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မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကာတာစင္တာဧ။္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (ေအာက္တုိဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅) 
 
အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား 
 
စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည္ ့ ကာလသည ္ ကာတာစင္တာမွ 
သြားေရာက ္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး၊ အေတာ္အသင္ ့ ကန္႔သတ္မႈမရွိေပ။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္  ကိယု္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည ္ ၎တို႔၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
မ်ားေသာအားျဖင့္ အတားအဆီးမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေနရာသည္ 
ဆက္လက္၍ မညီမွ်ပဲ ရွိေနပါေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု သို႔မဟုတ္ 
စစ္တပရ္ွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔မႈႏွင့္  ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတမီ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစပ ဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္စြာ လိုက္နာ က်င့္သုံးေစပါသည္။ 
လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကိ ု ပိုမိုဆိုးရြားေစမည့္ အလားအလာ ရွိေသာ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရး စကားမ်ားအေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ေျပာဆိုေနၾကေပသည္။ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင ္စစ္တပ္အေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္မ်ား တင္သည့္ အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံေရးေနရာ၏ ဖြင့္ေပးထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာမ်ားကုိ ပို၍ 
ျဖစ္ေစသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္၌ ေၾကာ္ျငာကပ္ထားမႈ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းသည ္ အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအက် စြပ္စြဲခ်က္မ်ားစြာတို႔္ 
သက္ေသမျပႏိုင္သည္ ့ အသြင္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထ ိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ 
ေဝဖန္မႈကို ခံေနရဆျဲဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)သည္ နည္းစနစ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အမွားမ်ားႏွင့္ ထိန္းၫွိခ်က္မ်ားကိ ု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပမွ မဲစာရင္း 
ျပႆနာမ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မဲစာရင္း 
ျပႆနာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကု ိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ မွန္းဆထားသည္ ့
အေရအတြကထ္က္ ပိုမ်ားေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်ကသ္ည ္ မဲေပးခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးလာေစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ ္
ေျမာက္ပိုင္းမွ လူဦးေရ အမ်ားစုသည္ ယခုအခ်ိန္ထ ိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္မ ွ
ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရဆ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကာတာစင္တာမွ အဖြ႔ဲမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမရွိသေလာက္  
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား သြားလာခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ဆက္ရွိေသာ္လည္း  အခ်ိဳ႕ေသာ 
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ေဒသမ်ားတြင္မ ူ အဖြဲ႔မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မႈ သိသိသာသာ တိုးလာပါသည္။ ကာတာစင္တာသည ္
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ မဲေပးျခင္းကိ ုေစာင့္ၾကည့္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က ္မရေသးပါ။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
ႏိုင္ငံေတာ ္အစိုးရ 

 အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေလွာင္ေျပာင္ ေဝဖန္သညမ္်ားကို တင္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးထားသည္ ့
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးကို ျပန္၍ လႊတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တက္ႂကြ၊ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာတုိ႔ အေႏွာင့္အယွက္ 
ေပးမႈဒဏ္မ်ား မခံရေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  

 ေရြးေကာကပ္ြေဲန႔ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ်  ရဲႏွင္ ့ အျခားေသာ လံုၿခံဳေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား 
ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မရွိသလုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
သတင္း မီဒီယာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက ္
စြက္ဖက္ျခင္း မရိွသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားရမည္။ 
 

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
 

 ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(UEC)သည ္ အထူးသျဖင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈ 
ကာလအတြင္း ဘာသာေရးကိ ု အလြဲအသံုးခ်မႈဟု စြပ္စြဲသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္  
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး 
အခ်ိန္မီ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေအာင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ 
ဥပေဒဘက္ေတာ္သား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတ ူအလုပ္လုပ္သင့္ပါသည္။ 

 မဲဆႏၵရွင္ကတ္ျပားမ်ားသည္ မဲေပးရန္အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုပါ 
ထည့္သြင္းၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသင့္ပါသည္။  

 မစဲာရင္း၏ နည္းစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ္သင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မက်င္းပႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့သည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ေၾကညာသင့္ပါသည္။  

 မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းအေပၚတြင္ ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ မပိတ္ပင ္မဟန္႔တားေစရန္ မ႐ဲံုတာဝန္ခံအရာရိွမ်ားအား 
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၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ မ႐ဲံုအတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈကို က်င့္သုံးရန္ 
ညႊန္ၾကား သင့္ပါသည္။  

 မဲေပးမႈျဖစ္စဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေျဖာင့္မတ ္ မွန္ကနမ္ႈဟူေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ 
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မေဲပးမႈမ်ား အပါအဝင္ ႀကိဳတင္မကဲိ ု ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈႏိုင္ရန္ ထိုႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယခင္က ေပးခဲ့ေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ေလာင္း အႀကံေပးအပ္ပါသည္။  

 
ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးသည့္ကာလအတြက္ ကာတာစင္တာ၏ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး1 ေအာက္တိုဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔မွအထိ  မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါသည္။ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားသုိ႔  သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကာတာစင္တာ၏ 
ကြင္းဆင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံထားပါသည္။ 
 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ဝန္းက်င္၊ အေငြ႔အသက္၊ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေနရာ 
 
မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမည့္ကာလ စတင္သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားမွစၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတေလွ်ာက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနၾကသည္ကိ ု
ကာတာစင္တာသည ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေဒသအားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတ ီ (USDP)တို႔၏ တက္ႂကြစြာ 
မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္  တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင္ ့ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနသည္ကိ ု ေတြ႔ရပါသည္။2 
မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးသည္ ့ လႈပ္ရွားမႈသည္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈ မလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကာလ 
မစတင္မီ ႏိုဝင္ဘာလ၏ ပထမပတ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ေရာက္လာမည္ဟု မွန္းဆထားပါသည္။ 
 

                                                           
1 ပထမထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ထုတ ္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မဲဆြယ္ 

စည္း႐ုံးမႈ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာတာစင္တာ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ www.cartercenter.org/news/pr/myanmar-092515-pre-election.html  

တြင ္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

2 ႏုုိင္ငံေရးပါတီ(၉၁)ခု မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးသည့္အနက္ (၇၉)ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

http://www.cartercenter.org/news/pr/myanmar-092515-pre-election.html
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လူထုစုေဝးပြငဲယ္မ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေတြ႔ဆံု မဆဲြယ္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္းတို႔ကိ ု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
မဆဲႏၵရွင္မ်ားကိ ု မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ အဓိက သံုးေသာ နည္းလမ္းမ်ား အျဖစ္ေတြ႔ျမင္ရၿပီး 
ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရး စုေဝးပြမဲ်ိဳးကိုေတာ့ မရွိေပ။ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပါတီေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ဖြင့္ထားသည့္ အသခံ်႔ဲစကမ္်ား တပ္ဆငထ္ားေသာ  
အလွျပကားမ်ားကိ ု အသံုးျပဳၾကသည္။ ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၁)ရက္ေန႔က ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္ၾကားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာပြႏဲွင့္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြၿဲမိဳ႕တြင္ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မဆဲြယ္စည္း႐ံုးပြမဲ်ားအပါအဝင္ NLDမွ က်င္းပခဲ့သည့္ 
လူဦးေရ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍တက္ေရာက္ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြမဲ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ က်င္းပခဲ့ေသာ၊ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမတြင္ ပအိုဝ္း 
အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔အစည္းမွ က်င္းပခဲ့ေသာ လူဦးေရ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ 
မဲဆြယ္ပြဲႀကီးမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔တက္ေရာက္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေသာ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးပြမဲ်ားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အျခားျဖစ္ရပ္ တစံုတရာ မရွိသည္ကိ ုေတြ႔ရွိရပါသည္။  
  
အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္စားေနခ်ိန္မွာပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း UECမွ ရွင္းလင္းျပၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
တင္သြင္းျခင္းကုိ စီမံခန္႔ခြသဲည့္ မ်ားျပား ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားသည္လည္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ နည္းလမ္းကိ ု က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ 
ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားသည္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္အဆင့္မ်ား  ကြာျခားၿပီး ျပင္လြယ ္ ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္မႈ ေပါင္းစုံျဖင့္ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု အဓိပၸါယ ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ လုိက္နာ 
က်င့္သုံးေစျခင္းတို႔သည ္ မ်ားစြာ ကြဲျပားၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ ူ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိ ုလိုက္နာ က်င့္သုံးေစျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာတာစင္တာမွ သြားေရာက္ခဲ့သည္ မည္သည့္ 
ေဒသမ်ားတြင ္မဆိ ုႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပံုမရေပ။  
 
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ျပည္နယ္တုိင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဘာသာတရားကိ ု အသံုးခ်သည့္ အေႏွာင့္အယွက္ 
ေပးႏိုင္သည္ ့ အလားအလာရွိေသာ စကားလံုးမ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည္ ့ ကာလအတြင္း 
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အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကိ ုၾကားခဲ့ရပါသည္။3 အထူးသျဖင့္ မ ဘ သ ေခၚ အမ်ိဳး၊ 
ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကိ ု
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳဆင္ႏႊဲရာမွ 
ေအာက္တိုဘာလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ခန္႔ျဖင့္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ 
ေအာငပ္ြႀဲကီးတစ္ခ ု က်င္းပျဖစ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ၾကားခဲ့ရသည္။4 ထိုသုိ႔ေသာ ပြမဲ်ားသည္ 
ျပႆနာ တစံုတရာမရွိပဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနစဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား၍  မ ဘ သမ ွလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း 
အပါအဝင္ ဘာသာေရးကို အလြဲသုံးစား အသံုးျပဳေၾကာင္း တရားဝင္ တိုင္ၾကားမႈ အနည္းဆံုး 
ေလးခုရွိခဲ့သည္။ ဤတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား တရားဝင္ ေျဖၾကားမႈကို ပါတီမ်ား မရရွိေသးေပ။  
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွ ိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္ၾကားခ်က္ 
စုစုေပါင္း (၄၀) ရရွိေၾကာင္း ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာေတြ့ရွိရပါသည္။   မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈတြင္ 
အသံုးျပဳသည္ ့စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈသံုး ပစၥည္းမ်ားကိ ုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလကမ္်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
အျခား မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတုိ႔ပါဝင္သည္ ့ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ 
USDPႏွင့္ NLDတို႔မွ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေသာ္ျငားလည္း တုိင္ၾကားရန္ ဝန္ေလးမႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား  ေတြ႔ရွိ 
မွတ္သားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအား ကုိယ္ထိလက္ေရာက ္ တိုက္ခိုက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ(၃)မႈ အပါအဝင ္ ရဲသုိ႔ တိုင္ၾကားမႈ(၉၄)မႈ ရွိထားပါသည္။ တုန္႔ျပန္မႈအျဖစ္ 
(၇၈)မႈကို အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အထမဲွ (၆၂)မႈသည ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါသည္5။ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တိုင္ၾကားခ်က ္မည္မွ် ရရွိခဲ့သည္ 
သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ မေၾကညာခဲ့သလုိ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားအား တိုင္ၾကားခ်က ္
မည္မွ် လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက ္ မထုတ္ေပးခဲ့ေပ။ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြတဲစ္ခုကုိ 
ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအပါအဝင္ NLD ေထာက္ခံသူမ်ားအား 

                                                           
3 ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြ ဲဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
ဘာသာေရးကုိ အသံုးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း လူမ်ဳိးေရးျဖစ္ေစ ဘာသာေရး ျဖစ္ေစ ခြျဲခားဆက္ဆံေသာ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ မသုံးရန္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းထဲတြင္ ကတိျပဳထားၾကပါသည္။  
4 ဥပေဒ (၄) ခုတြင္ မယားအမ်ားအျပားယူျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ (တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သုုံးျခင္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒ)၊ ဘာသာမတူသူမ်ား 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒ (ျမန္မာဗုုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒ)၊ ကုိးကြယ္မႈဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဥပေဒ 
(ကုုိးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုုိင္ရာဥပေဒ)တုိ႔ ပါဝင္ၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒ 
(လူဦးေရတုုိးပြားမႈ ထိန္းညွိျခင္းဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ)လည္း ပါရိွေပသည္။ 
5 ေအာက္တိုဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ အစည္းအေဝးတြင္ UECမွ တင္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ ျဖစ္ပါသည္။   
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ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရန္ျပဳခဲ့ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ အမႈ ငါးမႈအေၾကာင္း NLDမွ 
ကာတာစင္တာသုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။  
 
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ကန္႔သတ္မႈမရွိဟ ု ဆိုေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးရွိ ႏိုင္ငံေရး ေနရာသည္မူ မွ်တျခင္း မရွိေပ။ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတုိင္းသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္အတြက ္ တန္းတူ အခြင့္အေရး 
မရခဲ့ၾကေပ။6 ဥပမာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႀကီးတန္းအစိုးရ အရာရိွႀကီးမ်ား 
ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုင္းဘုတမ္်ားကို အတင္း ဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည။္ 
အျခားေသာ ဥပမာမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ ဘ သ 
ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားခံခဲ့သည္ဟုလည္း တုိင္ၾကားခဲပ့ါသည္။ NLDသည္လည္း  ကိုကုိးကၽြန္းဟူေသာ  
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဝးလံေသာ ကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္သို႔ သြားေရာက္ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ တိငု္ၾကားခဲ့ၿပီး ထိုသုိ႔ တိုင္ၾကားၿပီးသည့္အခါမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ထိုကၽြန္းသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္ သေဘၤာတစ္စင္းကို 
ေနာက္ဆုံးတြင္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ အထူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ရတဲပ္ဖြဲ႔ 
(Special Branch)မ ွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အနီးကပ္ 
ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကာတာစင္တာမွ မဲဆြယ ္ စည္း႐ံုးပြမဲ်ားစြာတြင္ 
အရပ္ဝတ္လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲပ့ါသည္။  
 
ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးကုိ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင ္စစ္တပ္အေၾကာင္း 

ေလွာင္ေျပာင္သည္ ့စာမ်ား တင္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။7 ႏွစ္ေယာက္စလုံးသည္ 

ယခုအခ်ိန္အထ ိျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ တရားစြဆဲိုခံရန္ ေထာင္ထတဲြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ 

                                                           
6 ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကုိ အေျခခံ၍ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကုိ တားျမစ္ထားၿပီး 
မဲေပးခြင့္၌ တန္းတူညီမွ်မႈ လုိအပ္ၿပီး အခြင့္အေရး န္းတူညီမွ်မႈ အထိ ပါဝင္သည္။ (ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ 
ICCPR အပုိဒ္(၂)ႏွင့္(၂၅)ကို ေလ့လာပါရန္)  
7 Human Rights Watchအဖြဲ႔။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အြန္လုိင္းေပၚတြင ္ စစ္တပ္ကုိ ေလွာင္ေျပာင္သည့္အတြက္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရားစြျဲခင္း၊ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၇)ရက္၊ Amnesty Internationalအဖြဲ႔၊ ျမန္မာ။ ပုိမိုျပင္းထန္လာသည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ 
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၁၀၀)ခန္႔ အခ်ဳပ္ခံေနရ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၈)ရက္။ 
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ျဖစ္ပါသည္။8  ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာမဲဆြယ္စည္းရံုးမွုမ်ားတြင္ 

အမ်ားအားျဖင့္မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ သို့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား အေပၚစာနာမွုရွိေသာ၊ 

အမ်ိဳးသားေရးႏွင ့္ဘာသာေရးကိုစနစ္တက်ကာကြယ္မွုေပးႏိုင္ေသာ၊ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဧ။္လႊမ္းမိုးမွုမရွိ

ေသာ( NLD ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဧ။္ႏိုင္ငံျခားသားမိသားစုကုိသြယ္၀ိုက္ဆုိလိုသည္ဟု 

အမ်ားကနားလည္ၾကသည္)ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုကူညီေပးသင့္သည္ဟုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ

ပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိွုင္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုတုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။9 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးေနရာကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယထ္ားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မဲဆြယ္ 
မစည္း႐ုံးရန္ ကန္႔သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိ ု 
အာမခ ံ မေပးႏုိင္ဟ ု ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပအိုးဝ္ႏွင့္ ပေလာင္ဝ္ 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ားတြင္ NLDႏွင့္ USDPႏွစ္ခုလံုးမွ ထိေရာက္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း 
မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရကိ ု ဆန္႔က်င္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိ ု ေထာက္ခံသည္ ့ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား (ျပည္သူ႔စစ္မ်ား) 
ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ရွိျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
မဆဲြယ္စည္း႐ံုးမႈကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကို အေတာ္ပင္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မေတာ္သစ-္ကခ်င္မ ွ NLDကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ 
မဆဲြယ္စည္း႐ံုးျခင္း တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုျပႆနာကို ျပည္နယ္အဆင္ ့ ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းၿပီးေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ဖြ႔ဲစည္းထားသည့္ 
ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မတီမ်ား ေရ႕ွေမွာက္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားထမဲွ တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တည္ေထာင္ေပးထားသည့္ ျဖန္ေျဖေရး ေကာ္မတီမ်ားသည ္
အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အမႈအျပင္ 
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မတီ 
ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ ္ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္တြင္လည္း 

                                                           
8 ICCPR၏ အပုိဒ္(၁၉)တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆုိခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြ 
မွတ္ခ်က္(၃၄)တြင္လည္း ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အတြက္ အလားအလာရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႒ာန္းထားၿပီး “အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အစိုးရက့ဲသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား”ကုိ ေဝဖန္မႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္။ 
9 ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လုွိင္မွ တပ္မေတာ္သားအရာရွိမ်ားႏွင့္ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန ့ကေတြ ့ဆုံရာတြင္ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ 
သူ၏ Facebook တြင္လည္းေဖာ္ၿပခဲ့ပါသည္။  
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ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးကုိလည္း ကာတာစင္တာမွ  ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာကိ ု
ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းခဲ့သည္ကုိေတာ့ မကြဲျပားပါ။ အျခားအမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မတီီမ်ားသည္ အဓိကက်သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ  
ဆိုပါသည္။ 
 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ 
 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားစြာတို႔တြင္ သက္ေသအခုိင္အမာမရွိေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းသည္ ေနရာတကာတြင္ မ်ားစြာေသာ အမွားစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအလယ္တြင္ 
ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ မဲစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင ္ နည္းပညာအခက္အခဲ 
အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲစာရင္းကပ္ရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ရာတြင္ လူ႔အမွားမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားေသာ္လည္း 
ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သူက ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည1္0ကိ ု ေျခရာခံႏုိင္စြမ္းက့ဲသို႔ေသာ အကာအကြယ္မ်ား မပါရွိႏုိင္သည့္ အဆင္ေျပသလုိ 
ေျဖရွင္းသည္ ့ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ တရားဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံျပင္ပ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းဆိ္ုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားက 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။11 မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ျပႆနာမ်ား၏ အဘက္ဘက္မွ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ 
အတုိင္းအတာသည ္မကြဲျပားေပ။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိ ု မၾကာေသးခင္က ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခဲ့သည္မ်ားကိ ု ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေနရာအားလံုးနီးပါးတြင္ မဲစာရင္းကိ ု
စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ 
ေၾကညာမႈ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။  မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမ ူ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ေရေဘးသင္ ့ ေဒသမ်ားတြင္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈကို 
ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္တိုးေပးခဲ့ပါသည္။ အမည္မ်ားကို အိမ္ေထာင္စု အလိုက္အစား 
အကၡရာစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား 

                                                           
10  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဧရာဝတီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္(၃၁)တို႔သည္ တရားဝင္ ေဒတာေဘ့စ္ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲ အသုံးျပဳမႈကုိ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး Excel စနစ္ျဖင့္ စာတြမဲ်ား အသုံးျပဳျခင္း က့ဲသို႔ေသာ အျခားနည္းလမ္းကုိ မတတ္သာသည့္ အဆုံး က်င့္သုံးၾကသည္။ 
11 ကာတာစင္တာသည္ ႏုိင္ငံျပင္ပ မဲေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မျပဳပါ။ 
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ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုကေတာ့ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈတစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ People’s Alliance for Credible 
Elections (PACE)သည ္  ႏိုင္ငံအႏံွ႔တြင္ရွိေသာ (၈၆၄)ေနရာတြင္ ရွိသည္ ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကိ ု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ အေယာက ္ (၁၁၀)ကုိ 
ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ PACE အဖြ႔ဲမ ွ ဤသို႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာသည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ေျခာက္လန္႔မႈ 
သို႔မဟုတ္ ရမ္းဆ၍ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ ့ အစြအဲလန္းဆုိင္ရာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တစ္သမတ္တည္း လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ထတဲြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္မႈ မရိွေၾကာင္းကိုေတာ့ 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။12 
 
ေရြးေကာကပ္ြေဲန႔ မဲဆႏၵရွင္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ယခုအခ်ိန္အထ ိ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိမေပးထားရေသးေပ။ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလံုးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ တစ္ပတ္အလိုတြင္ 
မဲဆႏၵရွင္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွေန၍ မဲေပးရန္အတြက ္ ထိုမဆဲႏၵရွင ္ ကတ္ျပားမ်ား မလိုေၾကာင္း 
အတည္ျပဳခဲ့ေသာလ္ည္း မဲဆႏၵရွင္ ကတ္ျပားမ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈအေပၚတြင္ ပို၍ မေသခ်ာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။  
 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ မဲေပးခြင့္မရျခင္း 
 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒပါ သဘာဝ 
ေဘးအႏရၲာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ က်င့္သုံးၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မ ွ
ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၄၀၄)စုတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္ရသည္ ့ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ မက်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။13 ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္သည္ ဖ်က္သိမ္းရန္ စဥ္းစားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က ္ ရယူမႈ မရွိခဲ့သလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း 

                                                           
12 PACEအဖြဲ႔၏ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ   http://pacemyanmar.org/wp-

content/uploads/2015/10/PACE-Keyfindings_-Eng_Sep-30.pdf တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
13 ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၆၁-၆၅/၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု 
(၂၁၂)စု၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု (၉၄)စု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေက်းရြာအုပ္စု(၄၁)စု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု(၁)စုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
ေက်းရြာအုပ္စု(၅၆)စု။ 

http://pacemyanmar.org/wp-content/uploads/2015/10/PACE-Keyfindings_-Eng_Sep-30.pdf
http://pacemyanmar.org/wp-content/uploads/2015/10/PACE-Keyfindings_-Eng_Sep-30.pdf
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မရွိေပ။ ထိုသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္သိမ္းသည့္ ေဒသမ်ားစြာတု႔ိတြင္ တရားဝင္ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား 
ရွိပံုရေသာ္ျငားလည္း မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိသျဖင္ ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ေဒသမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံအဆင္ ့ သတင္းမီဒီယာမ်ားထတဲြင္ 
သံသယမ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာခဲပ့ါသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိ ု ထိုသို႔ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ ္မဲဆႏၵနယ္(၅)ခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁၀)ခုတို႔တြင္ ေနရာမ်ား 
လစ္လပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက၍္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ုပို၍ ဆိုးရြားေစပါသည္။  
 
ရခိုင္ျပည္နယ ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယာယီ ႏိုင္ငံသားကတ္ 
ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား မဲေပးခြင္ ့ မေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ထုိေဒသ လူဦးေရ၏အနည္းစုသာ မဲေပးရန္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရရွိပါမည္။ 
ေမာင္းေတာခ႐ုိင္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာသူမ်ားမ ွ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
မြတ္ဆလင္-႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကိ ု ေၾကညာရန္အတြက္ 
ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္ကိ ု ေတြ႔ခဲ့ရသလို မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိ ု အသပိညာေပး  
အစီအစဥ္မ်ားကိ ုထိုေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားကိ ုေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အလြန္နည္းသည္ကုိ 
ေတြ႔ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကိ ု ဦးတည္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မူလကတည္းက တင္းမာေနၿပီးသာ ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ပို၍ 
ျပင္းထန ္ ဆိုးရြားေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ပဋိပကၡ 
သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ဟ ု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား လာေရာက္မည္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကာတာစင္တာကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။  
 
ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကုိ လက္လွမ္းမီျခင္း 
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည္မ့ႈကိ ု လက္ကမ္းႀကိဳဆုိသည့္ သေဘာထား ဆက္လက္ထားရွိပါသည္။ ကာတာစင္တာမွ 
ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ  အခ်ိန္မွီႏွင့္ စနစ္တက် 
လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတဝန္းလံုး  လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ဆက္လက္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးသည့္ကာလအတြင္း ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ႏိုင္ငံေတာ ္ လံုၿခံဳေရးဖက္မွ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ုအေတာ္မ်ားမ်ား စတင ္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စုေပါင္း စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြ႔ဲအစည္း(၂၈)ဖြဲ႔၊ 
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ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့့္္ တစ္ဦးခ်င္း တသီးပုဂၢလ 
ကိုးေထာင္ေက်ာ္ကုိ အသိအမွတ ္ ျပဳထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္တြင္း ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွာမူ မ႐ဲံုမ်ားသို႔ သြားလာဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္မွ မလုိအပ္ပဲ 
လူမ်ားလြန္းျခင္းကု ိ ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မ႐ဲံုတာဝန္ခံ အရာရွိမ်ားမွ 
ဝင္ခြင့္မျပဳမည္14 ကိ ုစုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။  
 
ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္မ်ားအတြင္း အပါအဝင္ 
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ကာလအတြင္း မဲေပးျခင္းကိ ု ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ မရသည့္ 
ပံုစံမွာ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွလည္း ႀကိဳတင္မခဲြင့္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မည္မွ်ရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မေဲပးမႈ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဗဟိုအဆင့္ စုစည္းထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း 
ကာတာစင္တာကုိ အသိေပးခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဤအပိုင္းကို အျပည့္အဝ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင္ ့ မရခဲ့လွ်င္ အမွန္တကယ္ 
နစ္နာပါသည္။ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ ္ ျပင္ပ ႀကိဳတင္မေဲပးျခင္းကို 
ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္၏ 
ေျဖာင့္မတမ္ွန္ကန္မႈအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကင္းစြာ မည္မွ်အထိ မဲမ်ားကုိ 
လွ်ဳ႕ိဝွက္၍ ေပးသည္၊ မဲေပးသူကုိယ္တုိင္မွ ေပးသည္ စသည္တို႔ကို အကျဲဖတ္ႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ 
မဲေပးျခင္းကိ ုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။    
 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
 
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတကာတာ အလည္အပတ ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကာတာစင္တာကုိ  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြင္လ့ွစခ္ဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္လၾကား ကာတာစင္တာသည္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ဝန္းက်င္၏ ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ကာတာစင္တာမ ွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာ(၃)ေစာင္ကိ ု အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  
 

                                                           
14 ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစု၏ နည္းစနစ္တြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတိုင္းသည္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံထဲတြင္သာ တစ္ေန႔လံုး 
ရွိေနရန္ လုိအပ္သည္။ 
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၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ကာတာစင္တာကုိ 
၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရန ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ကာတာစင္တာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲကုိ 
တရားဝင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ ေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ (၄)ဦးပါဝင္ေသာ ပင္မအဖြဲ႔ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေရရွည္ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္သူ (၆)ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲေပးမႈကိ ု ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရန ္
ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ ေရတို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား (short-term observers - STO)ကိ ု
ႏိုဝင္ဘာလ၏ ပထမပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ 
သြားပါမည္။ ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ  ႀကိဳတင ္
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ အၿပီးသတ္ 
အစီရင္ခံစာအား ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္းလမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။  
 
ကာတာစင္တာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥၿ္ပီး ဆန္းစစ္ေနပါသည္။ ကာတာစင္တာ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကိ ုႏိုင္ငံတကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန ္ ကာတာစင္တာ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိ ုေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။     
 
ကာတာစင္တာ 

 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္တုိက္ပြဲဝင္၊ ေရာဂါဘယကို တုိက္ဖ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တည္ေဆာက္” 
 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
ကာတာစင္တာကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
ပဋိပကၡမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း 
တုိးျမွင့္ေစျခင္း၊ ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
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က်န္းမာေရးကိ ု တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္ရန္ ကာတာစင္တာကုိ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဇနီး ႐ိုဇလင္းတုိ႔မွ အီမုိရီတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔ကာ 
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု
အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ထားၿပီး ကာတာစင္တာသည္ 
ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၈ႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ကာတာစင္တာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလုိသည္မ်ားကို www.cartercenter.org တြင္ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.cartercenter.org/

