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ကာတာစင္တာမွၿမန္မာေရြးေကာက္ပြအဲလြန္ေၾကၿငာခ်က္ထုတ္ၿပန္ 
 

ရန္ကုန္ - ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (Union Election Commission/UEC)သည္ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အလြန္ကန္႔ကြက္လႊာအမႈမ်ားကို ပြင ္ ့လင္းၿမင္သာမႈရွိစြာၿဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ကာတာစင္တာ မွယေန ့ထုတ္ၿပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာတြင္ေဖာ္ၿပထားရွိပါသည္။ သိ ု ့ေသာ္လည္းလာ 
မည္ ့အစုိးရ အသစ ္ အေနၿဖင့္ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္္ လုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ  ့ကိုၿပဳၿပင္လုပ္ေဆာင္သင္ ့ 
ပါသည္။ ယင္းသုိ ့လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္အနာဂါတ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ပိုမိုလြယ္ကူေစ 
ကာ၊ ၿပည္သူမ်ားကိုေရြး ေကာက္ပြအဲလြနက္န္႔ကြက္လႊာအမႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာေစႏိုင္ၿပီး၊ 
မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစမည္ၿဖစ္သည္။ 
 
ကန္႔ကြက္လႊာေပါင္း၄၅ေစာင္ UEC သိုု႔တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အျငင္းပြားမႈဆုုိင္ရာေျဖရွင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းရာတြင္ေပးသြင္းရသည့္အခေၾကးေငြမွာလည္းအဓိကေနရာမွပါဝင္သည္။ 
ထိ ု ့အၿပင္ေနၿပည္ေတာ္သုိ ့သြားေရာက္ၿပီး ခံုရုံးၾကားနာမႈကိုတက္ေရာက္ရမည္ ့အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားလည္းရွိေနပါေသးသည္။ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိုဳ  ့သည္ဤကဲ ့သိ ု ့ေသာ 
အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင္ ့ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းခဲ ့ၿခင္းမရွိခဲ ့ေပ။ ထိ ု ့အၿပင္ခုံရုံးၾကားနာမႈ 
ၾကာၿမင္ ့ခ်ိန္မွာလည္း ဤၾကားနာမႈထိေရာက္မႈရွိမရွိကိုအဟန္ ့အတားၿဖစ္ေစပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ 
ကန္႔ကြက္လႊာ(၂) မႈကိုသာလ်င္ UEC မ ွအၿပီးသတ္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ရေသးပါသည္။     
 
ကာတာစင္တာမွေလ့လာသူမ်ားသည္ သမိုင္းဝင္ႏို၀င္ဘာ(၈) ရက္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တိုးတက္  
မႈမ်ားကိုဆက္လက ္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ ေရြးေကာက္ 
ပြအဲလြန္တိုးတကမ္ႈမ်ားဆိုသည္မွာ မဲရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းစ 



သည္တုိ ့ၿဖစ္ၿပီး ေလ့လာခဲ ့သည္ ့ေနရာအမ်ားစုတြင္ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိေတြ  ့ရွိ 
ခဲ့ပါသည္။ သိ ့ုေသာ္လည္း မဲရလာဒ္ပံုစံမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ရာတြင္မူ အခက္အခဲအခ်ိဳ  ့ရွိေနေသးသည္ကို 
ေတြ  ့ရွိရၿပီးအခ်ိဳ  ့ေနရာမ်ားေလ့လာသူမ်ားလြတ္လပ္စြာေလ ့လာခြင္ ့မရခဲ့ေပ။     
 
 

ကာတာစင္တာမွေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္သို ့ အၾကံျပဳခ်က္လုိ 

ပါသည္။  

 ျဖစ္နိုုင္လွ်င္ကန္႔ကြက္တင္သြင္းသူမ်ားအတြက္မလုုိလားအပ္သည့္ကုုန္က်စားရိတ္မ်ားကုုိေလွ်ာ့ခ် 

ေပးေစျခင္း(ၾကားနာမႈမ်ားကုုိသက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္၊တိုုင္းမ်ားတြင္ျပဳလုုပ္ေစ ျခင္း) 

 ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ခုုခံသူႏွစ္ဦးစလံုုး၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုုမထိခိုုက္ေစပဲအမႈတြဲမ်ားကိုု 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္အျမန္ဆံုုးၾကားနာေစျခင္း 

 UEC ၏ website ေပၚတြင္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိတင္ျပေပးျခင္း 

 ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလ်င္ ၿပီးၿခင္း 

မဲရလာဒ္ထည္ ့သြင္းထားေသာပံုစံ မ်ားအားလံုး ကပ္ထားသင္ ့ေပသည္။ 

အသိအမွတ္ၿပဳေလ့လာသူမ်ားအေနၿဖင္ ့ဤ မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကိုေလ ့လာခြင္ ့ရၿခင္း 

ထိ ု ့အၿပင္ကာတာစင္တာမွ UEC သိ ု ့ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ဆန္းစစ္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္လည္း 

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ၿပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သိ ု ့ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒကိုုျပန္လည္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလရဲန္အဆိုုျပဳခ်က္ကုုိစဥ္းစားရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ား နွင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုုန္က် 

စားရိတ္အမႈတြဆဲိုင္ရာစည္း ကမ္းမ်ားကိုပိုမိုတုိးတက္ေအာင္လုပ္ရန္လည္းအၾကံၿပဳတင္ၿပခဲ ့ပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ေၾကၿငာခ်က္အၿပည္ ့အစံုကို ဤေနရာတြင္ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။  

 
### 

 

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၊ 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-post-election-report-eng.pdf


ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိ ု
တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္ရန္ ကာတာစင္တာကုိ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတေဟာင္း 
ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဇနီး ႐ိုဇလင္းတုိ႔မွ အီမိုရီတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔ကာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  
 

ကာတာစင္တာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလုိသည္မ်ားကိ ု www.cartercenter.org တြင္လည္းေကာင္း၊ 
Twitter@CarterCenter ကို follow လုပ္ၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ Facebook တြင္ 
Facebook.com/CarterCenter ကိ ု like လုပ ္ ၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ YouTube တြင္ 
YouTube.com/CarterCenter ကိ ု ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ Google+  
http://google.com/+CarterCenter  တြင္လည္းေကာင္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 
 

http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter


 
 
 
ကာတာစင္တာ၏ျမန္မာႏုုိင္ငံေရြးေကာက္ပြေဲႏွာင္းပုုိင္းဆုုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကန္႔ကြက္လႊာ
ကုုိင္တြယ္ျခင္းမ်ားအေပၚထုုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊၂၀၁၆ခုုႏွစ္။ 
 
အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား 
 
ယခုုထုုတ္ျပန္ခ်က္သည္ကာတာစင္တာ၏၂၀၁၅၊ႏို၀င္ဘာ၁၀ရက္ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေနာက္ဆက္
တြဲအျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ထြက္ရွိလာေသာပထမဆုုံးထုုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ယခုုထုုတ္ျပန္ခ်က္သည္ကာတာစင္တာ၏ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ၊္မြန္ျပည္နယ္၊ရခိုုင္ 
ျပည္နယႏ္ွင့္ရွမ္းျပည္နယ္၊မႏၱေလးတိုုင္းေဒသၾကီးႏွင္ရ့န္ကုုန္တုုိင္းေဒသၾကီး၊ေနျပည္ေတာ္ျပည္
ေထာင္စုုနယ္ေျမတိုု႔တြင္ကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံထားပါသည္။ 
 
ကာတာစင္တာ၏ကနဦးထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ကာတာစင္တာသည္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ႏိုုင္ငံေရး

အခြင့္အေရးကိုုေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္မႈကိုုဂုဏ္ျပဳထားၿပီး၊ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားတြင္ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အျပည့္အ၀ကိုုက္ညီေသာဒီမိုုကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္လိုအပ္ေနေသးသည္ကိုုလည္းေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ 1 ထိုုအခ်ိန္မွစ၍ကာတာ 

စင္တာသည္မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း

ေနမႈမ်ား၊ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)မွဦးေဆာင္ေသာေရြးေကာက္ပြလဲြန္သံုုး

သပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုုင္းအေျခအေန 

မ်ားကိုုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားမွလြဲ

၍ေရြးေကာကပ္ြလဲြန္ကာလသည္ႏိုုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုု၏ရလာဒ္မ်ားအေပၚလက္ခံႏိုုင္

မႈႏွင့္ေခ်ာေမြ႕ေသာအာဏာလႊေဲျပာင္းမႈတိုု႔ေၾကာင့္တည္ၿငိမ္ေနသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ျပည္ 

ေထာင္စုုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊အစိုုးရႏွင္၊့ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသအသီးသီးရွိလႊတ္ေတာ္မ်ား

တိုု႔ သည္စတငလ္ွ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သလုုိ၊ဦးေဆာင္သူမ်ားအားလည္း၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ေရြးခ်ယ္ 

တင ္ ေျမွာက္ၿပီးျဖစ္ၾကသည္။၎တိုု႔အနကU္ECသည္ဥပေဒေရးရာအရအားနည္းခ်က္မ်ား 

ရွိေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္မႈမ်ားအားပြင့္လင္းျမင္မႈရွိစြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္

ရွိသည ္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒေရးရာအရအားနည္းခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ ထပ္မ၍ံအယူခံဝင္၍မ 

ရၿခင္းႏွင္ ့ၾကာရွည္လွေသာေၿဖရွင္းမႈ ၾကာခ်ိန္တို ့ၿဖစ္သည္။ ထိ ု ့အၿပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္                   

ကုုနက္်စားရိတ ္ အမႈတြဲမ်ားကိုလည္း အေသအခ်ာၿပန္လည္စိစစ္ရန္လိုေပသည္။ UEC အေန 

ၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုၿပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းသုိ ့လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ 

ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည္ၿဖစ္သည္။                                                                                                                                                                                                                                         

ကာတာစင္တာသည္ယခုအခါအစုုိးရသစ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔အား 

ေနာက္ဆုုံးအစီရင္ခံစာႏွင့္အၾကံေပးခ်က္မ်ားအားေပးပိုု႔ႏိုုင္ရန္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေနသည္။ေနာင္

တက္လာမည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အစိုုးရတိုု႔သည္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းဆိုင္ရာ

စတင္ျခင္းကိုုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ 

မဲေရတြက္ျခင္း၊မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ရလာဒ္မ်ားအားထုုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း 

ကာတာစင္တာသည္ၿမိဳ႕နယ၂္၂ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္မဲေရတြက္ျခင္း၊

မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းအဆင့္မ်ား၊ခရိုင္၃ခုခရိုုင္တြင္မဲဆႏၵျပင္ပေရာက္ႀကိဳတင္မမဲ်ားအား

ေရတြက္ျခင္း၊မရဲလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကိုုိုုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အဖြဲ႔မ်ားအားေစလႊတ္

ခဲ့ပါသည္။ 2 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ေသာေနရာအမ်ားစုုတြင္မဲေရတြက္ျခင္း၊မရဲလာဒ္မ်ားထည့္ 

သြင္းျခင္းမ်ားကိုုပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္ကိုုေတြ႕ရပါသည္။သိုု႔ 

ေသာ္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရ႕ွ)၊က်ိဳင္းတုုံၿမိဳ႕နယတ္ြင္မဲရံုုကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 

မ်ားသည္ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုုးတြင္ျပဳလုုပ္ေသာမဲေရတြက္ျခင္း၊မဲစာရင္းရလာဒ္ 

မ်ားကိုုတံခါးပိတ္၍ျပဳလုုပ္ေသာေၾကာင့္ၾကည့္ရႈခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။အလားတူပင္ကာတာစင္တာ၏
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 ကာတာစင္တာေလ့လာသူမ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာ ၈ - ၁၀ အထိေလ့လာခဲ ့ပါသည္။ 



ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ခ်င္းျပည္နယ္တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရခိုုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တုုိ႔တြင္မဲေရတြက္ျခင္း၊မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းကိုုၾကည့္ရႈ 

ခြင့္မရခဲ့ရေပ။ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္မဲရံုုကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 

မ်ားသည္မဲရံုုအဆင့္ရလာဒ္မ်ားပါ၀င္သည့္ပံုစံ(၁၆)အားၾကည့္ရႈခြင့္မရခဲ့ၾကသည္ကုုိလည္းေတြ႔

ရသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္ရလာဒ္မ်ား၊ပံုုစံ(၁၉)၊ကိုုလည္းေနရာတိုုင္းတြင္တူညီစြာကပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကိုုေတြ႔

ရၿပီး၊3 ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ကမစစ္ေဆးမီျပည္သူလူထုုအားေၾကျငာျခင္းမျပဳရန္UEC၏ႏိုု၀င္ဘာ 

(၄)ရက္ညႊန္ၾကားခ်က္အရေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ကပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ 

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ စံႏုန္းမ်ားအရ ရလာဒ္မ်ားကိုအၿမန္ဆံုးကပ္ထားေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ 4 

မဲရံုုတစ္ခုုခ်င္းစီ၏ရလာဒ္မ်ားပါ၀င္ေသာပံုုစံ(၁၆)မွာလည္းမဲရံုုလမ္းညႊန္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍မဲရံုုမ်ား 

တြင္တူညီစြာကပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ 5 ထ႔ိုုေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ခရိုုင္အဆင့္

တိုု႔ရွိရလာဒ္မ်ားႏွင့္မဲရံုုရွိရလာဒ္မ်ားအားကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၊မရဲံုုကိုုယ္စားလွယ္ႏွင့္သာမန္ 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ႏိွဳင္းယွဥ္သိရွိႏိုုင္ရန္ခက္ခဲသြားေစသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ရလာဒ္မ်ားအားထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်ိန္တြင္မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕မွရလာဒ္မ်ားေပး

ပိုု႔မႈေနာက္က်ျခင္းအေပၚေဝဖန္မႈမ်ားအားမီဒီယာမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ္လည္းUECမွပြင့္လင္းျမင္

သာစြာအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုုတ္ျပန္ေပးသည္ကုုိေတြ႔ရသည္။UECအေနျဖင့္ရလာဒ္မ်ားကိုု 

ထုုတ္ျပန္ရာတြင္ႏိုု၀င္ဘာ(၉)ရက္မွစ၍မဲဆႏၵနယ္အလိုုက္ေန႔စဥ္ထုုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး၊ေ၀းလံေသာ 

ေဒသမ်ား၏ရလာဒ္မ်ားကိုုႏိုု၀င္ဘာ(၂၀)ထိေၾကျငာေပးခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ 6 အမ်ိဳးသားဒီမုုိ
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 PACE ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေရး အဖြ ဲ ့၏ခန္ ့မွန္းခ်က္အရ မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းသည္ ့ေနရာထက္ဝက္ 
ေက်ာ္တြင္ပံုစံ (၁၉) ကိုကပ္ထားပါသည္။ PACE 2015 Elections Observation Report, p. 13, available at 

http://pacemyanmar.org/wp-content/uploads/2016/02/PACE-Final-Report-Myanmar-Elections-2015-
English.pdf. 

 
4 United Nations Human Rights Committee General Comment အမွတ္ (၃၄)၊ အခန္း (၁၉)၊ စာပုိဒ္ (၁၉) ICPR 
အရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလြယ္လင္ ့တကူ ရရိွေစရမည္။ Code of Good Practice in Electoral Matters 

of the Venice Commission of the Council of Europe အခန္း (၃.၂) အရ ရလာဒ္မ်ားကိုအၿမန္ဆံုး 
အမ်ားသိရွိေအာင္ေၾကညာေပးရမည္ၿဖစ္သည္။   
5
 မဲရံုုမွဴး၊ဒုုတိယမဲရံုုမွဴးႏွင့္မဲရံုုဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လက္စြစဲာအုုပ္၊အပိုင္း5(d)(16) 

 
6
 မဲဆႏၵနယ္အလိုုက္ရလာဒ္မ်ား(ျမန္မာလိုု)ကိုုwww.uecmyanmar.orgတြင္ၾကည့္ရႈႏိုုင္ပါသည္ 



ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)မွလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၏၇၉ရာခုုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အႏိုုင္ရခဲ့ၿပီး၊ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုုင္းေဒသႀကီး(၁၄)ခုုရွိွလႊတ္ေတာ္မ်ားအနက္(၁၀)ခုုတြင္ေနရာအမ်ားဆံုုးရရွိခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရ 

သည္။ 

 

 

ေရြးေကာက္ပြအဲလြန္ကာလ 

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလသည္လြန္စြာတည္ၿငိ္မ္လွ်က္ရွိသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။NLDပါတီ၏ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုုင္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုုၾကံ့ခိုုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတ(ီUSDP) 

အားေထာက္ခံသူမ်ား(သိုု႔)မ်ိဳးခ်စ္ဗုုဒၶဘာသာအဖြဲ႔မ်ား(သိုု႔)ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာတိုုင္းရင္သားပါတီမ်ား 

ႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည့္ဟူေသာစိုုးရိမ္စိတ္မ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္းလက္ေတြ႔တြင္ျဖစ္မလာခဲ့ 

သည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ 7 ႏိုုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ႏိုုင္ငံေတာ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၊USDP၏ယာယီဥကၠဌဦးေဌးဦး၊တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္

လႈိင္ႏွင့္တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ထြက္ေပၚလာမည့္မည္သည့္ရလာဒ္ကိုု

မဆိုုေလးစားၿပီး၊အစိုုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္သစ္မ်ားကိုုေအာင္ျမင္စြာအာဏာလႊဲေပးႏိုုင္ေရးအတြက္ 

ပူးေပါင္းသြားရန္ေသခ်ာေစမည့္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအသီးသီးထုုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကုုိလည္းေတြ႔ရ 

သည္။ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအ 

ေ၀းမ်ားသည္ေဖေဖာ္၀ါရီလအေစာပိုုင္းတြင္ပထမဆုုံးအႀကိမ္စတင္ႏိုုင္ခဲ့ၾကသည္ကုုိေတြ႔ရ 

သည္။ 

ကာတာစင္တာေျမျပင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ႏိုုင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္အားလံုုးနီးပါး၏ရလာဒ္မ်ားအေပၚတည္ျငိမ္မႈ၊ေလးစားမႈျပသခဲ့သည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ေရြး

ေကာက္ပြႀဲကိဳကာလအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ပင္၎အေျခအေန

ကိုုေတြ႔ရသည္။ဥပမာအားျဖင့္USDPအႏိုုင္ရရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ေဒသတြင္းတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ 
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 Arakan National Party(ANP)ႏွင့္Shan Nationalities League for 

Democracy(SNLD)တိုု႔မွအပ၊က်န္တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္၂၂ေနရာ၊အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္တြင္၁၅ေနရာ၊တုုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္အမ်ားအျပား၊အရည္အတြက္အနည္းငယ္သာရအႏိုုင္ရ
ရွိခဲ့ၾကသည္။တိုုင္းရင္းသားပါတီ၅၅ခုုအနက္၄၅ခုုမွာျပည္ေထာင္စုုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္းအႏိုုင္မရရွိခဲ့ပဲျပည္န
ယ္ႏွင့္တိုုင္းတြင္မုူအမ်ားအျပားအႏိုုင္ရခဲ့ၾကသည္။ 



ေသာ၊မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီးမိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္(သိုု႔)NLD၏ေရြးေကာက္ပြဲစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုုျပ

သႏိုုင္ခဲ့ေသာရခိုုင္ျပည္နယ္သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တိုု႔ျဖစ္ၾကသည္။ ္တပ္အေျခစိုုက္သည့္ေဒသမ်ားရိွ 

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမႈမ်ားတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္ကိုႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွအဓိကေဝဖန္စရာ

ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။8 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား၏ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာတိုုက္ပြမဲ်ားမွအပ 

ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုုင္းကာလသည္တည္ျငိမ္လွ်က္ရွိသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ႏိုုဝင္ဘာလအ 

တြင္းရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုုင္းတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ(္ေျမာက္ပိုုင္း)(SS

A_N)အၾကားေဆြးေႏြးမ်ားအရအပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ညွိႏိွဴင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္းပြဲတိုုက္ပြမဲ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။အလားတူပင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုုင္းတြင္Ta’ang National Liberation Army(TLNA)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ကခ်င္ျပည္ 

နယ္ေတာင္ပိုုင္းတြင္Kachin Independence Army (KIA)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ရခိုုင္ျပည္နယ္ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္Arakan Armyႏွင့္လည္းေကာင္း၊တိုုက္ပြဲမ်ားအနည္းငယ္ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္Restoration 

Council for Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-S)ႏွင့္TNLAတိုု႔အၾကား 

တိုုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအိုုးအိ္မ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ဇန္နဝါရီ၁၂ 

ရက္မ၁ွ၆ရက္ေန႔ထိေနျပည္ေတာ္တြင္ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

လက္မွတ္ထုုိးခဲ့ၾကေသာအဖြ႔ဲမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းေနာင္တက္လာ 

မည့္အစုုိးရသစ္မတိုုင္မီအထိႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ရႏိုုင္ေျခမရိွေသးေပ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုုင္းကာလအတြင္းကခ်င္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုုိ႔တြင္

သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားအရေဒသတြင္းတုုိင္းရင္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုုသည္

တိုုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအနည္းငယ္သာပါရွိေသာေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား၏သက္ေရာက္မႈ 

ေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မေသခ်ာျခင္းမ်ားႏွင့္စိုုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုု

ေတြ႔ရသည္။အထူးသျဖင့္ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွတုုိင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား 
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မွာမဲဆႏၵနယ္အနည္ဒငယ္တြင္းအဆံုုးအျဖတ္ေပးခဲ့သည္ကိုုေတြ႔ရသည္ 



သည္လာမည့္သမၼတမွေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္၎တိုု႔ျပည္နယ္၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအေပၚတင္းမာ

ေသာသေဘာထားမ်ားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။9 

UEC အေနၿဖင့္ ႏိုုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆပ္ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင္ ့ေတြ  ့  

ဆု၍ံ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ဆန္းစစ္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုၿပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းသုိ ့လုပ္ေဆာင္ 

ၿခင္းသည ္ ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည္ၿဖစ္သည္။ ကာတာစင္ 

တာအေန ၿဖင့္ ရန္ကုန္၊ ေနၿပည္ေတာ္၊ ကရင္၊ မြန္နွင္ ့ရွမ္း ၿပည္နယမ္်ားရွိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

ကိုတက္ေရာကခ္ ဲ့ပါသည္။ လာမည္ ့ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္မွမတ္လ ၁ရက္အထိ ရန္ကုန္တြင္ 

ၿပည္ေထာင္စုအဆင ္ ့အၿပီးသတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ဆန္းစစ္မႈေဆြးေႏြးပြဲကိုၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ 

ၿပီး ၿပည္တြင္းၿပည္ပေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကိုတင္ၿပႀက 

မည္ၿဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမွေန၍ ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိပိုမို ေကာင္းမြန ္

ေစမည္ၿဖစ္သည္ ့ရလာဒ္မ်ားကိုထြက္ေပၚလာေစႏိုုင္မည္ၿဖစ္သည္။     

ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားအားေျဖရွင္းျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးရရွိလာေသာေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားဟုုယူဆ၍ 

တိုုင္ၾကားလိုုပါကေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္(သိုု႔)မဲဆႏၵရွင္အေနျဖင့္ရလာဒ္မ်ားအားေၾကျငာ 

ၿပီးခ်ိန္မွ၄၅ရက္အတြင္းတရားဝင္တိုုင္ၾကားႏိုုင္သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ကန္႔ကြက္တိုုင္ၾကားလိုုသူ

သည္ေငြက်ပ္၅သိန္း(ေဒၚလာ၅၀၀ခန္႔)ကိုုေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုုင္းအ 

ျငင္းပြားမႈမ်ားအားအဆုုံးအျဖတ္ေပးရန္ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေကာ္မရွင္အဖြဲ႔

ဝင၃္ပါဝင္ေသာ(သိုု႔)ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္၁ဦးႏွင့္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္၂ဦးပါဝင္ေသာခံုုရံုုးဖြ႔ဲစည္းကာ 

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အမႈမ်ားအားUECသိုု႔အသ 

နားခံႏုုိင္ေသာ္လည္းဥပေဒေၾကာင္းအရအယူခံဝင္ခြင့္မရွိသည္ကိုုလည္းႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား

အတိုုင္းအက်ိဳးခံစားခြင္းမရွိသည္ကိုုလည္းေတြ႕ရသည္။10 

                                                           
9ANPပါတီသည္ရခိုုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအားANPမွတင္ေျမွာက္သူကိုုသာခန္႔အပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုုခဲ့ၿပီး၊မ
ရရိွပါကျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္းအတိုုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္မည္ဟုုေၾကျငာခ့ဲသည္။ရခိုုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ဥကၠဌႏွင့္ဒုုဥကၠဌအားANPမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူSNLDမွ၎တိုု႔ရာထူအားမထိန္း
သိမ္းႏိုုင္ခဲ့ပဲUSDPမွတပ္မေတာ္သားကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ႏွစ္ေနရာလုုံးကိုုရရွိသြားခဲ့သည္။ 
10လူသားတိုုင္းသည္တရားမွ်တေသာတရားစီရင္ေရးခုုံရံုုးကိုုရင္ဆိုုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။လူတစ္ဦးသည္ရာဇဝတ္အမႈအ
ခင္းအရတရားရင္ဆိုုင္ေစသည္မွာ၎း၏အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။အခန္း(၁၀)။ICCPRအခန္း(၂)အရလူတစ္ဦးသည္



အျငင္းပြားျခင္းဆိုုင္ရာေျဖရွင္းမႈမ်ား၏ထိေရာက္မႈရွိျခင္းသည္လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုလံုုး၏ေဆာင္ 

ရြက္ခ်ိန္ႏွင့္ျပန္လည္စိစစ္မႈအခ်ိန္ရွိမရိွေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။အမႈတြဲတင္သြင္းသူအေနျဖင့္အ

ခ်ိန္၄၅ရက္ရၿပီးျပန္လည္စိစစ္ရန္အခ်ိန္နည္းပါးပါသည္။အကယ္၍အမႈတြင္အႏိုုင္ရခဲ့ပါကရွဴံးနိမ့္

သူအားလက္ရွိရရွိထားေသာေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္တာဝန္မွရပ္စဲႏိုုင္ပါသည္။11ေဖေဖာ္ဝါ

ရီလလယ္အထိအမႈ၂မႈသာလွ်င္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ 12 ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွအဖြ႔ဲ 

ဝင္အသစ္မ်ားကိုုလည္းအစိုုးရသစ္(သိုု႔)သမၼတသစ္တက္လာၿပီးမွသာလွ်င္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ 

ေသာေၾကာင့္ဤလုုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္းပံုုမွန္ထက္ပိုု၍ၾကန္႔ၾကာႏိုုင္ပါသည္။ 

ကန္႔ကြက္လႊာေပါင္း၄၅ေစာင္UECသိုု႔တင္သြင္းခဲ့ၿပီးတစ္ေစာင္မွာျပန္လည္ရုုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္

။ကန္႔ကြက္လႊာအမ်ားစုုမွာUSDPႏွင့္NLDတိုု႔မွျဖစ္ၿပီးအျခားပါတီမ်ားမွလည္းပါဝင္ပါသည္။ 13 ျပ

ည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ(၁၄)ေနရာ၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ(၆)ေနရာႏွင့္တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ 

ေတာ္မ(ွ၂၅)ေနရာပါဝင္ၿပီးရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုုိ႔မွအမ်ားဆံုုးပါဝင္သည္။ 14 စြခဲ်က္

မ်ား မွာလည္းေရြးေကာက္ပြဆဲိုုင္ရာႏွင့္တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕အမႈ  

တြဲမ်ားတြင္စြဲခ်က္မ်ားမွာတစ္ခုု(သိုု႔)အလားတူပံုုစံမ်ားကိုုလည္းေတြ႔ရွိရသည္။စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသ

ည္ေရြး ေကာက္ပြမဲတိုုင္မီျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုုင္မႈမ်ားမွစတင္၍ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္မဲေပး 

ျခင္းနည္းပညာဆိုုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္မဲေရတြက္ျခင္း၊မရဲလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းစသည္

တိုု႔အထိပါ ဝင္သည္။15သတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒႏွင့္အညီအမႈတြဲမ်ားကုုိ(၁၅)ရက္တိတိအမ်ား 
                                                                                                                                                                             

မိမိ၏အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈတိုု ႔ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါကသင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ေျဖရွင္းခြင့္ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။I
CCPRအခန္း(၁၄)အရလူသားတိုုင္းသည္တရားမွ်တေသာတရားစီရင္ခြင့္ကိုုဥပေဒႏွင့္အညီရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
11Code of Good Practice in Electoral Matters of Venice 
Commissionစာပိုုဒ္(၃.၃)အရအယူခံလႊာတင္သြင္းခ်ိန္သည္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုခ်ၿပီးတိုုင္း၃ရက္မွ၅ရက္အတြင္းျဖ
စ္ရပါမည္။ဤေနရာတြင္ၾကည့္ႏိုုင္ပါသည္www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf 
12ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁)ရက္UECေရြးေကာက္ပြခဲံုုရံုုးမွဦးဝင္းကိုု(ပအုုိဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)မွတင္သြင္းသည့္ကန္႔
ကြက္လႊာအမႈတြကဲိုုလံုုေလာက္သည့္သက္ေသျပႏိုုင္ျခင္းမရွိ၍အၿပီးသတ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။(ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္၊ေတာင္ၾကီးမဲဆႏၵနယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္)ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃)ရက္တြင္UECေရြးေကာက္ပြခဲံုုရံုုးမွ 
ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီကိုယ္စားလွယ္အေပၚတင္သြင္းသည့္ကန္႔ကြက္လႊာအမႈ
တြကဲိုုလံုုေလာက္သည့္သက္ေသျပႏုုိင္ျခင္းမရွိ၍အၿပီး သတ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါသည္။  
13USDP(၂၆)၊NLD(၈)၊အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီ(၃)၊SNLD(၂)၊တစ္သီးပုုဂၢလ(၂)၊ပအုုိဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၁)၊
ရခုုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ(၁)၊မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွလည္းကန္႔ကြက္လႊာ(၂)ေစာင္တင္သြင္းခဲ့ပါသည္ 
14ရွမ္း(၉)၊ကခ်င္(၈)၊စစ္ကိုုင္း(၇)၊ရခုုိင္(၆)၊ရန္ကုုန္(၆)၊မေကြး(၃)၊မႏၱေလး(၃)၊ပဲခူး(၁)၊ခ်င္း(၁)၊ကရင္(၁) 
15ကန္႔ကြက္လႊာတြင္ပါဝင္ေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားမွာေရြးေကာက္ပြဆဲိုုင္ရာတာဝန္ရွိသူဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊မဲဆြယ္စည္း
ရံုုးမႈမလုုပ္ရသည့္ေန႔ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္မဲဆြယ္စည္းရံုုးျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ဘာသာေရးကိုုအ                                                                                                                                                                                                                                                                                           
သံုုးခ်၍မဲဆြယ္ျခင္း(NLDကိုုဆန္႔က်င္ေသာမဲဆြယ္စည္းရံုုးမႈမ်ား)၊တာဝန္ရိွသူမ်ားမွမဲရံုုအတြင္းေရာက္ရွိေနျခင္း၊ႀကိဳ



ျပည္သူျမင္သာ ေအာင္ျပသထားပါသည္။သိုု႔ေသာ္လည္းေနျပည္ေတာ္ရိွUECတြင္သာျပသထား 

ၿပီးအျခား ေနရာ မ်ားတြင္ျပသထားျခင္းမရွိေပ။ကန္႔ကြက္လႊာအခ်ိဳ႕တြင္NLDႏွင့္USDPကဲ့သိုု႔ 

ေသာႏိုုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွရရိွထားေသာေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္အမ်ားစုုကိုုကန္႔ကြက္စိန္ေခၚမႈ 

မရွိသည္ကို ု လည္းေတြ႔ရသည္။မီဒီယာမ်ားအရအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုုိင္ရာ 

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွလင့္ကစားႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွမိမိတိုု႔၏ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍အ

ခိုုင္အမာရပ္တည္ခဲ ့ ၾကပါ သည္။အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ဤကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းဆိုုင္ရာ 

ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား ႏွင့္၊UECႏွင့္ရဲဌာနတိုု႔၏တရားစီရင္ေရးဆိုုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားက 

သက္ေရာက္မႈရွိေနပါ သည္။ရဲစ ခန္းတြင္အမႈဖြင့္ရာတြင္အခေၾကးေငြတစ္စံုုတစ္ရာေပးရန္မလုုိ 

ေပ။ကာတာစင္တာ အေနျဖင့္ေစ့ စပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွအခ်ိဳ႕အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ဝင္ 

ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါသည္။အထူးသျဖင့္မႏၱေလးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ 

တိုု႔တြင္ျဖစ္သည္။သိုု႔ေသာ္လည္းထိေရာက္မႈရွိမရွိကိုုမူအေသးစိတ္မသိရွိရေပ။ 

အျငင္းပြားမႈဆုုိင္ရာေျဖရွင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းရာတြင္ေပးသြင္းရ 

သည့္အခေၾကးေငြမွာလည္းအဓိကေနရာမွပါဝင္သည္။UECမွေန၍တင္သြင္းလာေသာကန္႔ 

ကြက္လႊာမ်ားကုုိစိစစ္ကာေနျပည္ေတာ္တြင္ရက္ခ်ိန္းေပး၍ခံုုရံုုးဆင့္ေခၚပါသည္။ 16 အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းလာႏိုုင္ေျခရိွသည့္သူအခ်ိဳ႕မွာကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းမရွိေတာ့ 

သည္ကုုိလည္းေတြ႔ရသည္။ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းၿပီးပါကတင္သြင္းသူအေနျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ 

သိုု႔လာ ေရာက္ရသည့္အေထြေထြကုုန္က်စားရိတ္၊ေရွ႕ေနစားရိတ္စသည္အားလံုုးကုုိက်ခံရ 

မည္ျဖစ္သည္။ထုုိ႔အျပင္ထပ္မံ၍ေရႊ႕ဆိုုင္းမည့္ရက္ခ်ိန္းမ်ားအတြက္လည္းကုုန္က်စားရိတ္မ်ား 

ကိုုထပ္မံက်ခံရအံုုးမည္ျဖစ္သည္။ အမႈတြဲ(၄)ခုအနက္ (၃)ခုကိရုွမ္းၿပည္နယ ္ လားရွိဳးနွင့္ 

(၁)ခုကိုေတာင္ႀကီး ၿမိဳ  ့ မ်ားတြင္စစ္ေဆးႀကားနာမည္ဟု UECမွသတင္းထုတ္ၿပန္ထား 

ပါသည္။  

                                                                                                                                                                             

တင္မဲမ်ားေရတြက္ရာတြင္မွန္ကန္မႈမရွိျခင္းဂုုဏ္သိကၡာခ်ျခင္း၊အသေရဖ်က္ျခင္း၊တပ္မေတာ္၏အႀကီးအကဲေအာ
က္တြင္ရွိျခင္း(အထူးသျဖင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားမဲေပးျခင္းတြင္ျဖစ္သည္)၊ပယ္မဲမ်ားပါဝင္ျခင္း၊ကိုုယ္စားလွယ္ေလာ
င္းႏိုုင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္ကိုုစစ္ေဆးျခင္း၊ရပ္ေက်းဆိုုင္ရာရန္ပုုံေငြမ်ားကိုုကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္အသံုုးျပဳျခင္း၊
ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းလိမ္လည္စာရင္းသြင္းျခင္း၊မဲစာရင္းတြင္မပါဝင္ပဲမဲေပးျခင္း 
16 The U.N. Human Rights Committee General Comment အမွတ္ (၃၄)၊ အခန္း (၁၉)၊ စာပုိဒ္ (၁၉) ICPR အရ 

လိုအပ္သည့္ဥပေဒေရးရာ အကူအညီကိုရရွိရမည္ၿဖစ္သည္။ အခန္း (၁၄)၊ စာပိုဒ္ (၁)၊ (၁၀)၊ (၁၁) အရ 
လိုအပ္သည့္ဥပေဒေရးရာ အကူအညီကို ရရွိေစရာတြင္မလိုလားအပ္သည့္ အခေၾကးေငြေပးသြင္းေစၿခင္းမရွိေစရ 
ဟုဆိုထားပါသည္။  



ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္အမ်ားျပည္သူ၊မီဒီယာ၊ျပည္တြင္းျပည္ပေလ့လာသူမ်ားမည္သူမ

ဆိုုလာေရာက္ေလ့လာႏိုုင္ပါသည္။ကာတာစင္တာအေနျဖင့္အမႈတြဲေပါင္း(၁၈)တြဲကုုိေလ့လာခဲ့ 

ၿပီးျဖစ္သည္။ဤၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္အစီစဥ္က်န၍ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈလည္းရွိပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုးမွလည္းဥပေဒေၾကာင္းဆိုုင္ရာေရးရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကူညီေပး

လွ်က္ရွိပါသည္။အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ကန္႔ကြက္ခံရသူတုုိ႔အၾကား

တရားရံုုးဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မရွင္းလင္းမႈမ်ားလည္းရွိေနေပသည္။အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ား 

သည္ခံုုရံုုးႏွင့္အခ်ိဳ႕အမႈတြဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္မႈရွိေနျခင္းကုုိဆိုုလုုိသည္။ဥပမာတန္ 

ျပန္ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုုးရက္သတ္မွတ္ျခင္းကိုုဆုုိလိုုသည္။ 

ဤသိုု႔မရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္းခံုုရံုုးတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုုိမွ်တမႈ

ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။အခ်ိဳ႕ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ဥပေဒေၾကာင္းဆုုိင္ရာတင္ျပမႈမ်ား၊ 

ကန္႔ကြက္ခံရသူကိုုဥပေဒေၾကာင္းဆုုိင္ရာတန္ျပန္ကန္႔ကြက္လႊာသြင္းခ်ိန္ေပးျခင္းစသည္တိုု႔ျဖစ္ 

ၿပီးအခ်ိဳ႕ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ကန္႔ကြက္ခံရသူတိုု႔၏ေရွ႕ေနမ်ားအ 

ေန ျဖင့္ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးႏုုိင္သည္ကိုုေတြ႔ရသည္။အမွန္စင္စစ္ျပင္ပမွဥပေဒဥပေဒပညာ 

ရွင္မ်ားႏွင့္တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းယခုုခံုုရံုုးတြင္ပါဝင္သူမ်ားမွာUECမွေကာ္မ 

ရွင္ဝင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ထိုု႔အျပင္UEC၏ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သည္အတည္ျဖစ္ၿပီးထပ္မံ၍အယူခံဝင္ 

ခြင့္မရသည္မွာလည္းေမးခြန္းထုုတ္စရာပင္ျဖစ္သည္။သိုု႔ေသာ္လည္းကာတာစင္တာအေနျဖင့္

ဤ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ဘက္လုုိက္မႈရွိသည္ကိုုမေတြ႔ရွိရေပ။ျပင္ပမွဥပေဒပညာ 

ရွင္မ်ားကိုုအသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ဤၾကားနာမႈမ်ားတြင္အရည္အေသြးကိုုပိုုမိုုမွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုုင္မည္ 

ဟုုယူဆရပါသည္။17 

UECသိုု႔တင္သြင္းသည့္ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားအျပင္အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္တရားဥပေဒခ်ိဳး 

ေဖာက္မႈေပါင္း(၄၀၀)ေက်ာ္ကိုုလည္းသက္ဆိုုင္ရာတြင္အမႈဖြင့္တုုိင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ယခုုအခ်ိန္

ထိစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနဆျဲဖစ္သည္။ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္အသားနာက်င္ေစမႈ(၂)မႈအ

ပါအဝင္ဘာသာေရးကိုုအသုုံးခ်၍မဲဆြယ္စည္းရံုုးစဥ္ကာလအတြင္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း

ရွိပါသည္။ျပစ္မႈထင္ရွားပါကေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္သိန္းအထိခ်မွတ္ခံရႏိုုင္ပါ

သည္။ေရြးေကာက္ခံကုုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ျပစ္မႈထင္ရွား၍ေထာင္ဒဏ္က်ခံရပါက၎၏ေန 
                                                           
17ဥပေဒအရခုုံရံုုးအဖြဲ႔(၃)ေနရာတြင္(၂)ေနရာအထိျပင္ပမွဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။ျပင္ပမွဥ
ပေဒပညာရွင္မ်ား၏အားလပ္မႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဆဲိုုင္ရာဥပေဒႏွင့္နည္းစနစ္မ်ားကိုုကြ်မ္းဝင္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ဤအျ
ငင္းပြားမႈဆိုုင္ရာေျဖရွင္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုုေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိႏိုုင္ေၾကာင္းUECမွကာတာစင္တာသိုု႔ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 



ရာသည္လစ္လပ္သြားၿပီးၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ျပန္လည္တင္ေျမွာက္ခံရပါမည္။ယခုုအ 

ခ်ိန္ထိဤအမႈမ်ိဳးတစ္မႈရွိပါသည္။18 

ေရြးေကာက္ပြကုုဲန္က်စားရိတ္အမႈတြဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူသည္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေၾကျငာသည့္ေန႔မွစတင္၍ရက္

ေပါင္း(၃၀)အတြင္းေရြးေကာက္ပြကဲုုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုုမိမိစာရင္းသြင္းခဲ့သည့္ဆပ္ေကာ္မရွင္

ထံသုုိ႔တင္သြင္းရပါမည္။ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံရသူ(၁၇၅)ဦးမွာဤေရြးေကာက္ပြကဲုုန္

က်စားရိတ္မ်ားကုုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 19 ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရွိမည္မဟုုတ္ေပ။UECအေနျဖင့္အထူးခံုုရံုုးဖြ႔ဲ၍ယေန႔အခ်ိန္အထိ(၁၄၇)မႈ

ကိုုၾကားနာ၍ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ(၆၀)ေက်ာ္ကုုိအရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စာရင္းတင္သြင္းျခင္းမရွိသည့္(၁၇၅)ေယာက္အနက္ေလးပံုုတစ္ပံုုခန္႔သာရံုုးေတာ္သုုိ႔လာေရာက္

ခဲ့ၾကသည္။၎တိုု႔အေနျဖင့္အခ်ိန္လံုုလုုံေလာက္ေလာက္မရွိျခင္း၊က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ 

ခရီးလြန္ေနျခင္း၊အျခားဌာနမ်ားသိုု႔မွားယြင္းစြာတင္သြင္းခဲ့မိျခင္းစသည္တိုု႔ေၾကာင့္အခ်ိန္မီမတင္

သြင္းႏိုုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ခံုုရံုုးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္အမႈတြဲႏွင့္သက္

ဆိုုင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွန္သမွ်ကိုုဂရုုစိုုက္၍ၾကည့္ရႈၿပီးေသခ်ာစြာၾကားနာခဲ့ပါသည္။ဤေရြး 

ေကာက္ပြကဲုုန္က်စားရိတ္အမႈတြဲတင္သြင္းျခင္း၊အမႈၾကားနာျခင္းအဓိကအခ်က္မွာသတ္မွတ္အ 

ခ်ိန္အတြင္းတင္သြင္းမႈရွိမရွိကိုုသာစစ္ေဆးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၎တိုု႔၏ကုုန္က်စားရိတ္စာရင္းမ်ား

ကိုုစစ္ေဆးျခင္းမဟုုတ္ေပဟုုပင္ကာတာစင္တာကုုိေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ 

                                                           
18ဇန္နဝါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ရခိုုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွေရြးေကာက္ခံကိုုယ္စားလွယ္ဦးလွေအာင္ညြန္႔(မင္းျပားၿမိဳ႕န
ယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၂)သည္ေထာင္ဒဏ္(၆)လခ်မွတ္ခံရပါသည္။ေျမပုုံတရားရံုုးမွေန၍၎အားUSDPေထာက္ခံ
သည့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိုုၿခိမ္းေျခာက္၍ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုအယူခံဝင္၍ရပါ 
သည္။ 
19ဇန္နဝါရီ(၁၈)တြင္ပါလီမန္မွေန၍ေရြးေကာက္ပြကဲုုန္က်စားရိတ္မတင္သြင္းသူမ်ား၏ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကိုုယခုုတစ္ 
ႀကိမ္ႏွင့္ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွေန၍ယခုုတစ္ႀကိမ္သိုု႔ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဤမတင္သြင္းသူမ်ားသည္ယခုု
အႀကိမ္မွစ၍လာမည့္၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္မီသာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 



 ျဖစ္နိုုင္လွ်င္ကန္႔ကြက္တင္သြင္းသူမ်ားအတြက္မလုုိလားအပ္သည့္ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား

ကိုုေလွ်ာ့ခ်ေပးေစျခင္း(ၾကားနာမႈမ်ားကုုိသက္ဆုုိင္ရာျပည္နယ္၊တိုုင္းမ်ားတြင္ျပဳလုုပ္ေစ 

ျခင္း) 

 ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ခုုခံသူႏွစ္ဦးစလံုုး၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုုမထိခိုုက္ေစပဲအမႈတြဲမ်ားကိုု 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္အျမန္ဆံုုးၾကားနာေစျခင္း 

 UEC၏websiteေပၚတြင္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိတင္ျပေပးျခင္း 

 ေနာင္လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလ်င္ 

ၿပီးၿခင္း မဲရလာဒ္ထည္ ့သြင္းထားေသာပံုစံ မ်ားအားလံုး ကပ္ထားသင္ ့ေပသည္။ 

အသိအမွတ္ၿပဳေလ့လာသူမ်ားအေနၿဖင္ ့ဤ မဲရလာဒ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကိုေလ ့လာခြင္ ့ရၿခင္း 

ျပည္ေထာင္စုုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 

 ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုုျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္အဆိုုျပဳခ်က္ကုုိစဥ္းစားရန္၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ား နွင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုုန္က်စားရိတ္အမႈတြဆဲိုင္ရာစည္း 

ကမ္းမ်ားကိုပိုမိုတုိးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ (၂၀၁၆ဥပေဒအေၾကာင္းအရာပါ၊ေရြးေကာက္ 

ပြအဲလြန္ကာလအျငင္းအခံုုမ်ား၏အားနည္းခ်က္မ်ား) 

 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
 
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဧၿပီလႏွင့္စက္တင္ဘာလတြင္သမၼတကာတာအလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာ
က္ပိုင္းတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရကာတာစင္တာကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ေအာက္
တိုဘာလတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဖြင့္လွစခ္ဲ့ပါသည္။၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလႏွင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ 
ၾကားကလတြင္ကာတာစင္တာသည္ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေရြးေကာက္ပြမဲတိုင္ခင္ဝန္းက်င္၏ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈနွင့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိၿပည္
နယ္နွင့္တိုင္းအားလံုးတြင္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ကာတာစင္တာမွအႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာအစီ
ရင္ခံစာ(၄)ေစာင္ကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၾသဂုတ္လ၊ စက္တင္ဘာ 
ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႀကိဳတင ္
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ 
အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္းလမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 



 
ကာတာစင္တာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကိ ု ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေနပါသည္။ ကာတာစင္တာ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကိ ု
ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ 
အညီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကိ ုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကာတာစင္တာ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကိ ု
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
တသီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။     
 
### 
 

ကာတာစင္တာ 
 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္တုိက္ပြဲဝင္၊ ေရာဂါဘယကို တုိက္ဖ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တည္ေဆာက္” 
 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ ့
ကာတာစင္တာကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
ပဋိပကၡမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း 
တုိးျမွင့္ေစျခင္း၊ ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုငိ္ရာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တုိးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ ကာတာစင္တာကုိ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဇနီး ႐ိုဇလင္းတုိ႔မ ွ
အီမိုရီတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြ႔ဲကာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ 
ကာတာစင္တာ၏ ေရြးေကာက္ပြေဲပါင္း ေစာင့္ၾကည္ ့ ေလ့လာမႈ အၾကိမ္ (၁၀၁) ၾကိမ္ေၿမာက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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