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ေရြးေကာက္ပြနွဲင္႔ ပတ္သက္ၿပီး  ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားအား ကာတာစင္တာ မွခ်ီးက်ဴး၊  
အဓိက်ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္လည္းတုိက္တြန္း။  

 
 ရန္ကုန ္ - ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ နွင္႔ ယခင္လမ်ားအတြင္း  ၎တုုိ႔၏ ႏိုုင္ငံေရးပိုုင္းဆုုိင္ရာအခြင္႔အေရးကုု ိ

ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင္႔ က်င္႔သံုုးခဲ႔ၾကသည္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိျပည္သူမ်ားကိုု ကာတာစင္တာ 

မွ ဂုုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ၎တုုိ႔သည ္ ဆႏၵမေဲပးသူမ်ား၊ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔ သူမ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီကုုိယ္ 

စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ရွိအရာရွိမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အျဖစ္ျဖင္႔ 

ဒီမိုုကေရလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းသည္႔ မွတ္မွတ္သားသားျဖစ္ရံုုမက  ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 

ဒီမိုုကေရစီျပည္႔၀သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစမႈကိုု စနစ္က်စြာ ဟန္႔တားထားသည္႔အရာအမ်ားအျပားကိုု 

ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္အတြက ္အလြန္အေရးပါလွပါသည္။  

 

ကာတာစင္တာ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားသြားေရာက္ခဲ႔သည္႔  နုုိင္ငံအႏွံ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမရဲံုု (၂၅၀) မွ 
အမ်ားစုုတြင္ ဆႏၵမေဲကာက္ယူေဆာင္ရြက္မႈအား အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ အကျဲဖတ္ျခင္းခံရေသာ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အစျပဳၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုုးျဖစ္သည္႔ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင္႔ အစဥ္တက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ 
ႏုုိင္ငံေရးနယ္ပယအ္ား ဖြင္႔ေပးရန္ ႏွင္႔ အင္အားႀကီးနိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပါ၀င္ႏုုိင္ေရး 
အနည္းဆံုုးလက္ခံႏုုိင္သည္႔အေျခခံလုုိအပ္ခ်က္အား ေတြ႔ရွိႏုုိင္သည္႔ ပတ၀္န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးႏုုိင္ရန္ 
၂၀၁၀ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ အေရးပါေသာအဆင္႔မ်ားကုု ိ တက္လွမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင္႔ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈကဲ့သုုိ႔ေသာ အေရးပါသည္႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ငန္းစဥ္၏ က႑အေတာ္မ်ားမ်ားကုု ိ  ႏုုိင္ငံတကာႏွင္႔ 



ျပည္တြင္းရွိႏုုိင္ငံသား ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာမႈေပးထားျခင္းအားျဖင္႔    
ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ (UEC) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈအား မွတ္သားဖြယ္ သိသာထင္ရွားစြာ တုုိးတက္လာေစခ႔ဲသည္။  ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္႔ 
ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား နွင္႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုု ိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ၿပီး 
ပါတီမ်ားသည္လည္း ႏုုိင္ငံ၏ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယင္းတိုု႔၏ သတင္းစကား ကုုိလြတ္လပ္စြာ 
ေျပာဆုုိႏုုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင္႔ ေနရာအမ်ားစုုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိၿပီး 
အဓိပၸာယ္ျပည္႔၀ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသည္ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္႔ တုုိးတက္မႈျဖစ္ကာ 
အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။  
 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အာဏာျဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သုုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ 
ဆက္လက္သြားလွ်က္ရွိပါေသာ္လည္း ဒီမုုိကေရစီစနစ္ဆန္သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံထားၾကသည္႔ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ အျပည္႔အ၀ကိုုက္ညီေစရန္ ဒီမုုိကေရစီ 
ေရးရာမ်ား ထပ္ေလာင္း၍ အဆင္႔တိုုးတက္လာရန္လိုုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္႔ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္တုုိ႔မွာ အလြန္အမင္းမွားယြင္းလွ်က္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ခံအဖြ႔ဲမ်ား၏ 
အေျခခံဒီမုုိကေရစီသေဘာသဘာ၀ကို ု ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနကာ ေရြးေကာက္ပြဲအား 
စီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုုၾကည္အားထားမႈအား ပ်က္စီးအားေပ်ာ႔ေစပါသည္။ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားအေတာအတြင္း တုုိးတက္မႈမ်ားရွိလင္႔ကစား လြတ္လပ္စြာေျပာဆုုိမႈ ႏွင္႔ 
စုုေ၀းမႈတုုိ႔အေပၚတြင ္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားရွိဆျဲဖစ္ကာ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးျခင္း ႏွင္႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ စသည္တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေတာ္ၾကာၾကာျဖစ္ခ႔ဲေသာ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ားကုုိ 
အဆံုုးသတ္ျခင္းတြင္ အစုုိးရသည္ ခရီးေပါက္ေအာင္ျပဳလုုပ္ခဲ႔သည္၊ သုုိ႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းႏွင္႔အတ ူ လူ႔အခြင္႔အေရးအား ထိခုုိက္သက္ေရာက္ေစမႈ တုုိ႔မွာ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚၿမျဲဖစ္ပါသည္။ 
 
ထပ္ေပါင္းဆုုိရလွ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တုုိးတက္လာျခင္း 

ေယဘုုယ်အေျခအေနမ ွ ေဘးဖယ္ထားခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယာယီႏုုိင္ငံသားကဒ္ျပားကုုိင္ေဆာင္သူ 

လူဦးတစ္သန္းေသာသူမ်ား အမ်ားအားျဖင္႔ ရုုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတိုု႔ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတုုိင္းရင္းသားလူ 

မ်ိဳးတုုိ႔ွလည္းပါ၀င္မႈရိွကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဆႏၵမဲထည္႔ရမည္႔ ၎တုုိ႔၏အခြင္႔အေရးကုုိ ဆံုုးရႈံး 

ခ႔ဲၾကပါသည္။ ထိ ု ့အတူပင္အၿခားေသာမေဲပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ့လူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ 

ေရြ ့ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မူဆလင္ဆန္ ့က်င္ေရး 

လွုပ္ရွားမႈ မ်ားကလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္း 

အရာမ်ား သည ္ လူထုအေၿခစိုက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ႏွင့္တာဝန္ရွိသ ူ မ်ားမွ မီးေမာင္းထိုးၿပရန္လုိ 

အပ္ပါသည္။  



မဲဆႏၵနယ္ၿပင္ပ ၾကိဳတင ္ မဲေပးသည္ကုိ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီကုုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ေလ ့လာခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။ ကာတာစင္တာ အေန ၿဖင္ ့ UEC ကိ ု မဲဆႏၵနယမ္်ား၊ မဲရုံမ်ား အဆင္ ့ တြင္ 

အၿမန္ဆံုး ေၾက ၿငာေပး ေစၿခင္းၿဖင္ ့ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ပြင့္လင္း ၿမင္သာ 

မႈပို္မိုလာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 
ကာတာစင္တာ ၏ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔ေရးလုုပ္ငန္း၏ အဓိက ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။  
 
ဖြ ဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေၿခခံဥပေဒ။   ။ ၂၀၀၈ ဖြ ဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒပါအခ်ိဳ ့အခ်က္မ်ားသည္ 

အေၿခခံက်ေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား မကိုက္ညီသည္ကိုေတြ ့ရွိရေပသည္။ တပ္မေတာ္သည္ 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္နွုန္းကိုတုိက္ရိုက္ခန္ ့အပ္ ႏိုင္ၿပီး ဤ တပမ္ေတာ္သား 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြ ဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေၿခခံဥပေဒ ၿပဳၿပင္ေရးဆြဲၿခင္း ကိုဗီတုိ အာဏာသံုး ၿပီးပယ္ခ် 

ႏိုင္ၿပီး သမၼတ ႏွင့္ ဒုသမၼတ ကိုတုိက္ရိုက္ ခန ္ ့အပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိ ု ့အၿပင္ ကာကြယ္ေရးဦစီးခ်ဳပ္ သည ္

ကာကြယ္ေရး၊ ၿပည္ထေဲရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီး တိ ု ့ကိုတုိက္ရိုက္ခန္ ့အပ္ ႏိုင္ၿပီး ၎တိ ု ့သည ္

သမၼတ ထံမ ွတိုက္ရိုက္အမိန္ ့မလိုေပ။ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ သမၼတ ၿဖစ္တည္ မႈကိုကန္ ့သတ္ထားၿခင္းသည္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အား 

တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္ေစၿခင္းဆိုသည္မွာသိၿမင္လြယ္ၿပီး၊ ၄င္းအား သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္း 

တြင္ပါဝင္ၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား။ ။ အေျခခံဥပေဒပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားမွာ 

က်င့္သုံးအေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္အခါ လက္ခံႏုိင္ေသာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ 

အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။သို႔ေသာ္လည္းဥပေဒမ်ား သည္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မရွင္အားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚလုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားအျပားေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 

၊ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္အေျခခံက်ေ

သာဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္ကိုအကာအကြယ္ေပးေသာဥပေဒ မ်ားျဖစ္လာေစရန္ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္စဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပသည္။ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား 

အားအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္အေျခခံက်ေသာဒီမိုကေရစီ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို 

ေသခ်ာေစေသာအေရးႀကီးသည့္ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 



ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္း။   ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ရႈပ္ေထြးေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားစိန္ ေခၚမႈအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ေအာင္ျမင္စြာကိုင္တြယ္ ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံျခင္းမ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈရွိေသာရလာဒ္မ်ားကို  ဦးတည္ေစသည့္ ဥပေဒႏွင့္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအရအမွီခုိမကင္းေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားသည္၄င္းတို႔၏အလုပ္မ်ားအားအေရးႀကီးသည့္ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ ေကာင္းမြန္စြာ 

ေစတနာထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ျပည္ေထာင္စု 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ 

မဲစာရင္းမ်ား။   ။ မဲစာရင္းမ်ား  တိက်မွန္ကန္ ု မႈ ရွိျခင္း/မရွိျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ 

ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား 

ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးနိုင္ရန္အတြက္ ကနဦးပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မဲစာရင္းမ်ား 

မွန္ကန္တိက်မွုမရွိျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားက 

ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွုမ်ားရိွခဲ့သည္။ သိ ု ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမူ 

မဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတိ ု ့ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

ေတာင္းဆိုမွုမ်ားတင္ျပရန္မွာ အမ်ားျပည္သူတုိ ့၏  တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ု ဆိုျမဲဆုိခဲ့သည္။ 

ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန ့တြင္ မဲေပးခြင့္မရဘဲ ျပန္သြားရသ ူ

ေျပာပေလာက္ေအာင္ မေတြ ့ခဲ့ရေပ။ သိ ု ့ပါေသာ္လည္း အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အလားတူ 

စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ ့ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဲစာရင္းမ်ားအား ၾကိဳတင္စစ္ေဆးမွုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ဆန္းစစ္ျခင္းတို ့ကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းနာမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း။ ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း နာမည္စာရင္း 

တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ ရရိွခဲသ့ည္။ 

သိ ု ့ပါေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေသာ 

တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမွုမ်ားေၾကာင့္ မူဆလင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 

အမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

ယင္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၀ က ေရြးေကာက္ခံခဲ့ေသာ 

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း။  ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲနီး 

လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ္လည္း ကနဦးပိုင္းတြင္မူ အနည္းငယ္ျငိမ္သက္ေၾကာင္း 



ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။ အတိုက္အခံပါတီသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ 

လူထုစည္းေ၀းပြမဲ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိအာဏာရပါတီကမူ ထိုမွ်ေလာက္ အမ်ားအျပား  မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ျပီး လြန္ကစဲြာ ကန္ ့သတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္  

ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္  စည္းကမ္းမ်ားကို သင့္တင့္မ်ွတစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ 

သိ ု ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရရွိႏုိင္မွုမွာ မတူညီႏုိင္ခဲ့ပါ။ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ ့တြင္ 

မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခုကုိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာ 

အသံုးျပဳခြင့္ မရခဲ့သည့္အျပင္ လူမႈေရးကြန္ရက္တြင္လည္း သေရာ္စာႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား 

ေရးသားတင္ျပမွုေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးအဖမ္းခံခဲ့ရသည္။  

မူဆလင္ဆန္ ့က်င္ေရး လွုပ္ရွားမႈ မ်ားကလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားအေပၚ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာ 

ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒေလးရပ္သည ္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၊ ရာထူးၾကီးအရာရွိမ်ားႏွင့္ 

မ်ိဳးခ်စ္ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားဧ။္ အဓိကေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးကိ ု

အသံုးခ်ျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေနမွုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အတိုက္အခံပါတီမွ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တံ ု ့ျပန္ေျဖရွင္းမႈွုမ်ား 

မလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္ၿပင္ပ ၾကိဳတင္ မဲေပးၿခင္း။ ။ ကာတာစင္တာ အေနၿဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္း ႏွင့္ အၿခား 

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာဌာနမ်ား ႏွင့္ အၿခား ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား  ၾကိဳတင္ မဲေပးၿခင္း ကိ ု ေလ့လာခြင့္မရ 

ေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္မိေသာ္လည္း  ၾကိဳတင္ မဲေပးၿခင္း ကိ ု ေလ့လာခြင့္မရ ၿခင္း 

မွာအေလးထား စဥ္းစားစရာ ၿဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ ့ေသာေဒသမ်ား တြင္ မဲဆႏၵနယ္ၿပင္ပ ၾကိဳတင္မဲမ်ား 

အဆမတန္မ်ား ၿပားေနသည္ ကိုေတြ ့ရွိရပါသည္။ အနာဂတ ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ၿဖစ္ေပၚ လာ 

ႏုိင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကိုၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီးယုံၾကည္ မႈရွိေစရန္ ၾကိဳတင္ မဲေပးၿခင္း ကုိ 

ေလ့လာခြင့္ ၿပဳသင့္သည္ဟုထင္ၿမင္ပါသည္။  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈက႑။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈသည ္ အလြန္တရာနည္းပါး ပါသည္။  

(ေရြးေကာက္ခ ံ၆၀၃၉ ဦးအနက္ ၈၀၀ ဦး သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ၌ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ တြင္အမ်ိဳးသမီး  တစ္ဦးသာပါ၀င္လွ်က္ရွိၿပီး 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးဦးေရအနည္းငယ္သာပါ၀င္သညက္ိုေတြ႔ရပါ သည။္ 



သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာမဲရံုမ်ားတြင္၇၅  ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာမဲရံ၀ုန္ထမ္းအမ်ားစု ဟာအမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ျဖစ္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာျခင္း။ ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္၏ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ဥပေဒအရမလိုအပ္ေသာ္လည္း ဖိတ္ေခၚၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေလ့လာခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္သလုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အတြက္ အလြန္တရာမွအျပဳသေဘာဆန္ေသာအေျပာင္း 

အလျဲဖစ္တာကုိေတြ႔ရပါသည္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ 

တိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ 

ကာတာစင္တာ၏ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီလမ်ား စြာႀကိဳ 

တင္ကာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳအ ေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာေတာ့ 

ကာတာစင္တာ၏ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ 

ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးကို  အခ်ိဳ႕ေသာခၽြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ 

သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာမဲရံုအားလံုးတြင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအား အႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေသာ္လည္း 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကိုလုံျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သိသာစြာလိုက္လံေထာက္လွမ္း ေစာင့္ၾကည့္ 

ခံရျခင္း မွာစိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ၿပီး အလံုးစံုပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိ ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားျဖစ္ရန္ကတိျပဳထားျခင္းအား မေသခ်ာသည့္ အေျခအေန သို႔ေရာက္ေစသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုင္းအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။ ။ ကာတာစင္တာ၏ေရြးေကာက္ပြေဲန႔ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားမွာအျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိမဲေရတြက္ 

ျခင္းရလာဒ္မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးတရား၀င္ရလာဒ္မ်ားအားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  

ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားျခင္း မ်ားအားေျဖရွင္းျခင္း စေသာအဓိကက်သည့္  ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္  

စာပိုဒ္မ်ားကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ကာတာစင္တာ၏ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ လာမည့္ရက္ 

အနည္းငယ္အတြင္းထပ္မံထုတ္ျပန္မည့္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား        

ကိုဆက္လက္အကဲျဖတ္သြားေနမည္ျဖစ္သည္။ 



ႀကိဳတင္မေဲပးျခင္းတြင္လုံျခံဳေရးအကာကြယ္မ်ားတိုးျမွင့္စီမံေပးျခင္း၊ မေဲရတြက္ျခင္း မ်ားကိုပိုမိုပြင့္လင္းျမင္ 

သာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားျခင္း မ်ားအားကိုင္တြယ္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ တိုးတက ္

ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း 
 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကာတာစင္တာကုိ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ ၆၂ ဦး ကိ ုစာရင္းတင္သြင္းၿပီးအသိအမွတ္ၿပဳခံရပါသည္။  
 
ကာတာစင္တာကုိ ၂၀၁၃ မွစတင္ ၿပီး ရန္ကုန ္ တြင္ရုံးဖြင့္ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ကာတာစင္တာ၏ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ ကိ ု ကာတာစင္တာ၏ ဥကၠဌေလာင္း ေဂ်ဆင္ကာတာ၊ 

အိုက္ယာလန္ ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ေမရ ီ ရိုဘင္ဆန္ နွင့္ အတ ူ နီေပါႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

အၿငိမ္းစားဥကၠဌ ဘိုရ္ခ်္ရ္ခ်္ ပုိကာရယ္လ္ တိ ု ့ကဦးေဆာင္လာ ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ကိုလည္း ၾသဂုတ္လအစပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ 

ပင္မအဖြ႔ဲႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးသုိ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေရရွည္ ေလ့လာ 

ေစာင့္ၾကည့္သ ူ (၆)ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန ့တြင္ နိုင္ငံေပါင္း ၂၅ နိုင္ငံမွ ေရတုိ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ၆၂ ၿဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ရွိ မဲရုံေပါင္း (၂၄၅) 

သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၏မဲဆႏၵေပးၿခင္း၊ မဲေရတြက္ၿခင္း၊ မဲစုေပါင္းၿခင္း တိ ု ့ကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ 

ေစလႊတ္ ခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး တြင္လည္း ဆက္လက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သြားရန္စီစဥ္ထား 

ပါသည္။ ကာတာစင္တာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ 

ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာကပ္ြ ဲ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေနပါသည္။ ကာတာစင္တာ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အညီ အၿပည္ 

ၿပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ UN တြင္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကအသိအမွတ္ၿပဳထားသည့္ 

ယံုၾကည္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား ကိုေလ့လာသည့္ က်င္၀့တ္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း အေျခခံအသံုုးျပဳ၍ 

ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။  

ကာတာစင္တာျမန္မာျပည္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမစ္ရွင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ 

စဥ္တစ္ခုလံုး၏အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ၿပီးျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အာ

းလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈအားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေရွ႕ဆက္မည့္ေျပာင္းလမဲႈကိုအားေပးရန္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။တိုင္းျပည္၏

တရားဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္သာမကႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပါကိုက္ညွိ၍စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီက်ေရြး

ေကာက္ပြျဲဖစ္မျဖစ္ကိအုကျဲဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 



### 
 

ကာတာစင္တာ 
 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္တုိက္ပြဲဝင္၊ ေရာဂါဘယကို တုိက္ဖ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တည္ေဆာက္” 
 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
ကာတာစင္တာကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပဋိပကၡမ်ားကို 
ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း တုိးျမွင့္ေစျခင္း၊ 
ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိ ု
တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္ရန္ ကာတာစင္တာကုိ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတေဟာင္း 
ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဇနီး ႐ိုဇလင္းတုိ႔မွ အီမိုရီတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔ကာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤ 
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကာတာစင္တာ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း ေစာင့္ၾကည္ ့ ေလ့လာမႈ အၾကိမ္ (၁၀၁) 
ၾကိမ္ေၿမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 

 

 


