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ကာတာစင္တာ၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စီစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈဝန္းက်င္အေနအထားဆုိင္ရာ  

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
 

 
အက္တလန္တာ - ကာတာစင္တာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ေရးအဖြ႔ဲမွေန၍ 
စက္တင္ဘာလ၈ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ စတင္ခဲ့သည့္ မဆဲြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ အဖြဲ႔မ်ား 
ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္၃ခုတြင္ ပထမ မဆဲြယ္စည္း႐ုံးမႈ ကာလ၏ ပထမပတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေၾကာင္း  
ကာတာစင္တာမွ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ပါတီမ်ားမွလည္း ၎တုိ႔၏ မဆဲြယ္စည္း႐ုံးမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား မရိွပ ဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ မဆဲြယ္စည္း႐ုံးမႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ တင္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနေပၚတြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္မႈ ရိွႏုိင္သည္ဟု ကာတာစင္တာမွ ဆက္လက္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ 
 
ကာတာစင္တာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္သာမက ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း၊ အယူခ၀ံင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မ်ားၿပားလွစြာေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ကုိပံပိုးကူညီေပးေသာ္လည္း လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးအရ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအစား မမွ်တစြာ  
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ႀကီးမားေသာ အႏႈတ္သေဘာ သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ ွ
ၿပန္လည္စိစစ္ၿပီး လူနည္းစုပါတီအခ်ိဳ ့မ ွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိဳ ့ကုိၿပန္လည္လက္ခံေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ရခိုင္ၿပည္နယ္မ ွမြတ္ဆလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးလုိလုိမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၿခင္းမရိွခဲ့ေပ။  
 
 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္  
 
ၾသဂုတ္လ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း 
ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၉၃ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း၆၁၈၃ဦးအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး တသီးပုဂၢလ 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမွာ ၃၁၃ဦးရွိပါသည္။1 ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္ 
အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာသူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ကုိက္ညီရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မွီရန ္ `စီစစ္´ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ 
၉၉ခုကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ႏွင္ ့ ေနထုိင္မႈဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ မညီၫြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။2 အရည္အေသြးမျပည့္မွီဟု ယူဆထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္သည္ နည္းပါးေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 
ထုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႀကိဳက္သလုိ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား 
မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္မွ်အထိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ႏုိင္မည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ 
ျဖစ္လာပါသည္။  
  
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၀ႏွင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ၈တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္သည္ အမည္စာရင္း မတင္သြင္းမီ အခ်ိန္အထိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေနထုိငထ္ားရၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည့္အျပင္ ၎၏ မိဘမ်ားသည္လည္း 
၎အား ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရန္ဆုိသည္ ့ အခ်က္မ်ားသည္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္ၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈမရိွေပ။3 အထူးသျဖင့္ 
                                                           
1 ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးသာမက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ 
2 ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ၆၁ခုကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ၁၂ခုမွာ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ မျပည့္မီွျခင္းႏွင့္  ၈ခုမွာ ေနထုိင္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီဝင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ မတိက်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပါတီပါဝင္မႈ 

ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ေနျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းရာထူးတစ္ခုမွ အၿငိမ္းစားယူသည္ကုိ သက္ေသ အေထာက္အထားျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

3 ကမာၻကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (UNHRC)၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္မွသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 

စာခ်ဳပ္ (ICCPR)၏ အပိုဒ၂္၅တြင ္ "ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ၿပီးသူမ်ားကုိ ဥပမာ ပညာေရး၊ ေနထုိင္မႈ၊ 

မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရး သင္းဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္မႈ စသည္တုိ႔က့ဲသုိ႔ က်ိဳးေၾကာင္းမခိုင္လုံသည့္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ မဖယ္က်ဥ္ရ" ဟ ု ေဖာ္ျပထားပါၿပီး  (အပုိဒ၁္၅)၊ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္းေသာ 
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ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ (ႏုိင္ငသံား ျဖစ္ျခင္းကုိ အေထာက္အထားျပေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
ရရွိရန္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အလြန္ခက္ခခဲဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုိပင္ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  မိဘမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုိ သက္ေသျပရန္မွာ အင္မတန္ 
ႀကီးေလးေသာ ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ UEC ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွေန၍ အရည္အေသြး 
မျပည့္မီမႈမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ နည္းျဖင့္ ထုိသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ကာလမည္မွ် 
ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ခ႐ုိင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသည္ 
ဥပမာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ မိခင္သည္ ယခင္ကတည္းက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စစ္ေဆးမႈ 
ျဖစ္စဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေစ   ဤကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မိဘမ်ားလက္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံသား 
စီစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား (Citizenship Scrutiny Cards - CSC) ရိွမရိွ4 ျဖစ္ေစ စသည္တု႔ိ ပါ၀င္ေသာ 
တခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လက္လီစိတ္တင္းက်ပ္စြာ 
အသက္ဝင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနၾကသည္။5 ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္အနည္းဆုံးႏွစ္ခုတြင္ ယခင္က 
လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္  ျပန္လည္ 
အေရြးခံသည္တြင္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 6(UEC မွၿပန္လည္ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ ျပန္လည္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။)      
 
အရည္အခ်င္း  မျပည့္မွီဟုု သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ပုုံစံမ်ားအရ  ႏိုုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုုိ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာေရးကုိးကြယ္ေသာ လူထုုမ်ားအေပၚတြင္ ပုုိ၍ ျပင္းထန္စြာ  ၾကပ္မတ္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုုိင္ငံသားမျဖစ္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပတ္သက္၍ ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း 
တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားသူ၆၁ဦးကုုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ားစုုမွာ မြတ္ဆလင္ သိုု႔မဟုုတ္ 
တုုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အာရွ သုုိ႔မဟုုတ္ အေရ႕ွအာရွ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွ 
                                                                                                                                                                                           
က်င့္ဝတ္အေလ့အထမ်ားတြင္ အခ်က္ (၁၊ ၁၊ ဂ၊ ၄)တြင ္ အႀကံျပဳထားသည္မွာ "မဲေပးရန္အတြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ရန္အတြက္ 

ေနထုိင္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနထုိင္မႈကာလသည္ (၆)လ ထက္မေက်ာ္ေစရ" ဟု ဆုိပါသည္။"  

 
4 ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကုိင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာသူမ်ား၌ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသား အျပည့္အဝျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိလွ်င္  ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား (CSCs)ကုိ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
(ႏုိင္ငံသား အျပည့္အဝ ျဖစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသူမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ 
ထုိသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ရွင္သန္သည့္ဘဝတြင္မွ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ရရွိသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိဘႏွစ္ပါးတြင္ တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံသား အျပည့္အဝ 
မျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ မတူေပ။) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မတုိင္ခင္က ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၏ 
သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ မသုံးႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ထုိမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ အစိုးရမွ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 
ပံုမွန္ဆက္ဆံခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  ထုိ႔အျပင္ အစိုးရဝန္ထမ္း ျဖစ္လုိသူမ်ား၊ စစ္တပ္သုိ႔ ဝင္ခ်င္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒပညာ၊ ေဆးပညာႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ စသည္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားလုိသူမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ အခါအခြင့္သင့္သလုိ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
5 ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိ ု ့မွကာတာစင္တာေလ့လာသူမ်ားကုိယ္ေၿပာၾကားရာတြင္ ၎တုိ႔္ မိဘ၊ ဘုိးဘြားမ်ားလက္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး 

ကတ္ျပားမ်ား ရရိွၿပီး ႏုိင္ငံတြင္ေမြးဖြါးေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ၿပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ 

6 ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးေရႊေမာင္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲပါသည္။ ေဒၚစမ္းစမ္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ 
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲပါသည္။ ထုိကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင ္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚစမ္းစမ္းျမင့္ ျပန္လည္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ 



4 

 

ဆင္းသက္လာေသာ တသီးပုုဂၢလပုုဂၢိဳလ္မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ႐ုုိဟင္ဂ်ာႏွင္ ့ ကမန္တုုိ႔ကုုိ 
ကုုိယ္စားျပဳသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ မြတ္ဆလင္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုုကုုိ 
တင္သြင္းခဲ့သည့္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီႀကီး၆ခုုထဲမွ၅ခုသည္ ၎တုုိ႔ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ တဝက္ေက်ာ္ခန္႔ 
ပယ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး မြတ္ဆလင္ တသီးပုုဂၢလ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၂ဦးသည္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။7 
ကုိယ္္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုုံးကုုိ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္ကုုိ မစစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ စီစစ္ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲတြင ္ ႏုိင္ငံျခားသား မိဘဘုုိးဘြားစဥ္ဆက္ 
ရွိသည္၊မရိွသည္ကိုု ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေစ တခါတရံတြင္ ႐ုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အသြင္အျပင္အရ ၾကည့္၍ 
စစ္ေဆးခ့ဲသည္ဟူ၍  ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္မကေသာ သူမ်ားက ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။   
 
ကနဦး စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ အယူခံမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးတြင္ သင့္ေတာ္ ေျဖာင့္မတ္သည့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း 

လုုပ္ငန္းပုိင္းဆုုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား မရိွေပ။  ဤသည္မွာ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 

ပိုု၍ပင္ အထူးသိသာ ထင္ရွားပါသည္။ လူုဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး အရာရိွမ်ားသည္ ေနထုုိင္မႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကုုိ 

သတ္မွတ္ရာတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုုမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားသည္လည္း 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုုိ႔ မည္သည့္အခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍  ဤအဆုုိျပဳခ်က္မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ကုုိ 

ရွင္းျပရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ 

အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူတစ္ဦး၏ မိဘမ်ား ႏိုုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း၊မျဖစ္ျခင္းအဆင့္ကုုိ သက္ေသျပႏုုိင္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခ်ိန္က တပါတည္း 

ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ မေတာင္းဆုုိခဲ့ေပ။ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း အယူခံရန္အတြက္ 

ကုုိယ္တိုုင္လာေရာက္၍ မိမိကုုိယ္ကိုု ခုုခံေခ်ပခြင့္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မရခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အယူခံသည့္ 

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုလုုံးကုုိ ၿခံဳငံုုၾကည့္လွ်င္ တူညီမႈမရွိပ ဲ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသည္ ျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ 

အသုုံးျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ သာဓကျပရလွ်င္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ 

ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသည္ခရုိင္ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၏ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ စစ္ေဆးခ့ဲၿပီး 

အယူခံ၀င္ခဲ့သူမ်ားအား အသိေပးရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား မရွိၾကေပ။8  

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ားသုုိ႔ အယူခ၆ံ၇မႈ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲရာ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ 

ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၁၃ဦးကုုိ မွတ္ပံုုတင္ခြင္ ့ ျပန္ေပးခ့ဲၿပီး ႏိုုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံသည့္ 

ျငင္းပယ္မႈတစ္ခုုကုုိသာ ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲပါသည္။  

 
                                                           
7 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ၿပီး 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္မ်ား တင္သြင္းရာတြင ္ ၁၅ဦးႏွင့္ ၇ဦးစီ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ဤသည္မွာ 

ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ပယ္ခ်ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။  

8 ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွဟု ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား၏ ၃ပုံ၂ပုံေက်ာ္သည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး (၃၄ဦး)ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ (၂၉ဦး)တုိ႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ 
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ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရဆုုိလွ်င္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ရာက္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကၽြမ္းက်င္၊ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုုိကင္းၿပီး 

ဘက္မလိုုက္ေသာ ခုုံ႐ုုံးတစ္ခုုမွေန၍ မွ်တစြာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ၾကားနာျခင္းျဖင့္ ဆုုံးျဖတ္ေပးမႈကုုိ ရပုုိင္ခြင့္ 

ရွိပါသည္။9 ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားသည္ အစုုိးရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရိွမ်ားႏွင့္သာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၎တုုိ႔၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိလည္း တရား႐ုုံးသုုိ႔ အယူခံတက္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိသျဖင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုုိ ျငင္းပယ္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 

ခုုံ႐ုုံးတစ္ခုုမွေန၍ ဆုုံးျဖတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရိွသလုုိ ျပန္လည ္သုုံးသပ္ျခင္းလည္း မရိွေပ။  

 
ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုုဒ္မ၅၃အရ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၏ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပန္လည္ သုုံးသပ္ရန္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရိွၿပီး ႏုုိင္ငံသားအျဖစ္ အရည္အေသြး 
မျပည့္မီဟူေသာ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားကုုိလည္း ဝင္ေရာက္ ဆုုံးျဖတ္ေပး ခဲ့ရာတြင္ ၿငင္းပယ္ခံရေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ဦး အနက္ ၁၁ဦး (၁၀ဦးမွာနိုင္ငံသား အျဖစ္ အရည္အေသြး မျပည့္မီဟူေသာ 
ပယ္ခ်ျခင္းခံရသူမ်ား) ကုိၿပန္လည္လက္ခံေပးခဲပ့ါသည္။ သို ့ေသာ္လည္းအၿခား ၿငင္းပယ္ခံရေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား အတြက္မူ မည္သည့္အေၿကာင္း ေၿကာင့္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ 
မၿငင္းပယ္ၿခင္းကုိမူရွင္းလင္း ၿခင္း မရိွခဲ့ေပ။  
 
ၿပန္လည္လက္ခံခဲ့သည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အနက္ ၇ဦး မွာ မြတ္ဆလင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း 
ရခိုင္ၿပည္နယ္မ ွ ၿငင္းပယ္ ခံရသည့္ ၂၂ဦး အနက္ ၁ဦးသာပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ၿပည္နယ္မ ွ မြတ္ဆလင္ 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံး လုိလုိကိုု အရည္အေသြး မျပည့္မွီဟုု ပယ္ခ်လုုိက္ျခင္းသည္ ယခင္ကပင္ 
ယာယီ ႏုုိင္ငံသားကတ္ျပားကုုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ မေဲပးခြင့္မ်ားကုုိ ဖ်က္သိမ္းလုုိက္မႈေၾကာင့္ မေဲပးခြင့္မ်ားစြာ 
ဆုုံး႐ႈံးေနရၿပီးေသာ ႐ုုိဟင္ဂ်ာလူထုုအတြက္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနကုုိ ပုုိ၍ ဆုုိးရြားေစပါသည္။ 
 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပံုုတင္ျခင္းအမႈမ်ားတြင္ ပထမဆုုံးႏွင့္ တခုုတည္းေသာ အယူခံခံု႐ုုံုးမ်ားမွာ 

တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ 

တုုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည္ ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန ္

ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ားအတြက္ အယူခံနုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္သားေလာက္စရာမွာ ျပည္ေထာင္စု 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ 

ကုုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ 

                                                           
9 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) အပိုဒ၁္၀တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ "လူတုိင္းသည္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းၿပီး 
ဘက္မလုိက္ေသာ ခုံ႐ံုးတစ္ခုမွေန၍ ၎၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္  မွ်တ၍ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ၾကားနာမႈကုိ အျပည့္အဝ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ရပုိင္ခြင့္ရွိသည္။…." ICCPRအပိုဒ၁္၄၊၁တြင္လည္း ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
အေထြေထြမွတ္ခ်က္တြင ္ ခုံ႐ံုးတစ္ခုအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမွ လြတ္လပ္၍ အမီွအခိုကင္းရမည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္ (အပိုဒ၁္၈)။  
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICCPR ကုိ လက္မွတ္မထုိးထားေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီေအာင္ 
က်င္းပသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
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ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၃ဦး၏ အယူခံမ်ားကုုိ ၾကားနာေပးခဲ့ပါသည္။10 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား 

တက္ေရာက္ရန ္ တံခါးဖြင့္ေပးထားေသာ တရားဝင္ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မရွင္သည ္ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ တုုိင္းရင္းသား ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ 

မပါရိွေၾကာင္း ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။  

  
မဲဆြယ္မႈ ဝန္းက်င္ အေျခအေန 
 
မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးမႈကာလ၏ ပထမဆုုံးအပတ္သည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ဆုုိလ်င္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုုႀကံ႕ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိိုုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္(NLD)တုုိ႔မွ 
ရန္ကုုန္ျပင္ပတြင္ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ားသာ ရိွၿပီး အေတာ္ပင္ 
တိတ္ဆိတ္ၿငိပ္သက္ခဲ့ပါသည္။ ကာတာစင္တာမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးမႈမ်ားကုုိ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤမဆဲြယ္စည္း႐ုုံးမႈ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ျပႆနာ တစုုံတရာမရွိေပ။  ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ 
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္၍ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ 
လုုိက္နာက်င့္သုုံးမည္ဟုု ဆုုိၾကသလုုိ ကာတာစင္တာမွ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္လည္း 
ယခုုအခ်ိန္အထိ သိသိသာသာ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ မေတြ႔ရိွရေပ။ မည္သုုိ႔ပင္ဆုုိေစကာမူ 
ကာတာစင္တာမွေန၍ တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးမႈကာလ မစတင္ခင ္ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပခ္ဲသ့ည္၊ မဆဲြယ္စည္း႐ံုုးမႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲသ့ည ္ ဟူေသာ တုုိင္ၾကားခ်က္ 
အနည္းငယ္ ရိွသည္ကိုုေတာ့ သိခဲ့ရပါသည္။   
 
ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မဆဲြယ္စည္း႐ုုံး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ 

အလြန္တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ 

စုုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရယူရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေသာလည္း ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးေရး 

                                                           
10 ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရသူ၏ 
ဖခင္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသားမျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မူလဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ကုိ မဲေပးရန္ ထုိက္သင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဖခင္၏ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ကုိ အသုံးျပဳရမည္ ဟူေသာ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရြးေကာင္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားက မူလဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္မွ ဤညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွမႈႏွင့္ 
မဆုိင္ေၾကာင္း အက်ံဳးဝင္မႈႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ ရလာဒ္မွာ အယူခံဝင္ခ့ဲသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃)ဦးသည္ ယခုအခါတြင္ 
တုိင္းရင္းသားအမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္မူ 
သူတို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေနရာမ်ားအတြက္ေတာ့ မဲေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။ သူတုိ႔သည္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္မူ မဲေပးႏုိင္ေပမည္။ 
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လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ယခုအခ်ိန္အထိ လြတ္လပ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ပံုု ရွိပါသည္။ သက္ဆုုိင္ရာ 

အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အသိေပးျခင္းထက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ 

စည္းကမ္းလုုိအပ္ခ်က္သည ္  လြတ္လပ္စြာ စုုေဝးခြင့္အတြက္ မလုုိလားအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုု 

ျဖစ္ပါသည္။11  ဤညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အေသးစိတ္ ေရးဆြထဲားသည့္ 

မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မွတ္ပံုုတင္ၿပီး ၁၅ရက္အတြင္း တင္သြင္းရန္ 

လုုိအပ္ပါသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္ကုုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုုိက္နာရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္လည္း 

ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းမ်ားသည္ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးေရးကာလမတုုိင္မီ (၄)ရက္အလုုိမွသာ အၿပီးသတ္ 

ေၾကညာခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားမွေန၍ ဤျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုုိ အသက္သြင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္လြယ္၊ 

ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟူ၍လည္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ တသီးပုုဂၢလကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

ႏိုုင္ငံေရးပါတီအငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးေရး 

အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကုုိ တင္သြင္းရန္အတြက္ လုုပ္ကုိင္ႏိုုင္မႈအေပၚ စုုိးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး 

အခ်ိဳ႕မွလည္း အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုုပ္မည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဟာေျပာမႈမ်ားကုုိ လုုံးဝမလုုပ္ရန ္

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုုိအစား အစည္းအေဝးငယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိသာ အဓိကလုုပ္ရန္ 

ေရြးခဲ့ၾကသည္။  

 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံပိုုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  မၾကားေသးမီက 
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုုသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ စိုုးရိမ္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဂုုတ္လ၂၇ရက္ေန႔တြင္ 
ႏိုုင္ငံပိုုင္မီဒီယာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္လႊင့္ႏုုိင္ခြင့္ကုုိ စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွေန၍ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံပိုုင ္ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုုိတိုု႔တြင္ 
မိန္႔ခြန္းေျပာရန္အတြက္ ၇ရက္ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မိန္႔ခြန္းမ်ားကုုိလည္း စာျဖင့္ ေရးသား၍ 
ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ ွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ယူရမည္ဟူ၍ ေၾကညာခ့ဲပါသည္။12 ဤေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင္ ့ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 
ေရဒီယိုု မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားသည့္အခါတြင္  မည္သည့္ကုိ ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အျပင္ 
တပ္မေတာ္ကုုိ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ အစုုိးရဆန္႔က်င္မႈမ်ားကုုိ အားေပးျခင္း (သိုု႔မဟုုတ္) လုုံၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိးမိုုးေရးကုုိ ပ်က္ဆီးေစႏိုုင္မည့္ သေဘာထားမ်ား ေျပာဆုုိျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာစကားလုုံးမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္ကုုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ 
                                                           
11 အေထြေထြမွတ္ခ်က္၂၅ႏွင့္ ICCPRအပုိဒ္၁၂တုိ႔တြင ္ "လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္တို႔သည္ 
မဲေပးခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ ေပးရမည္" 
ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး OSCE/ODIHR ႏွင့္ Venice Commissionတို႔၏   လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ 
"မည္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မဆုိ စုေဝးလွည့္လည္မႈတစ္ခုကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟူေသာ အသိေပးခ်က္ကုိသာ 
တင္သြင္းရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းသင့္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ"ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
12 တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယုိတုိ႔မွ ထုတ္လႊင့္ရန္အတြက္ အခမဲ့ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း 
မရိွေပ။ 
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ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္မိန္႔ခြန္းမ်ားကုုိ ႀကိဳတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ 
တြလုုိဲက္ေသာအခါတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ ္ ေရးသားေျပာဆုုိခြင့္အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ၿပီး 
ေနာက္ပိုုင္းတြင္ မိမိကုုိယ္ကုုိ ဆင္ဆာျဖတ္မႈအား ပုုိမိုုျပဳလုုပ္ရန္ တြန္းပိုု႔လိုက္ေပသည္။13 
 
၏ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ႀကိဳတင္မစဲနစ္ကုုိ ႀကိဳးကုုိင္အသုုံးခ်ႏုုိင္သည့္ အလားအလာ၊ 

အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္အေျခစုုိက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္မည့္ ႀကိဳတင္မႏဲွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

စိုုးရိမ္စိတ္မ်ားကုုိလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယခုုအခ်ိန္အထိ 

တပ္မေတာ္၊ ရႏဲွင္ ့ အစုုိးရဝန္ထမ္းမ်ား မေဲပးမည္ကိုု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အပါအ၀င္ 

ဤႀကိဳတင္မေဲပးမႈျဖစ္စဥ္ကိုု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မထုုတ္ျပန္ 

ေသးပါ။  

 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 
ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ 

 ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ မဆဲြယ္စည္း႐ုုံးခြင့္၊ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ 
လက္စားေခ် တုုန္႔ျပန္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ စိုုးရ္ိမ္စရာမလုုိပဲ မီဒီယာကုုိ လက္လွမ္းမီခြင့္တို႔ကုိ ကန္႔သတ္မည့္ပံုုံုုစံျဖင့္ 
တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိ လုုိက္နာေစျခင္း အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာေရးသား 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္ႏွင္ ့ စုုေဝးခြင့္တုုိ႔ကိုု ရရိွႏုုိင္ရန္အတြက္ လုုိအပ္သည္မ်ားအားလုုံးကုုိ လုုပ္ေဆာင္ 
ေပးရပါမည္။ 

 
 

ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

 အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးသည္   ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ရန္  
အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕ကုုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ ့ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၏ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ၎၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အာဏာကုုိ က်င့္သုုံးၿပီး 
ျပန္လည္ သံုုးသပ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ဆုုိင္သည့္ အမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

                                                           
13 ICCPRအပုိဒ္ ၁၉ႏွင့္ အတူတြေဲသာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၃၇တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မဆုိ က်ဥ္းေျမာင္းစြာသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို 
ေလးစားရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္သာ သတ္မွတ္ရမည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးကုိကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ 
စည္းကမ္းဥပေဒ လုိက္နာေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ားကုိသာ တားဆီး 
ကန္႔ကြက္္ရမည္ဟု ဆုိထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ (၃၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ "လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ 
လုိက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ သူမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အတြက္ အထိန္းအကြပ္မရွိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ဥပေဒတစ္ခုအေနျဖင့္ မအပ္ႏွင္းသင့္ေပ" ဟု ဆုိထားပါသည္။ 
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ထုိ ့အၿပင္ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနၿဖင့္မိမိ၏ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရၿခင္းရာမ်ားကုိအမ်ား  
သိေအာင္ေၿကၿငာေပးသင့္ပါသည္။ထုုိ႔အတူပင္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စီစစ္မႈ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 
ျပန္လည္သုုံးသပ္ရန္လည္း လုုိအပ္ၿပီး ထုုိလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေရွ႕ေနာက္ညီ၍ 
တန္းတူညီမွ်ေသာပုုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရိွမရိွကုိ တုုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး 
လူနည္းစုုမ်ားကုုိ မမွ်မတ၊ မထိခုိက္၊ မနစ္နာေစရန္ ျပန္လည္ သုုံးသပ္သင့္ပါသည္။ 
 

 

 ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ ယခင္က အႀကံျပဳခဲ့သည္ကုုိ ထပ္မံ အႀကံျပဳလုုိသည္မွာ အထူးသျဖင့္ မထဲည့္ျခင္း 
အပါအဝင္ ႀကိဳတင္မေဲပးျခင္းကုုိ အျပည့္အဝ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
ဤသည္မွာ တပ္အေျခစုုိက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မေဲပးျခင္းႏွင့္ အထူးသက္ဆုုိင္ေနပါသည္။  
 
 

ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

 ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္နာသင့္ၿပီး 
၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဘာသာစကား အသုုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
ေရွာင္က်ဥ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား အထူးအာ႐ုုံစိုုက္သင့္ၿပီး မဆဲြယ္ စည္း႐ုုံးသည့္ကာလအတြင္း 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္  ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ ယႏၲရားမ်ားကုုိ 
အသုုံးျပဳ သင့္ပါသည္။  

 
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း 
 
အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ၏ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွ 

စတင္ကာ ကာတာစင္တာ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဆုုိင္ရာ ရံုုးကုိ ရန္ကုုန္တြင္ ထားရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ခုနွစ ္ နုိ၀င္ဘာလမွ 

၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ အထိ ျမန္မာ ့ ႏုုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ျပင္ဆင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ လက္ေတြ႕ ေလ့လာႏုုိင္ေစရန္္ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၄ ႏိုုင္ငံမွ 

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္၀န္ထမ္း ၄ ဦးအား ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ကာတာ စင္တာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္ 

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဧ။္ ဖိတ္ၾကား 

ခ်က္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန ့တြင္ လက္ခံ ရရိွခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ 

ေန့ရက္္ေၾကျငာခ်က္ကုိ သိရွိျပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဧ။္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ ကာတာစင္တာမွ 

လက္ခံခဲ့ပါသည္။ စင္တာဧ။္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ကုိလည္း ၾသဂုတ္လအစပုိင္းမွ 

စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ရန္ကုန္တြင္အေၿခစုိက္မည့္ 

အဖဲြ ့၀င္၄ဦး၊ နိုင္ငံေပါင္း ၆ နုိင္ငံမွ ေရရွည ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၆ ဦးကုိ ကာတာစင္တာမွ 
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ေစလႊတ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေန့တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ 

ေရတုိေလ့လာသူမ်ားအဖြ ဲ ့တစ္ဖြဲ ့ကိုလည္း ကာတာစင္တာမွ ေစလႊတ္မည္ ၿဖစ္ၿပီး၎တုိ ့သည္ နုိ၀င္ဘာ ၃ 

ရက္တြင္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ကာတာစင္တာသည္ ၿမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲၿဖစ္စဥ္ ကိုေလ့လာရာတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ အၿပည္ 

ၿပည္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရး စံနုန္းမ်ား  သာမက ျမန္မာ့ ဥပေဒမူေဘာင္ ႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ားကုုိ 

အေျခခံအသုုံးျပဳ၍ ဆာင္ရြက္ သြားမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ ကာတာစင္တာသည္ ရရွိလာေသာ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဓိကျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ 

လက္လွမ္းမီသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္း ထုုတ္ျပန္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကုိလည္း လပုိင္းအတြင္း ထုုတ္ျပန္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာတာစင္တာမွ ျမန္မာ့အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလလာသည့္ ဦးတည္ခ်က္ မစ္ရွင္ကုုိ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အၿပည္ ၿပည္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရး စံနုန္းမ်ား၊ UN တြင္ 

၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကအသိအမွတ္ၿပဳထားသည့္ ယံုၾကည္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား ကုိေလ့လာသည့္ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း အေျခခံအသုုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ၎ ကုုိ စင္တာ၏ 

၀ဘ္ဆုုိက္ www.cartercenter.org/documents/2231.pdf ေပၚတြင္လည္း ရယူႏိုုင္ပါသည္။   

 

ကာတာစင္တာ 

ကာတာစင္တာကုုိ ႏိုုဘယ္လ္ဆုုရွင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ 

ရိုုဆယ္လင္း တုုိ႕ မွ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးတုုိ႕တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကာတာ 

စင္တာ အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊  ဒီမုုိကေရစီ ရွင္သန္ အား  ေကာင္းေရး ႏွင္ ့ကမာၻ တစ္၀ွမ္းရိွ လူမႈ ေနထုုိင္မႈ  

ဘ၀ ေကာင္းမြန္ေရး တုုိ႕အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  ကာတာ 

စင္တာသည္ တုုိက္ႀကီး  ၄ တုုိက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း (၁၀၀) ကုုိ ေစာင့္ၾကည္ ့ ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာတာစင္တာသည္ အစုုိးရ မဟုုတ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း (NGO) တစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။  

ကာတာစင္တာ အေၾကာင္းပုိမိုသိရိွ ေလ့လာလုိပါက www.cartercenter.org တြင္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။  
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