင်းင်ံဘော��စန်းစး

တွစးခုုတွညီး�ှ့ဘောစ�န်းးအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ��ညီး က�ယ်းပြပါန်းး်ဘော�ာနို့ုင်းင်ံဘော��တွန်းး

ဖု့ု�မ်း�ာ�က့ုအီးဘောပြခုခုံ၍ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�အီးာ� စစးမ်းှန်းးဘော�ာဘော�း�ခု�ယ်းမ်းုဘောပါ��ညီ�း အီးာ�ဘောကာင်း�မြို့ပါ�� 

ထု့ဘော�ာကးဘော�ာနို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ� တွ့ု�တွကးမ်းုနိုှင်�း ၎င်း�တွ့ု�အီးဓာွန်းး်�ှညီးတွညီးတွံ�မ်းုက့ု အီးာ�ဘောပါ� 

�င်�း�ညီး။

• ဥပါဘောဒပြပါ�ဘော��ဆွီ့ုင်း�ာ အီးတွ့ုကးအီးခုံမ်း�ာ�နိုှင်�း ကြီးက���ကပါးပြခုင်း�က့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း� - ဥပါဘောဒပြပါဋ္ဌာာန်းး� 

ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု အီးက�ပြဖုတွး�ုံ��ပါးန့ိုုင်းမြို့ပါ�� အီးစ့ု��၏စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီးကု့ ဘောမ်း�ခုွန်းး�ထုုတွး၍ 

တွ့ုင်း��င်း��ာ�နိုှင်�း အီးပြခုာ�လ်ူန်းညီး�စုမ်း�ာ�၏ အီးခုွင်�းအီးဘော��မ်း�ာ�က့ု ကာကွယ်းကာ မ်း�ဆွီနိုဒန်းယ်း 

မ်း�ာ�က့ု ထု့ထု့ဘော�ာကးဘော�ာကးက့ုယ်းစာ�ပြပါ�ဘော�ာ စစးမ်းှန်းး�ညီ�းအီးတွ့ုကးအီးခံုမ်း�ာ� တွညီး�ှ့ဘောစ�န်းး 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်းှ အီးာ�ဘောပါ��င်�း�ညီး။ �င်�းဘောတွားဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုက့ု

ဘော�း�ခု�ယ်း�ာတွွင်း 'အီးနို့ုင်း��ူအီးကုန်းးယူ်' စန်းစးက့ုဘော�ှာင်း�ှာ��င်�း�ညီး (Global Commission 

on Elections, Democracy and Security, September 2012)။
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• ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�အီးာ� လ်ူတွ့ုင်း�လ်ကးလ်ှမ်းး�မ်း�မြို့ပါ�� အီးဓာ့ပါာါယ်းပြပါညီ�းဝဘောအီးာင်း ပြပါ�လ်ုပါးပြခုင်း�- 

ဆွီ့ုလ့်ု�ညီးမ်းှာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး�ညီး လ်ုံခြုံခု�ံ၍လ်ွယ်းကူစွာ မ်း�ဘောပါ�နို့ုင်းဘောစ�န်းး ပါံ�ပါ့ု�မြို့ပါ�� 

ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒတွွင်း ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ထုာ��ညီ�းအီးတွ့ုင်း� စစးမ်းှန်းး�ညီ�း ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� န်းညီး�က� 

တွ�ာ�ဝင်းမ်းု�ှ့ဘော�ာ ဥပါဘောဒပြပါ�လ်ှတွးဘောတွားတွစး�ပါး ဘောဖုားဘောဆွီာင်း�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်း 

မ်း�ာ� လ်ွယ်းကူရှု့ု��ှင်း�စွာန်းာ�လ်ညီးနို့ုင်း�ညီ�း မ်း�စာ�းကးမ်း�ာ�၊ တွ့က�ဘော�ာမ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းစာ�င်း�၊ မ်း�ရှုုံ 

မ်း�ာ��့ု� လ်ွယ်းကူစွာဝင်းဘော�ာကးနို့ုင်းဘော��၊ ဆွီနိုဒမ်း�မ်း�ာ�၏ လ်ှ�့�ဝှကးခု�ကးက့ု အီးကာအီးကွယ်းဘောပါ� 

ပြခုင်း�တွ့ု��ညီး အီးဓာ့ကထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��မ်းညီ�း အီးခု�ကးမ်း�ာ�ပြဖုစး�ညီး။

• နို့ုင်းင်ံတွကာစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ�ပြခုင်း� - ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုဘော�း�ခု�ယ်း�ာ

တွွင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံက �ဘော�ာတွူထုာ��ညီ�း နို့ုင်းင်ံတွကာ ပါဋိ့ညီာဉ်းမ်း�ာ�၏ နို့ုင်းင်ံတွကာ 

စံနိုုန်းး�မ်း�ာ�အီးပါါအီးဝင်း အီးစ�အီးစဉ်း ၂၀၃၀ ၏ စဉ်းဆွီကးမ်းပြပါတွး ဖုွံ�မြို့ဖု့��တွ့ု�တွကးဘော�� �ညီးမ်းှန်းး� 

ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��င်�း�ညီး။ ထု့ုစံနိုုန်းး�မ်း�ာ�တွွင်း မ်း�မ်း�ာ�၏ လ်ှ�့�ဝှကးခု�ကးနိုှင်�း 

ဖု့အီးာ�ဘောပါ�မ်း�ဘောပါ�ဘောစပြခုင်း�မ်းှ ကင်း�ဘောဝ�ဘောစဘော��အီးပြပါင်း လ်ူတွစးဦး� မ်း�တွစးမ်း� ဆွီ့ု�ညီ�း အီးဘောပြခုခုံမ်းူနိုှင်�း 

အီး�းယ်းဘော�ာကးမြို့ပါ���ူတွ့ုင်း� မ်း�ဘောပါ�ပါ့ုင်းခုွင်�းက့ု အီးာမ်းခုံ�ညီ�း လ်ွတွးလ်ပါး၊ တွ�ာ�မ်းှတွမြို့ပါ�� အီးခု�န့်းး 

အီးပါ့ုင်း�အီးပြခုာ�အီးလ့်ုကးပါုံမ်းှန်းး က�င်း�ပါဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီးဘောပြခုခုံမ်းူမ်း�ာ� ပါါဝင်း�ညီး။ အီးမ်း��့� 

�မ်း��မ်း�ာ�နိုှင်�း မ်း�န်းးစွမ်းး��ူမ်း�ာ� အီးပါါအီးဝင်း နို့ုင်းင်ံ�ာ�အီးာ�လ်ုံ�အီးာ� ခုွ�ပြခုာ�ဆွီကးဆွီံမ်းုမ်း�ှ့�� 

တွ�ာ�မ်းှတွစွာ က့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပြခုင်း�၏ အီးဘော��ပါါမ်းုက့ု �့�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�လ်ညီး� ပါါဝင်း�ညီး။

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဘော�း�ခု�ယ်း�ာနိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဥပါဘောဒမ်း�ာ�ပြပါဋ္ဌာာန်းး��ာတွွင်း မ်းညီး�ူမ်း�ာ� 

ပါါဝင်းမ်းညီးဆွီ့ု�ညီ�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးခု�ကးခု�မ်းှတွး�န်းးနိုှင်�း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏ နို့ုင်းင်ံဘော��အီးဘောပြခုအီးဘောန်းအီး� အီးထုကး 

ဘောဖုားပြပါပါါ စံ�တွးမ်းှတွးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဦး�စာ�ဘောပါ�စဉ်း�စာ��န်းးလ့်ုအီးပါး�ညီး။ ထု့ု�့ု� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး 

ဘော�း�ခု�ယ်းပြခုင်း�အီးာ� န်းညီး�လ်မ်းး�မ်း�ာ�စွာပြဖုင်�း ဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်းပါါ�ညီး။ ဥပါမ်းာ ပါညီာ�ှင်းမ်း�ာ�ပါါဘော�ာ 

ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ�ဖုွ��စညီး�၍ အီးကြံကံပြပါ�ဘောထုာကးခုံခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ပြပါညီးလ်ုံ�ကွတွးဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ� �့ု�မ်းဟုုတွး 

ဥပါဘောဒပြပါ� လ်ှတွးဘောတွားတွွင်းတွင်းပြပါ၍ မ်း�ခုွ�ဆွီုံ�ပြဖုတွးပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဘော�း�ခု�ယ်းနို့ုင်း�ညီး။ �့ု�မ်းဟုုတွး ပါညီာ�ှင်း 

မ်းဟုုတွးဘော�ာပြပါညီး�ူ�ညီ�လ်ာခုံမ်း�ာ�ဖုွ��စညီး�မြို့ပါ�� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးဘော�း�ခု�ယ်းမ်းုနိုှင်�းပါတွး�ကး၍ ၎င်း�တွ့ု� 

၏ အီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ပြပါညီးလ်ုံ�ကွတွးဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ�တွွင်း တွင်းပြပါပြခုင်း�ပြဖုင်�း ဆွီုံ�ပြဖုတွးနို့ုင်း�ညီး။
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ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�းမ်းညီ��ညီ�း ၂၀၂၁ ခုုနိုှစး ဘောဖုဘောဖု�ဝါ��လ် ၁ �ကးဘောန်း် စစးအီးာဏာာ 

�့မ်းး�မ်းုအီးာ� ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံပြပါညီး�ူမ်း�ာ�က ဆွီန်းး်က�င်းကန်းး်ကွကးခု���ကမြို့ပါ�� အီးာဏာာ�့မ်းး�မ်းုဘော�ကာင်�း 

တွ့ုင်း�ပြပါညီး�ညီး အီးကြီးက��အီးက�ယ်း ဖုရှု့ုဖု��ပြဖုစးခု���ညီး။ နို့ုင်းင်ံတွကာအီး�့ုကးအီးဝန်းး�က ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�စန်းစး 

ပြပါန်းးလ်ညီးထုူဘောထုာင်း�န်းးဘောတွာင်း�ဆွီ့ုခု��မြို့ပါ�� ပြပါညီး�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း ၎င်း�တွ့ု�၏တွ�ာ�ဝင်းက့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းမ်း�ာ�၏ 

ယ်ုံ�ကညီးက့ု�စာ�မ်းု�ှ့�ညီ�း ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဘော�ာင်း�စးဘောအီးာကးတွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�အီး�စး 

မ်း�ာ� လ့်ုအီးပါးလ်ာပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ ၂၀၂၀ အီးဘောထုွဘောထုွ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��ညီး တွ�ာ�ဝင်းမြို့ပါ�� မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်း�ာ�၏ 

ဆွီနိုဒက့ု ထုင်းဟုပါးခု��ဘော�ားလ်ညီး� ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံတွွင်း စစးမ်းှန်းးဘော�ာဒ�မ်း့ုကဘော�စ� ပြပါန်းးလ်ညီးထုူဘောထုာင်း�န်းး 

အီးတွွကး နိုှစး�ှညီး�ကာပြမ်းင်�းစွာတွညီး�ှ့ဘောန်းဘော�ာခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ုဘောပြဖု�ှင်း��န်းး လ့်ုအီးပါးဘောန်းဘော���ညီး။

CRPH, NUG နိုှင်�း NUCC ပါုံစံပြဖုင်�း �ကာ�ကာလ် အီးစ့ု��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ� တွညီးဘောထုာင်းထုာ� 

�ညီ�းအီးဘောလ်�ာကး ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံအီးတွွကး �ကာ�ကာလ်ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွညီးဘောထုာင်း 

ပြခုင်း�အီးာ�လ်ညီး� တွ�ာ�ဝင်း ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�အီးင်းအီးာ�စုမ်း�ာ�က�ာ စဉ်း�စာ��င်�း�ညီး။ �့ု�မ်းှ�ာနို့ုင်းင်ံတွကာ 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း(EMB) ညီ�လ်ာခုံမ်း�ာ�တွွင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံက့ုယ်းစာ�ပြပါ�ပါါဝင်းပြခုင်း�၊ ဘောပါ�ဘောပါါကး

လ်ာမ်းညီ�းဖုကးဒ�ယ်းစန်းစးအီးတွွင်း� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော��ဆွီ့ုင်း�ာ ညီှ့နိုုင်း�တွ့ုင်းပါင်းမ်းု 

မ်း�ာ�အီးာ� ပါံ�ပါ့ု�ကူညီ�ပြခုင်း�၊ အီးန်းာဂ်တွး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဘောအီးာကးတွွင်း အီးဖုွ��အီးစညီး�ဆွီ့ုင်း�ာ 

ခု��့�ယ်ွင်း�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဘောပြဖု�ှင်း�ပြခုင်း�နှိုင်�း အီးန်းာဂ်တွးတွ�ာ�ဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) ၏ စွမ်းး�

ဘောဆွီာင်း�ညီးပြမ်းှင်�းတွင်�းပြခုင်း�အီးပါါအီးဝင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာအီးဓာ့ကတွာဝန်းးမ်း�ာ�က့ု မြို့ပါ��ဘောပြမ်းာကးဘောအီးာင်း

ပြမ်းင်းနို့ုင်းဘောစပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။

ဘောန်းာကးဆွီုံ�တွွင်းဘောတွာ� ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�အီး�စးနိုှင်�း ပြပါညီးလ်ုံ�ကွတွးဆွီနိုဒခုံယူ်ပါွ� က�င်း�ပါ�မ်းညီးပြဖုစး 

�ညီး။ ၂၀၂၀ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�က့ု တွ�ာ�မ်း၀င်း ပါယ်းဖု�ကးဘော��လ်ုပါး�ှာ�မ်းု ဦး�ဘောဆွီာင်းခု���ညီ�း ဘောန်းပြပါညီးဘောတွား 

�ှ့ စစးတွပါးကခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီ�း ပြပါညီးဘောထုာင်းစုဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ဥပါဘောဒဘော�ကာင်း�အီး� 

တွ�ာ�ဝင်းမ်းု မ်း�ှ့�ညီ�းအီးပြပါင်း အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ၏ ယ်ုံ�ကညီးဘောလ်�စာ�မ်းုကင်း�မ်း��ဘောန်းမြို့ပါ�� အီးန်းာဂ်တွး ဘော�း�

ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�အီးတွွကး ပြပါင်းဆွီင်းမ်းုမ်း�ာ�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး တွာဝန်းးမ်းဘောပါ��င်�းပါါ။ ထု့ုဘောကားမ်း�ှင်း၏ 

န်းညီး�ပါညီာပါ့ုင်း�ဆွီ့ုင်း�ာ စွမ်းး�ဘောဆွီာင်း�ညီးအီးခု��့�က့ု �င်�းဘောလ်�ားဘော�ာစုံစမ်းး�စစးဘောဆွီ�မ်းုမြို့ပါ��ဘောန်းာကး ထုညီ�း 
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�ွင်း�ဘောပါါင်း�စပါး�န်းး ပြဖုစးနို့ုင်းဘောကာင်း�ပြဖုစးနို့ုင်းပါါလ့်မ်း�းမ်းညီး။ �့ု�ဘော�ား အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�နိုှင်�း 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီးစ့တွးခု��မ်းုအီးတွွကး လ်ုပါးင်န်းး�ပါ့ုင်း�ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်း၍ 

အီးပြပါစးအီးစွန်းး�အီးထုင်း�မ်း�ှ့ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) အီး�စးပြဖုင်�း အီး�စးပြပါန်းးလ်ညီးစတွင်း 

ပြခုင်း��ညီး မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးလ့်ုအီးပါးပါါ�ညီး။  ထု့ု�့ု�ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး�အီး�စးက့ု ပြမ်းန်းးပြမ်းန်းးဖုွ��စညီး�နို့ုင်းဘောလ် စွမ်းး�

�ညီးပြမ်းှင်�းတွင်းဘော��လ်ုပါးင်န်းး�မ်း�ာ�၊ အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ဒ�ဇို့ုင်း�နိုှင်�း န်းညီး�ပါညီာပါ့ုင်း�ဆွီ့ုင်း�ာ 

ပြပါင်းဆွီင်းမ်းုမ်း�ာ�အီးတွွကး ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ညီှ့နိုုင်း�မ်းုမ်း�ာ� ဘောစာဘောစာစတွင်းနို့ုင်းဘောလ်ပြဖုစး�ညီး။

ထု့ု�့ု�ဘော�ာ �ကာ�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွညီးဘောထုာင်းပြခုင်း�အီးတွွကး 

အီးဓာ့က ထုညီ�း�ွင်း�စဉ်း�စာ��မ်းညီ�းအီးခု�ကးမ်း�ာ�မ်းှာ ၎င်း�၏ အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါးမ်းု၊ ၎င်း�၏ အီးဖုွ��ဝင်း 

မ်း�ာ��ညီး လ်ုပါးင်န်းး�ပါ့ုင်း�ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းမ်းု�ှ့ပြခုင်း�နိုှင်�း အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းဘော�ာ ခုန်းး်အီးပါးမ်းုမ်း�ာ�ပြဖုစးဘောစမြို့ပါ�� 

ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး ၎င်း�၏ လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းမ်း�ာ�က့ု ပြပါညီ�းပြပါညီ�းဝဝဘောဆွီာင်း�းကးနို့ုင်း၍ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ပြပါ�ပြပါင်း

ဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုမ်း�ာ�၊ အီးန်းာဂ်တွးဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�နိုှင်�း လ်ူထုုဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ�မ်း�ာ� က�င်း�ပါနို့ုင်း�န်းးအီးတွွကး 

စွမ်းး��ညီး�ှ့ပြခုင်း�တွ့ု�ပါါဝင်း�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�ဘော�� လ်မ်းး�ပြပါဘောပြမ်းပါုံနိုှင်�း 

စပါးလ်�ဉ်း�၍ အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်း�ညီ�း နို့ုင်းင်ံဘော���ဘော�ာတွူညီ�မ်းု��ှ့ဘောအီးာင်း ပြမ်းန်းးမ်းာနို့ုင်းင်ံ၏တွ�ာ�ဝင်းဘောခုါင်း�

ဘောဆွီာင်းမ်း�ာ�က ဘောဆွီာင်း�းကးပြခုင်း�ပြဖုင်�း အီးန်းာဂ်တွး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�၏ �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းု 

အီးဘောပါ� ပြပါညီး�ူလ်ူထုုနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ူမ်း�ာ�၏ ယ်ုံ�ကညီးမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းဘောစနို့ုင်း�ညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်း ပြမ်းန်းးမ်းာ 

နို့ုင်းင်ံက့ု ဒ�မ်း့ုကဘော�စ� ပြပါန်းးလ်ညီးထုူဘောထုာင်းဘော�� လ်မ်းး�ဘော�ကာင်း�ဘောပါ�ခု�မ်းှတွးနို့ုင်း�န်းး လ့်ုအီးပါးဘော�ာ ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုက့ု ပါံ�ပါ့ု�ဘောပါ�မ်းညီးပြဖုစး�ညီး။ ဤစာတွမ်းး��ညီး ထု့ုကြီးက့��ပါမ်းး� 

အီးာ�ထုုတွးမ်းုအီးတွွကး အီးဘောထုာကးအီးကူပြဖုစးမ်းညီးဟုု ဘောမ်းှားလ်င်�းပါါ�ညီး။
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�ကာ�ကာလ်ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) မ်း�ာ�တွညီးဘောထုာင်း�ာတွွင်း ကြံက�ံဘောတွွ���ညီ�း 

စ့န်းးဘောခု�မ်းုမ်း�ာ�၊ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�က့ု ညီှ့နိုုင်း�ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�ဘော�ာန်းညီး�လ်မ်းး�ပြဖုင်�း ဘောပြပါာင်း�လ်��ာတွွင်း 

ကြံက�ံဘောတွွ���ညီ�း စ့န်းးဘောခု�မ်းုမ်း�ာ� နိုှင်�း လ်ွတွးလ်ပါး၍ ကွမ်းး�က�င်းပါ့ုင်းနို့ုင်းဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း 

မ်း�ာ� (EMBs) တွညီးဘောထုာင်း�ာတွွင်းကြံက�ံဘောတွွ���ညီ�း စ့န်းးဘောခု�မ်းုမ်း�ာ�အီးာ� အီးပြခုာ�နို့ုင်းင်ံမ်း�ာ�က မ်းညီး�့ု� 

က့ုင်းတွွယ်းဘောပြဖု�ှင်း�ခု���ကဘော�ကာင်း�က့ု ဘောအီးာကးပါါနိုုင်း�ယ်ှဉ်း�ာဓာကမ်း�ာ�တွွင်း ဘောဖုားပြပါထုာ��ညီး။

������လွှာကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင််မှး�� (EMBs)ဖွဲ့ွ��စည့််�ပြုချင််�

အသွိင််��း�ကျေးပြု��င််���လွှာ နိှ�င််ငံ်တ��ကြီး�း�မှှ��ကျေးသိ� ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင််မှး�� (EMBs) 

က့ု အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ကာလ် ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က�င်း�ပါ�န်းး ယ်ာယ်�ဖုွ��စညီး��ညီး။ ၎င်း�တွ့ု�အီးာ� နု့ိုင်းငံ် 

တွကာအီး�ု့ကးအီးဝန်းး�၏ ပံါ�ပု့ါ�ကူညီ�ကြီးက��မှ်း��မု်းဘောအီးာကးတွွင်း ဖွု��စညီး�တွညီးဘောထုာင်း�က�ညီး။ ဥပါမ်းာအီးာ� 

ပြဖုင်�း ကုလ်�မ်းဂ်ု (UN) မ်းှတွဆွီင်�း တွညီးဘောထုာင်းနို့ုင်းမြို့ပါ�� ထု့ုဘောကားမ်း�ှင်းတွွင်း နို့ုင်းင်ံတွကာ ကွမ်းး�က�င်း�ူ 

မ်း�ာ��ာပါါဝင်း�ညီး �့ု�မ်းဟုုတွး နို့ုင်းင်ံတွကာကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ�က အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�အီးပြဖုစး ပါါဝင်းနို့ုင်း �ညီး။  

အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ကာလ် နို့ုင်းင်ံတွကာကြီးက��မ်းှ��ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMB) ထူုဘောထုာင်း 

ခု���ညီ�း နု့ိုင်းငံ်မ်း�ာ�တွွင်း ကဘောမ်းာ့ဒ��ယ်ာ� (၁၉၉၃)၊ ဘော�ာ�စန်း��ယ်ာ�နှိုင်�း ဟုာဇို�ဂု့်ဗျူ��န်းာ� (၁၉၉၆)၊ က့ုဆွီ့ုဗျူ့ု     

(၂၀၀၀) နိုှင်�း တွ�ဘောမ်းာလ်ကးစးဘောတွ (၂၀၀၀) တွ့ု� ပါါဝင်း�ညီး။ အီးာဖုဂ်န်းးန်းစစတွန်းး (၂၀၀၄) နိုှင်�း ဘောတွာင်း 

အီးာဖု�့က (၁၉၉၄) �ှ့ ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� (EMBs) �ညီး နို့ုင်းင်ံတွကာအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ� ခုန်းး်အီးပါး 

နို့ုင်း�ညီ�း ပြပါဋ္ဌာာန်းး�ခု�ကးမ်း�ာ�ပါါ�ှ့ဘော�ာ ပြပါညီးတွွင်း�အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�ပြဖုစး�ညီး။ ၁၉၉၄ ခုုနိုှစးတွွင်း ဘောတွာင်း 

အီးာဖု�့က ဘော�း�ဘောကာကးပွါ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွွင်း နု့ိုင်းငံ်တွကာကွမ်းး�က�င်း�ူင်ါ�ဦး� ပါါဝင်းခု���ညီး (ACE 

Project, [n.d.]) ။

ယ်ာယ်�အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ကာလ် နို့ုင်းင်ံတွကာကြီးက��မ်းှ��ဘော�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� 

(EMBs) မ်း�ာ�တွညီးဘောထုာင်း�ာတွွင်း ဘောကာင်း�က��့�နိုှင်�း ဆွီ့ု�က��့�မ်း�ာ��ှ့�ညီး။ အီးာ��ာခု�ကးမ်း�ာ�အီး� 

နို့ုင်းင်ံတွကာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးကူအီးညီ�ဘောပါ��ူမ်း�ာ�၏ �မ်းာ�မ်းတွးက�မ်းုနိုှင်�း ကွမ်းး�က�င်းမ်းုတွ့ု� 

ဘော�ကာင်�း ညီှ့နိုုင်း�မ်းုနိုှင်�း ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုမ်း�ာ�က့ု လ်ွယ်းကူဘောခု�ာဘောမ်းွ�ဘောစနို့ုင်းဘော�ားလ်ညီး� ဘောကားမ်း�ှင်းနိုှင်�း 
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ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�က့ု ဘောဒ�ခုံနို့ုင်းင်ံမ်းှ ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းမ်းု�ှ့�ညီးဆွီ့ု�ညီ�း အီးပြမ်းင်းအီးယ်ူအီးဆွီမ်းှာ 

ဘောမ်းှ�မ်းှ့န်းးလ်ာဘောစမြို့ပါ�� အီးမြို့မ်း�တွမ်းး� ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EMB) တွညီးဘောထုာင်း�န်းး ပါ့ုမ်း့ုခုကးခု�ဘောစပါါ�ညီး 

(McLoughlin, 2018)။

လွှာွတ်လွှာ�်ကျေးသိ� ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�ကျေး��်မှရှင််မှး�� (EMBs) ဖွဲ့ွ��စည့််�ပြုချင််�

အင််ဒီိ�န်းး�ရှ�� နို့ုင်းင်ံတွွင်း အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (Komisi Pemilihan Umum, 

KPU) �ာမ်းက ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ကြီးက���ကပါးဘော��အီးဖုွ�� (Bawaslu)လ်ညီး� �ှ့�ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ 

တွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး အီးမ်းှ�အီးခု့ုကင်း�လ်ွတွးလ်ပါး�မ်းညီးဟုု ဘောဖုားပြပါထုာ�မြို့ပါ�� ဖုွ��စညီး�ပါုံ 

အီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာခုုံရှုုံ�က့ုလ်ညီး� ဖုွ��စညီး�ဘောပါ�ထုာ��ညီး။ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာခုုံရှုုံ� 

တွွင်း နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�မ်း�ာ�က့ုဖု�ကး�့မ်းး�ဘောပါ��န်းး �ကာ�န်းာဘောတွာင်း�ဆွီ့ုမ်းုမ်း�ာ�နိုှင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ��လ်ဒး 

ဆွီ့ုင်း�ာ အီးပြင်င်း�ပွါာ�မ်းုမ်း�ာ�က့ု ဘောပြဖု�ှင်း�ဘောပါ��ညီ�း အီးာဏာာမ်း�ာ�ပါါ၀င်း�ညီး။ မ်း�ကာဘော��မ်း�က ဖုွ��စညီး� 

ထုာ��ညီ�း လ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ အီးဘောထုွဘောထုွဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (KPU) တွွင်း ခုန်းး်အီးပါးတွာဝန်းးဘောပါ�ခုံ� 

�ညီ�း ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ဝင်း က့ု�ဦး�အီးန်းကး ဘောလ်�ဦး��ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းဆွီ့ုင်း�ာ ဥပါဘောဒ 

ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မ်းုမ်း�ာ�တွွင်း ပါါဝင်းခု���ညီး။ အီးင်းဒ့ုန်း���ှာ��ညီး နို့ုင်းင်ံအီးဆွီင်�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်းန်းာမ်း�ာ� 

ခုန်းး်ထုာ��ာတွွင်း ဘောစ�စပါးဘော�ခု�ာမြို့ပါ�� ပါါတွ�စွ�မ်း�ှ့ဘော�ာ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းက့ုအီး�ုံ�ပြပါ��ညီး။ �မ်းမတွ�ညီး 

ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ�၊ ပါညီာ�ှင်းမ်း�ာ�နိုှင်�း ထုင်း�ှာ�ဘော�ာ ပြပါညီး�ူ�ဘောခုါင်း�ဘောဆွီာင်းမ်း�ာ� ပါါဝင်း 

ဘော�ာ ဘော�း�ခု�ယ်းဘော��ဘောကားမ်းတွ� (ပါုံမ်းှန်းးအီးာ�ပြဖုင်�း လ်ူ ၅ ဦး�) က့ု ပါထုမ်းဆွီုံ� ဖုွ��စညီး��ညီး။ ထု့ုဘောကားမ်းတွ� 

အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ��ညီး နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�ဝင်း မ်းပြဖုစး�ပါါ။ ထု့ု�ဘောန်းာကး ဘောကားမ်းတွ��ညီး (ဥပါဘောဒပါါ အီး�ညီးအီးခု�င်း� 

မ်း�ာ�အီးတွ့ုင်း�)အီး�ညီးအီးခု�င်း�ပြပါညီ�းမ်း��ူမ်း�ာ� ဘောလ်ှာကးထုာ�နို့ုင်း�န်းး လ်စးလ်ပါးဘောန်း�ာမ်း�ာ�က့ု အီး�့ဘောပါ� 

ဘော�ကညီာ�ညီး။ လ်စးလ်ပါး�ညီ�း အီးဘော�အီးတွွကးထုကး နိုှစးဆွီ�ှ့ဘော�ာ (ပါုံမ်းှန်းးအီးာ�ပြဖုင်�း ၁၄ ဦး�) ဘောလ်ှာကး

ထုာ��ူမ်း�ာ�က�န်းး�ှ့�ညီ�းအီးဆွီင်�းအီးထု့ ဘောကားမ်းတွ�မ်းှ အီးဆွီင်�းဆွီင်�းဘော�း�ခု�ယ်း�ညီး။ ဘော�း�ခု�ယ်းဘော��လ်ုပါးင်န်းး� 

စဉ်း�ညီး ပါွင်�းလ်င်း�ပြမ်းင်း�ာမ်းု�ှ့မြို့ပါ�� အီး�ပါး�ကးလ်ူမ်းုအီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�မှ်း လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွစးဘောလ်ှာကး 

ဘောစာင်�း�ကညီ�းဘောလ်�လ်ာ�က�ညီး။ အီးင်းတွာဗျူ���မ်း�ာ�က့ု အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ ဘော�ှ�ဘောမ်းှာကးတွွင်းက�င်း�ပါ၍ 

က့ုယ်းစာ�လ်ှယ်းဘောလ်ာင်း� အီးခု�ကးအီးလ်ကးမ်း�ာ�က့ု အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူစ့စစးနို့ုင်းဘောစ�န်းး လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းတွစး 

ဘောလ်ှာကးလ်ုံ� ဘော�ကညီာထုာ��ညီး။ ဘော�း�ခု�ယ်းမ်းုဘောန်းာကးတွဆွီင်�းက့ု လ်ှတွးဘောတွားတွွင်းလ်ုပါးဘောဆွီာင်းမြို့ပါ�� 

ဘော�း�ခု�ယ်းမ်းုလ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းအီးာ� လ်ှတွးဘောတွားတွွင်း��ှ့ နို့ုင်းင်ံဘော��ပါါတွ�အီးာ�လ်ုံ�က့ု က့ုယ်းစာ�ပြပါ��ညီ�း လ်ှတွး 

ဘောတွားအီးမြို့မ်း�တွမ်းး�ဘောကားမ်းတွ� (ဘောအီးာကးလ်ှတွးဘောတွား) မ်းှ ဦး�ဘောဆွီာင်းက�င်း�ပါပြခုင်း�ပြဖုစး�ညီး (International 

IDEA, 2012; International IDEA, 2020)။

ဂုံးါန်း� ၌ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒဆွီ့ုင်း�ာ လ်ူထုုဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ�မြို့ပါ��ဘောန်းာကး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒ 

အီး�စးပြဖုင်�း တွ�ာ�ဝင်းလ်ွတွးလ်ပါးဘော�ာ EMB ပြဖုစး�ညီ�း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဘောကားမ်း�ှင်း (EC) က့ု ဖုွ��စညီး� 

ခု���ညီး။ အီး�ွင်းကူ�ဘောပြပါာင်း�ဘော�� အီးစ�အီးစဉ်းအီး� EC အီးာ� ၁၉၉၂ ခုုနိုှစး နို့ုဝင်း�ာလ်နိုှင်�း ဒ�ဇိုင်း�ာလ် 

မ်း�ာ�တွွင်း �မ်းမတွနိုှင်�း လ်ှတွးဘောတွားဘော�း�ဘောကာကးပါွ�မ်း�ာ�က�င်း�ပါ�န်းး လ်ုပါးပါ့ုင်းခုွင်�းဘောပါ�ခု���ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က့ု �မ်းမတွက အီးမ်းညီးစာ�င်း�တွင်း�ွင်း�မြို့ပါ�� နို့ုင်းင်ံဘောတွားဘောကာင်းစ�က အီးတွညီးပြပါ� 

ခု���ညီး။ ဘောဆွီ��ကးဆု့ွီင်း�ာ ကွမ်းး�က�င်းပါညီာ�ှင်းက�ာ ဟုုတွးမှ်းန်းးဘော�ကာင်း� ဘောထုာကးခံုခု�ကးဘောပါ�နု့ိုင်း�ညီ�း 

ရှုူ��ွပါးပြခုင်း� �့ု�မ်းဟုုတွး ခုနိုာာက့ုယ်းမ်း�န်းးစွမ်းး�ပြခုင်း�တွ့ု�ဘော�ကာင်�းမ်းှလ်ွ�၍ အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က့ု မ်းဖုယ်း�ှာ�နို့ုင်းပါါ။ 

ခုန်းး်အီးပါးမြို့ပါ���ညီးနိုှင်�း အီး�ကး ၇၀ နိုှစးအီးထု့ ဘောကားမ်း�ှင်းအီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�က တွာဝန်းးထုမ်းး�ဘောဆွီာင်းမြို့ပါ�� တွ�ာ� 

လ်ှတွးဘောတွား တွ�ာ��ူကြီးက��မ်း�ာ�က���့ု� �ာထုူ�အီးဘောဆွီာင်းအီးဘောယ်ာင်းခုံစာ�ပါ့ုင်းခုွင်�း�ှ့�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 
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�လ်ဒးနိုှင်�း ပါတွး�ကးဘော�ာ အီးပြင်င်း�ပါွာ�မ်းုမ်း�ာ�အီးာ�လ်ုံ�က့ု တွ�ာ�စ��င်းဘော��မ်းှ က့ုင်းတွွယ်းဘောဆွီာင်း�းကး၍ 

မ်း�ဆွီနိုဒ�ှင်းမ်းှတွးပါုံတွင်းပြခုင်း�နိုှင်�း မ်း�ဘောပါ�ပြခုင်း�မ်းှ ပြဖုစးဘောပါ�လ်ာ�ညီ�း တွ့ုင်း�ကာ�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု က့ုင်းတွွယ်း�န်းး EC 

အီးာ� အီးခုွင်�းအီးာဏာာဘောပါ�ထုာ��ညီး။ ဘောန်းာကးထုပါးအီးဓာ့ကအီးာဏာာအီးဘောန်းပြဖုင်�း EC တွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းနိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်းဘော�ာ က့ုယ်းပါ့ုင်းစညီး�မ်း�ဉ်း�မ်း�ာ�ပြပါ�လ်ုပါး�န်းး အီးခုွင်�းအီးာဏာာ�ှ့မြို့ပါ�� ထု့ုအီးခု�ကး 

ဘော�ကာင်�းပါင်း EC �ညီး ဖုွ��စညီး�ပါုံအီးဘောပြခုခုံဥပါဘောဒနိုှင်�း လ်ုပါးင်န်းး�ဘောဆွီာင်း�းကးမု်းဆွီ့ုင်း�ာ လ်ွတွးလ်ပါးစွာဘောဆွီာင်း 

�းကးနို့ုင်း�ညီ�း အီးခုွင်�းအီးာဏာာ ကြီးက��ကြီးက��မ်းာ�မ်းာ�ပါ့ုင်းဆွီ့ုင်းထုာ��ညီး (International IDEA, 2012; 

International IDEA, 2020)။

အမှး��ပြု�ည့််သိး�ါ၀င််မှုရှိကျေးသိ� ကျေးရ��ကျေး���်�ွ�စန်းစ် ကျေးပြု��င််�လွှာ�ပြုချင််�

�ကျေးန်းဒီါ တွွင်း ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ� ဘောပြပါာင်း�လ်�ပြခုင်း�က���့ု�ဘော�ာ ပြပါညီး�ူ�ဘောပါ�လ်စ�မ်း�ာ� 

ဘောပြပါာင်း�လ်�လ်ာမ်းုအီးာ� အီး�့ဘောပါ��န်းး ဘောကားမ်း�ှင်းမ်း�ာ� �့ု�မ်းဟုုတွး ပြပါညီး�ူ�စုံစမ်းး�စစးဘောဆွီ�ဘော�� �ုတွးအီးဖုွ�� 

မ်း�ာ� ထုာ��ှ့�ညီး။ ၎င်း�တွ့ု�က့ု မ်း�ာ�ဘော�ာအီးာ�ပြဖုင်�း တွ�ာ��ူကြီးက��မ်း�ာ�၊ ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံဘော�� 

ဘောခုါင်း�ဘောဆွီာင်းမ်း�ာ�ပြဖုင်�း ဖုွ��စညီး�ထုာ��ညီး။  ပြပါညီး�ူမ်း�ာ�ထုံမ်းှ ထုင်းပြမ်းင်းခု�ကးမ်း�ာ�စတွင်း ဘောတွာင်း�ခုံ�ညီး။ 

ထု့ု�ဘောန်းာကး က�ယ်းက�ယ်းပြပါန်းး် ပြပါန်းး် ညီှ့နိုုင်း�ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မြို့ပါ���ညီ�းဘောန်းာကးတွွင်း ဘောကားမ်း�ှင်း�ညီး အီးစ��င်းခုံစာ 

တွစးဘောစာင်းထုုတွးပြပါန်းးကာ အီးစ့ု��အီးဖုွ��မ်းှ မ်းညီး�ညီးက့ုလ်ုပါးဘောဆွီာင်းမ်းညီးကု့ ဆွီုံ�ပြဖုတွး�က�ညီး။ British 

Columbia ပြပါညီးန်းယ်းအီးတွွကး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ ပြပါ�ပြပါင်းဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုဘောဆွီာင်း�းကး�ာတွွင်း ဘော�း� 

ဘောကာကးပါွ�ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ� ဘော��ဆွီွ�ထုာ�ဘော�ာ အီးက့ု�အီးကာ� စညီး�ကမ်းး�ခု�ကးမ်း�ာ�အီးဘောပါ� အီးဘောပြခုခုံ၍ 

ဖုွ��စညီး�ထုာ�ဘော�ာ ပြပါညီး�ူ�ညီ�လ်ာခုံက ဘောပြပါာင်း�လ်�မ်းုအီးဘောပါ� ၎င်း�တွ့ု�၏ အီးပြမ်းင်းအီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးမ်း�ာ� ဘောပြပါာ 

�ကာ�ခု���ညီး။ ပြပါညီး�ူ�ညီ�လ်ာခုံတွွင်း ခုန်းး်အီးပါးထုာ��ညီ�း အီးဘောယ်ာကး ၁၆၀ �ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ� 

မ်းှတွးပါုံတွင်းစာ�င်း�အီးဘောပါ� အီးဘောပြခုခုံ၍ က�ပါန်းး�ဘော�း�ခု�ယ်းထုာ�ဘော�ာ နို့ုင်းင်ံ�ာ�မ်း�ာ�ပြဖုစးမြို့ပါ�� အီးမ်း��့��ာ�နိုှင်�း 

အီးမ်း��့��မ်း�� မ်းှမ်းှတွတွပါါဝင်း၍ လ်ူဦး�ဘော�၏အီး�ကး ခုွ�ဘောဝမ်းုအီးဘောပါ� ဘော�ာင်းပြပါန်းးဟုပါးကာ ဘောဒ�ခုံတွ့ုင်း��င်း� 

�ာ�အီး�့ုင်း�အီးဝ့ုင်း�မ်းှ အီးဖုွ��ဝင်းမ်း�ာ�လ်ညီး� ပါါဝင်း�ညီး။ ပြပါညီး�ူ�ညီ�လ်ာခုံ�ညီး ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစး 

ဆွီ့ုင်း�ာ ကွမ်းး�က�င်း�ူမ်း�ာ�ထုံမ်းှ မ်းတွူညီ��ညီ�း စန်းစးမ်း�ာ�အီးဘော�ကာင်း��င်းယ်ူဘောလ်�လ်ာမြို့ပါ�� ထု့ုစန်းစးတွ့ု�၏ 

အီးာ��ာခု�ကး အီးာ�န်းညီး�ခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ဘောဆွီွ�ဘောနိုွ�မြို့ပါ��ဘောန်းာကး ပါဏာာမ်းဘောကာကးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု ထုုတွးဘောဝ 

�ညီး။ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးတွစးခုုအီးတွွကး မ်း�ှ့မ်းပြဖုစးလ့်ုအီးပါးဘော�ာ အီးစ့တွးအီးပါ့ုင်း�မ်း�ာ�အီးာ��တွးမ်းှတွး 

ပြခုင်း�၊ ဘော�း�ခု�ယ်းစ�ာ ဘော�း�ဘောကာကးပါွ�စန်းစးမ်း�ာ�အီးာ�လ်ုံ�က့ု ပြပါန်းးလ်ညီး�ုံ��ပါးပြခုင်း�၊ လ်ူထုု�့�ှ့န်းာ�လ်ညီးမ်းု၊ 

အီးာ�လ်ုံ�ပါါဝင်းမ်းုနိုှင်�း ပါူ�ဘောပါါင်း�ပါါဝင်းမ်းုက့ု ပြမ်းှင်�းတွင်းပြခုင်း� စ�ညီ�း�ညီး�းယ်းခု�ကးပြဖုင်�း လ်ူဘောပါါင်း� ၃၀၀၀ 

ပါါဝင်း�ညီ�း လ်ူထုု�ကာ�န်းာပါွ� ၅၀ တွွင်း ထု့ုပါဏာာမ်း ဘောကာကးခု�ကးမ်း�ာ�က့ု တွင်းပြပါခု���က�ညီး။ ဤ 

လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းပြဖုင်�း အီးမြို့ပါ���တွးအီးစ��င်းခံုစာတွွင်း ပြပါညီး�ူ�ညီ�လ်ာခုံ၏ အီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးမ်း�ာ� ထုွကး�ှ့လ်ာ�ညီး။ 

ထု့ု�ဘောန်းာကး ထု့ုအီးကြံကံပြပါ�ခု�ကးက့ု ပြပါညီးလ်ုံ�ကွတွးဆွီနိုဒခုံယ်ူပါွ��့ု� တွင်းပြပါခု���ညီး (Ellis, 2008)။
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စ�ကျေးရ�သိးအကျေး���င််�

Nathalie Ebead �ညီး International IDEA ၏ Myanmar MyConstitution စ�မ်းံက့န်းး� 

ဆွီ့ုင်း�ာ ပါရှု့ုဂ်�မ်းးမ်းန်းးဘောန်းဂ်�ာပြဖုစး�ညီး။ Ebead �ညီး ဥဘော�ာပါ�မ်းဂ်ု �န်းးပါုံဘောင်ွ အီးဘောထုာကးအီးပါံ�ခုံ ပြမ်းန်းးမ်းာ 

နို့ုင်းင်ံ၊ �န်းးကုန်းးမြို့မ်း့�� အီးဘောပြခုစ့ုကး STEP Democracy - ဘော�ှ��့ု�ပြမ်းန်းးမ်းာ (Support to Elections and 

Democracy Programme) တွွင်း International IDEA ၏ ပါရှု့ုဂ်�မ်းးမ်းန်းးဘောန်းဂ်�ာ အီးပြဖုစးလ်ညီး� ယ်ခုင်းက 

တွာဝန်းးထုမ်းး�ဘောဆွီာင်းခု��ဖုူ�ပါါ�ညီး။ ၂၀၁၆ ခုုနိုှစးမ်းှ ၂၀၁၈ ခုုနိုှစးအီးတွွင်း� International IDEA ၏ ဒ�မ်း့ု 

ကဘော�စ�ဘော���ာ ဆွီန်းး�စစးဘော��၊ စ့စစးဘောလ်�လ်ာဘော��နိုှင်�း အီးကြံကံဘောပါ�ဘော�� (DAAA) ယ်ူန်းစးက့ု ထုူဘောထုာင်းကာ 

စ�မ်းံခုန်းး်ခုွ�ခု��မြို့ပါ�� မ်းဟုာဗျူ��ဟုာ လ်မ်းး�စဉ်းလ်ညီး� ခု�မ်းှတွးဘောပါ�ခု��ပါါ�ညီး။ ထု့ု�အီးပြပါင်းလ်ညီး� Ebead �ညီး 

International IDEA ၏ အီးထုူ�ထုင်း�ှာ�ဘော�ာ ထုုတွးဘောဝမ်းုပြဖုစး�ညီ�း ကမ်းာ့�ဒ�မ်း့ုကဘော�စ�အီးဘောပြခုအီးဘောန်း 

(ပါထုမ်းအီးကြီးက့မ်းး တွညီး�ပြဖုတွးမ်းူ) နိုှင်�း ၎င်း�၏ ဘောန်းာကးဆွီကးတွွ� စာတွမ်းး�မ်း�ာ�ပြဖုစး�က�ညီ�း ကမ်း့ာ�ဒ�မ်း့ု 

ကဘော�စ� အီးညွှှန်းး�က့န်းး�စာစဉ်းမ်း�ာ�က့ုလ်ညီး� �ဘော�ာတွ�ာ�ခု�မ်းှတွးမြို့ပါ�� စ�စဉ်းထုုတွးဘောဝဘောပါ�ခု���ညီး။



ဒီးမှိ�� ကျေးရစးနှှင်််  ကျေးရ�� ကျေး���်�ွ�ဆိ�င််ရ� အ�းအည့်း ကျေး�� ကျေးရ� 
နှိ�င််င်ံတ��အဖွဲ့ွ�� (International IDEA) အ ကျေး���င််�

ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�နိုှင်�း  ဘော�း� ဘောကာကးပါွ�ဆွီ့ုင်း�ာ အီးကူအီးညီ� ဘောပါ� ဘော�� နို့ုင်းင်ံတွကာ အီးဖုွ�� (International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance) (International IDEA) �ညီး လ်ူ�ာ� 

အီးာ�လ်ုံ�၏  ဘောမ်းှားမ်းှန်းး�ခု�ကးလ်ညီး�ပြဖုစး၊  ဘော��ှညီးတွညီးတွံ� ဘော�ာဖုွံ�မြို့ဖု့��မ်းုက့ုလ်ညီး�  ဘောဆွီာင်း�ကဉ်း� ဘောပါ�နို့ုင်း 

�ညီ�း ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�စန်းစး ကမ်းာ့တွစးလ်ှာ�တွွင်း တွ့ု�တွကးထုွန်းး�ကာ� ဘော��က့ု လ်ုပါးင်န်းး�တွာဝန်းးအီးပြဖုစး 

ခုံယ်ူလ်�ကး အီးစ့ု��မ်း�ာ�အီး�ကာ� ခု�တ့ွးဆွီကး ဘောဆွီာင်း�းကး ဘောန်း ဘော�ာ အီးဖုွ��အီးစညီး� (intergovernmental 

organization) တွစးခုုပြဖုစးပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�နို့ုင်းင်ံ ဘော��အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�နိုှင်�း စန်းစးမ်း�ာ�၊ လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်း 

မ်း�ာ�က့ု အီးဆွီင်�းအီးာ�လ်ုံ�တွွင်း တွညီး ဘောဆွီာကး ဘော��၊ အီးာ� ဘောကာင်း� ဘောစ ဘော��နှိုင်�း ထ့ုန်းး��့မ်းး� ဘောစာင်�း ဘော�ှာကး ဘော�� 

ပံါ�ပု့ါ�မု်း ဘောပါ�ပြခုင်း�ပြဖုင်�း လု်ပါးင်န်းး� ဘောဆွီာင်း�းကးပါါ�ညီး။ အီးဖွု��၏ဘောမ်းှားမှ်းန်းး�ခု�ကးမှ်းာ ဒ�မု့်းက ဘော�စ�လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�၊    

ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�န်းညီး�က�လ်ုပါး ဘောဆွီာင်း�ူမ်း�ာ�နိုှင်�း အီးဖုွ��အီးစညီး� စန်းစးမ်း�ာ��ညီး အီးမ်း�ာ�ပါါဝင်းမု်းနှိုင်�း တွာဝန်းးယူ် 

တွာဝန်းးခံုမု်း�့ှလ်�ကး  ဘော��ှညီးတွညီးတံွ� ဟုန်းးခု�ကးညီ� ဘော�ာဖံွု�မြို့ဖ့ု��မု်းကု့ အီးာ�လံု်���့ှခံုစာ�နု့ိုင်း�ညီ�း ကမ်းာ့ကြီးက�� 

ပြဖုစးလ်ာ ဘောစ ဘော�� ပြဖုစးပါါ�ညီး။

အဖွဲ့ွ��၏ လွှာ��်င်န်း်�

အီးဖုွ��အီး ဘောန်းပြဖုင်�း အီးဓာ့ကန်းယ်းပါယ်း�ုံ��ပါးတွွင်း �ကး ဘော�ာကးမ်းု�ှ့ ဘောစ�န်းး အီးဓ့ာကထုာ�လ်�ကး လု်ပါးင်န်းး� 

မ်း�ာ�လု်ပါး ဘောဆွီာင်းပါါ�ညီး။ ယ်င်း�တု့ွ�မှ်းာ  ဘော�း� ဘောကာကးပွါ�လု်ပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�၊ ဖုွ��စညီး�ပါုံအီး ဘောပြခုခုံဥပါ ဘောဒ တွညီး  

ဘောဆွီာကး ဘော�� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�နိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ ဘော��ပါါဝင်း ဘောဆွီာင်း�းကးမ်းုနိုှင်�းက့ုယ်းစာ�ပြပါ�မ်းုတွ့ု� ပြဖုစးပါါ�ညီး။ 

အီးမ်း��့��ာ� အီးမ်း��့��မ်း��အီးခုန်းး�ကဏ္ဍနှိုင်�း အီးမ်း�ာ�ပါါဝင်းမု်း၊ ပါဋ့ိပါကခပြဖုစးနု့ိုင်း ဘောပြခုကု့ စာန်းာန်းာ�လ်ညီး ပြခုင်း�နိုှင်�း 

 ဘော��ှညီးတွညီးတွံ�ဟုန်းးခု�ကးညီ� ဘော�ာ ဖုွံ�မြို့ဖု့��မ်းုတွ့ု�က့ု လ်ုပါးင်န်းး�န်းယ်းပါယ်းအီးာ�လ်ုံ�တွွင်း အီးဓာ့ကလ်ုပါးင်န်းး� 

မ်း�ာ�အီးပြဖုစး ထုညီ�း�ွင်း�လ်ုပါး ဘောဆွီာင်းပါါ�ညီး။

International IDEA �ညီး ကမ်းာ့တွစးဝန်းး�နိုှင်�း  ဘောဒ�တွစးဝန်းး� ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�လ်ာ��ာမ်း�ာ�က့ု 

ဆွီန်းး�စစးခု�ကးမ်း�ာ� ပြပါ�စု ဘောပါ�ပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ� လ်ုပါးန်းညီး� လ်ုပါးဟုန်းးက�င်�းစဉ်းမ်း�ာ�ဆွီ့ုင်း�ာ နိုုင်း�ယ်ှဉ်း  

ဘောလ်�လ်ာ �့မ်းှတွးဖုွယ်း�ာမ်း�ာ� ပြပါ�စုထုုတွး ဘောဝပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ� လ်ုပါးင်န်းး�စဉ်းမ်း�ာ�တွွင်း ပါါဝင်း ဘောဆွီာင်း 

�းကး ဘောန်း�ူမ်း�ာ�အီးတွွကး ပြပါ�ပြပါင်း ဘောပြပါာင်း�လ်� ဘော��ဆု့ွီင်း�ာ န်းညီး�ပါညီာအီးကူအီးညီ�နှိုင်�း စွမ်းး� ဘောဆွီာင်း�ညီး 

တွညီး ဘောဆွီာကး ဘော�� စ�စဉ်း ဘောဆွီာင်း�းကး ဘောပါ�ပါါ�ညီး။ ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ�စန်းစးနိုှင်�း ဒ�မ်း့ုက ဘော�စ� တွညီး ဘောဆွီာကး ဘော�� 

ဆွီ့ုင်း�ာ အီးမ်း�ာ�ပြပါညီး�ူ  ဘောဆွီွ� ဘောနိုွ�ဖုလ်ှယ်း ဘော��နိုှင်�း �ကးဆွီ့ုင်း�ညီ�း က့စစ�ပါးမ်း�ာ�အီးတွွကး  ဘောဆွီွ� ဘောနိုွ�ပါွ�မ်း�ာ� 

စ�စဉ်းက�င်း�ပါ ဘောပါ�ပါါ�ညီး။

လွှာ��်င်န်း်� ကျေးဆ�င််ရ��်ရ� န်းယ်် ကျေးပြုမှ ကျေးဒီသိမှး��

အီးဖုွ��၏ ရှုုံ�ခု��ပါး�ညီး ဆွီွ�ဒင်းနို့ုင်းင်ံ စ ဘောတွာ�ဟုုမ်းး�မြို့မ်း့��တွွင်း တွညီး�ှ့ပါါ�ညီး။  ဘောဒ�အီးဆွီင်�းနိုှင်�း နို့ုင်းင်ံ 

အီးဆွီင်�းရှုုံ�မ်း�ာ�က့ု အီးာဖု�့က၊ အီးာ�ှပါစ့ဖု့တွး၊ ဥ ဘော�ာပါ၊ လ်ကးတွင်းအီး ဘောမ်း�့ကနိုှင်�း ကယ်း�စး��ယ်မ်းး 

 ဘောဒ�မ်း�ာ�တွွင်း ဖုွင်�းလ်ှစးထုာ��ှ့ပါါ�ညီး။ International IDEA �ညီး ကုလ်�မ်းဂ်ုတွွင်း အီးမြို့မ်း�တွမ်းး�  

ဘောလ်�လ်ာ�ူပြဖုစးမြို့ပါ�� ဥ ဘော�ာပါ�မ်းဂ်ု (အီး��ယ်ူ) အီးဖုွ��အီးစညီး�မ်း�ာ�၏ တွ�ာ�ဝင်းအီး�့အီးမ်းှတွးပြပါ�မ်းုက့ု ခုံယ်ူ 

��ှ့ပါါ�ညီး။
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နိုု�င််င်ံအတွွင််�  တွရား��မဝင်် စစ်အ�ဏာ�ရားှင််အ�ပ််စ� အ�ပ််စု��နေ�ချိိ�ု်၊ စစ်မှ�်နေ�� ဒီီမု�ကရေနေရားစီ 

အ�ွင််ကရေး�နေ�ပ်�င််�နေရား�နိုှင််် တွည််နေ��ကရေ်နေရား�အတွွကရေ် ကြားကရေ��ကရေ�လအစု��ရားအဖွဲ့ွ��မိ��ကရေ ကြိုးကရေု��ပ်မ်� 

နေ��င််ရားွကရေ်နေ�ချိိ�ု် လကရေ်ရားှုကြားကရေ��ကရေ�လ �မ�်မ�နိုု�င််င်ံတွွင်် ကြားကရေ��ကရေ�လ နေရားွ�နေကရေ�ကရေ်ပ်ွ�နေကရေ�်မရားှင်် 

(EMB) ဖွဲ့ွ��စည််��ချိင််��ည်် (အစု��ရားနိုှင််် ဥပ်နေဒီ�ပ်�လှတွ်နေတွ�် ဖွဲ့ွ��စည််��ချိင််��ကရေ�်�ု��) ဒီီမု�ကရေနေရားစီ 

�ပ်�်လည််ထူးနေထူ�င််နေရား�ကရေု� ပ်ံ်ပ်ု��ကရေးည်ီရား�် ချိိကရေ်ချိိင််�လု�အပ််�ည််် အနေရား�ကြိုးကရေီ�နေ�� အဖွဲ့ွ��အစည််� 

တွစ်ချိ��ဖွဲ့စ်�ည််။ အကရေး�အနေ�ပ်�င််�ကရေ�လမိ��နိုှင််် ပ်ဋိုပ်ကရေခကရေ�လမိ��အတွွင််� နေရားွ�နေကရေ�ကရေ်ပ်ွ� 

နေကရေ�်မရားှင််မိ�� (EMBs) ကရေု� မည််�ု��မည််ပ်�ံ ထူးနေထူ�င််�င်််�ည််�ု��ည််် စံ�တွ်မှတွ်ချိိကရေ်မိ�� 

မရားှုပ်ါ။ �ု��နေ��်လည််� �မ�်မ�နိုု�င််ငံ်ရားှု အဓိုကရေပ်ါဝင််ပ်တွ်�ကရေ်�းမိ�� အနေ��ဖွဲ့င််် ၂၀၁၅ နိုှင််် ၂၀၂၀ 

အနေထွူနေထွူနေရွား�နေကရေ�က်ရေပွ်�မိ��မှ �င််ချိ�်�စ�မိ��အနေပ်�အနေ�ချိခံျိ�ည််် အ��ဂတ်ွ ဖွွဲ့��စည််�ပ်�အံနေ�ချိခံျိ 

ဥပ်နေဒီနိုှင််် နေရားွ�နေကရေ�ကရေ်ပ်ွ� �ပ်��ပ်င််နေ�ပ်�င််�လ�နေရား�လမ်��ပ်နေ�မပ်�ံကရေု� �နော�တွးရား�်အနေရား�ကြိုးကရေီ�ပ်ါ�ည််။
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