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ကာတာစင္တာ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ ့ဗုဒၶဟူးေန 

့တြင္ရန္ကုန္သိ ု ့ေရာက္ရိွမည္  
 

 
ရန္ကုန္ - ကာတာစင္တာ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးမစ္ရွင္သည္ နုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ တြင္ 
က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ေရာက္ရွိ လာမည့္ ေရတုိ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၆၀ေက်ာ္ နွင့္ အတူ စာမ်က္နွာသစ္တစ္ခုသုိ ့ေရာက္ရိွ လာၿပီၿဖစ္သည္။ ဤ အဖြ႔ဲ 
ကုိအုိက္ယာလန္ ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ေမရီ ရုိဘင္ဆန္၊ နီေပါႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
အၿငိမ္းစားဥကၠဌ ဘုိရ္ခ်္ရ္ခ်္ ပုိကာရယ္လ္ နွင့္ အတူ ကာတာစင္တာ၏ ဥကၠဌေလာင္း ေဂ်ဆင္ကာတာ 
တုိ ့ကဦးေဆာင္လာ မည္ၿဖစ္သည္။  

ေဂ်ဆင္ကာတာက “ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ဒီမုိကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး 
လမ္းစဥ္မွာအေရးၾကီးပါတယ္။”  ေဂ်ဆင္ကာတာ မွဆက္လက္ၿပီးေၿပာၾကားရာတြင္၊ “ဘက္လုိက္မႈ မရိွတဲ့ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြ အေနနဲ ့ က်ြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတြင္းနဲ ့ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ ့က်ြန္ေတာ္တုိ ့ၿမင္ေတြ ့ရတဲ့ အရာေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ မႈ ရွိမရွိ မွတ္တမ္းတင္သြား ဖုိ ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 
က်ြန္ေတာ္တုိ ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ 
စိတ္လုွပ္ရွားဖြယ္ရာသမုိင္းမွာပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးပဲဂုဏ္ယူမိပါတယ္။”  

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကာတာစင္တာကုိ  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္လၾကား ကာတာစင္တာသည္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ဝန္းက်င္၏ ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 



ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေန့ရက္္ေၾကျငာခ်က္ကုိ သိရိွျပီး စင္တာဧ။္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ကုိလည္း ၾသဂုတ္လအစပုိင္းမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္သည့္ 
(၄)ဦးပါဝင္ေသာ ပင္မအဖြ႔ဲႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးသုိ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
ေရရွည္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ (၆)ဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။  
 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ နုိင္ငံေပါင္း 
၂၅ နုိင္ငံမွ ေရတုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ၆၀ေက်ာ္ ထပ္မံေရာက္ရွိ လာမည္ၿဖစ္သည္။ 
ရန္ကုန္တြင္ေတြ ့ဆုံမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏မဲဆႏၵေပးၿခင္း၊ မဲေရတြက္ၿခင္း၊ မဲစုေပါင္းၿခင္း တုိ ့ကုိေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစလႊတ္ 
သြားပါမည္။ 
 
ယင္းအျပင္ ကာတာစင္တာသည္ ရရိွလာေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဓိကျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္သည့္  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအျဖစ္ 
ပုံမွန္ထုုတ္ျပန္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကာတာစင္တာအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ  ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ႏုိဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ 
ဘက္စုံပါဝင္ေသာ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပုိင္းလမ်ားတြင္ 
ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ ကာတာစင္တာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကုိ 
ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေနပါသည္။ ကာတာစင္တာ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကုိ 
ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ အေျခခံသေဘာတရား ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကာတာစင္တာ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း ေစာင့္ၾကည္ ့ 
ေလ့လာမႈ အၾကိမ္ (၁၀၀)ေၿမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
###	
	

ကာတာစင္တာ 
 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္၊ ေရာဂါဘယကုိ တိုက္ဖ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တည္ေဆာက္” 
 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
ကာတာစင္တာကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း တိုးျမွင့္ေစျခင္း၊ 
ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကုိ 



တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ ကာတာစင္တာကုိ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတေဟာင္း 
ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ဇနီး ႐ုိဇလင္းတုိ႔မွ အီမုိရီတကၠသုိလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြ႔ဲကာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  
 

ကာတာစင္တာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလုိသည္မ်ားကုိ www.cartercenter.org တြင္လည္းေကာင္း၊ 
Twitter@CarterCenter ကုိ follow လုပ္ၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ Facebook တြင္ 
Facebook.com/CarterCenter ကုိ like လုပ္ ၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ YouTube တြင္ 
YouTube.com/CarterCenter ကုိ ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ Google+  
http://google.com/+CarterCenter  တြင္လည္းေကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

		


