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ပဏာမေၾကညာခ်က္
၇န္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ခု ႏိ၀
ို င္ဘာလ ၁၀ ၇က္

အဆင္ေခ်ာေမြ ့သည့္ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န ့ျဖစ္ျပီး အျပိဳင္အဆိုင္မဲေပးႀကျခင္းျဖင့္ အင္မတန္
မွအေရးၾကီးသည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံေရြးေကာက္ပက
ြဲ ိုမွတ္တမ္းတင္သည္။
ဥပေဒ မ်ားအဓိကျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေသးသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သမိုင္းတြင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေျခလွမ္းကို စတင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဤသိ႕ု
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၁ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္
ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အေရးၾကီး
ေသာမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေန႕တြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဆင္ေခ်ာသည့္ မဲေပးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေဘာင္အတြင္းမွ မဲေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အလံုးအရင္းႏွင့္ထြက္ကာ တည္ျငိမ္
ေအးခ်မ္းစြာမဲေပးခဲ့ၾကျပီး၊လွ်ိဳ႕၀ွက္စာြ မဲေပးႏိုင္ေရးကိုေလးစားလိုက္နာခဲ့ၾကေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကသတင္းေပးပို႕လာသည္။ၾကိဳတင္မေ
ဲ ပးေရးလုပ္ငန္းတြင္မူ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ႕ နည္း
ျပီးပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိခဲ့ေပ။ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒကယွဥ္ျပဳိင္အေရြး
ခံႏုိင္ရန္အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးထားေသာ္လည္း

၊စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပေရးအတြက္

မူအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။အထင္ရွားဆုံးအခ်က္မွာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးကုိျပည္သူမ်ား
ကတုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္
လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းစြာမဲဆြယ္စည္းရုံးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကုိ ရည္ညႊန္းခဲ့သည့္
ရဲရေ
ဲ တာက္မိန္႕ခြန္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္မကင္းဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႕တြင္မဲရုံမ်ား၌ မဲေပးသည့္စနစ္မွာ လြန္စြာမွ အျပဳသေဘာ
ေဆာင ္ျပီး၊၉၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း ေသာ မဲေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ “ေကာင္းသည္” သု႕ိ မဟုတ္ “
အလြန္ေကာင္းသည္”ဟုအမွတ္ေပးၾကေၾကာင္းဥေရာပသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ား
ကသတင္းေပးပုိ႕ထားသည္။တာ၀န္ခံမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၾကဳိးစာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾက ေသာ္
လည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တသမတ္တည္းမရွိျခင္း၊ လြဲမွားမူရွိျခင္းမ်ားကုိ သတိျပဳမိ
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သည္။သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္မဲရုံအမ်ားစုတင
ြ ္မဲစာရင္းမ်ား၌ မဲေပးသူနာမည္မ်ားပါရွိ
သည္ကုိေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း၊ ၇ ရာခုိင္ႏူန္းေသာမဲရုံမ်ားတြင္ မဲစာရင္း၌ နာမည္မပါမူမ်ား
ကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ မဲေပးသူတုိင္းလွဳ႕ိ ၀ွက္စာြ မဲေပးႏုိင္ၾကျပီး မဲေပးျပီးတုိင္းမွင္ႏွင့္အမွတ္
အသားတု႕ိ သည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္တင
ြ ္/းျပည္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား လြယ္တ
ကူ ၀င္ထက
ြ ္ သြားလာႏုိင္ၾကျပီး မဲရုံအမ်ားစုတြင္သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီ မွ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ား ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။ သြားေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ေသာမဲရုံတုိင္းတြင္ မဲ
ေရ တြက္မမ
ူ ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
မဲေပးသည့္ေန႕တြင္အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားအေနႏွင့္ၾကဳိတင္မေ
ဲ ပးျခင္းအားျဖင့္မဲေပးႏုိင္သည့္
အခြင့္အေရးမဆုံးရူံးေစရန္အာမခံႏုိင္သည္။သုိ႕ရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ တာ၀န္ခံအရာရွိမ်ား
အေနႏွင့္ မဲဆႏၶနယ္အတြင္း မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိိးကၾကဳိတင္မဲေပးခြင့္ရွိသည္ကုိ ရွင္းလင္း
စြာနားမလည္ၾကသည့္အတြက္၊တေျပးညီမျဖစ္သည္သာမက ေပးျပီးသားမဲမ်ားကုိလုံျခဳံစြာ
ထိန္းသိမ္းထားမူအားနည္းသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ထု႕ိ အျပင္မဲဆႏၵ နယ္ျပင္ပၾကဳိတင္ မဲေပး
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုံျခဳံမူအားနည္းျခင္း၊ပြင့္လင္းျမင္သာမူမရွိျခင္းမ်ားကုိေတြ႕ရသည္။
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပစစ္တန္းလ်ားမ်ားတြင္ၾကဳိတင္မဲေပးမူကုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူ မ်ားေလ့
လာခြင့္ျငင္းပယ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။
ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စာြ သင္းဖြ႕ဲ ခြင့္အပါအ၀င္၊ ယွဥ္ျပဳိင္
အေရြးခံႏုိင္မည့္အေျခေနမ်ားေပးထားသည့္အတြက္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၀င္
ေရာက္အေရြးခံႏုိင္ျပီးအေရြးခံမည့္သူမ်ားမွ မ်ွတသည့္စေဘာ္ေငြ တင္ရသည့္ယႏၱရား မ်ား
လည္းေပၚထြန္းလာသည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္ဥပေဒေဘာင္ကစစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္း ပ
ႏုိင္ မည့္အေျခအေနမ်ားဖန္တီးမေပးႏုိင္သည္သာမက လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တုက
ိ ္ရုိက္ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမွာက္ႏုိင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္၊ မဲေပးခြင့္ႏွင့္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္အေရြး
ခံႏုိင္ခြင့္မ်ားကုိကန္႕သတ္ထားျပီး၊ ေရြးေကာ္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေပၚေပါက္လာသည့္ အျငင္း
ပြား မူမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမူမ်ားသည့္အေျခအေနတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကုိၾကီးၾကပ္က်င္းပရသည္။၀န္ထမ္းေပါင္း ၅သိန္းခန္႕ကုိသင္တန္မ်ားေပးျပီး
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပါတ္သက္သူအားလုံးကုိ လက္ကမ္းၾကဳိဆုိခ့သ
ဲ ည္။ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္
ရာႏွင့္ခ်ီေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ၁၂၀၀၀ ေသာ ျပည္တင
ြ ္း
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိ လက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။သုိ႕ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ
အဆင့္တုိင္းတြင္ တေျပးညီမရွိျခင္း၊ပြင့္လင္းျမင္သာမူမရွိျခင္း မ်ားေတြ႕ရသည္။
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ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနႏွင့္မဲေပးသူစာရင္းကုိပထမဆုံးအၾကိမ္ ကြန္ျပဴတာ
ျဖင့္ျပဳစုခဲ့သည္။

ဤသည္မွာတုိးတတ္မူတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္းအားနည္းမူမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သာြ းရန္လုိသည္။
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိရန္အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္လုိ္သည္။၁၉၈၂

ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္

ဥပေဒကႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း

မူ

ျဖည့္စည္းရမည့္လိုအပ္

ခ်က္မ်ားျပားမုဳေၾကာင့္လူအမ်ားအတြက္၀န္ထုပ၀
္ န္ပုိးျဖစ္ေစသည္။သုိ႕ျဖစ္သည့္

တြက္လူတုိင္း

လူ တုိင္းမဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိက်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ အားလုံးေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ လူတုိင္းပါ၀င္မဲေပးႏုိင္
ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ရပ္ျဖစ္မလာေပ။
ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပဳိင္ရေသာ ေရြးေကာက္
ပြတ
ဲ စ္ရပ္ျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္အေရြးခံႏုိင္ရန္ လု္ိအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ
အလြန္အမင္းကန္႕သတ္ထားျပီး အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မူႏွင့္ႏုိင္ငံတင
ြ ္း ေနထုိင္ခြင့္ရွိမူမ်ား ပါ
ထည့္သြင္းထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိျပန္လည္အယူ

ခံ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္မူမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမူမရွိသည့္အတြက္ တစ္ခ်ုိ႕ေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ

တစ္ဖက္သတ္က်ျပီး

မြတ္ဆလင္ကုိယ္စားလွယ္အေတာ္မ်ားမ်ားျငင္းပယ္

ျခင္း ခံၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြျဲ ခားမူအားလုံး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္
ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးအတည္ျပဳထားေသာ္လည္းလက္ရွိတင
ြ ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပါ၀င္ႏုိ္င္ရန္အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မရွိယုံသာမက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း အေရးယူေဆာင္
ရြက္ မူမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္မဲဆယ
ြ ္စည္းရုံးမူမ်ားကုိ

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး၊

အနည္းအ

က်ဥ္း ေသာ ျပသာနာမွ လြဲ၍ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ား၊ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္း
ပႏုိင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပႏုုိင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း
မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ခံမ်ားအေနႏွင့္ မလုိ္အပ္ပဲ တင္းၾကပ္ထားျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္
ျခင္းမျပဳရန္ တား ျမစ္ထားျခင္းျဖင့္ ဤ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေျပာ
ဆုိေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္ထားသည္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးစဥ္ ကာလ အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

မဘသအဖြဲ႕ကအမ်ဳိးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ

ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းမွာ

စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံ
ဥပေဒက ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရး အသုံးခ်မူကုိတားျမစ္ထားသည္။

Page 3 of 17

EU Election Observation Mission - Myanmar General Elections
Preliminary Statement 10 November 2015

၂၀၁၁

ခုႏွစ္မွ

စျပီးသတင္းမီဒီယာေလာက

အၾကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသာြ းခဲ့ျပီး၊

ဆင္ဆာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရျခင္းပယ္ဖ်က္မွဳ၊ လူမူေရးမီဒီယာတုိး၍အသုံးျပဳမူမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္း
မွာပင္ ရုပ္ ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံလႊင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲရွိသည္။ ထု႕ိ အျပင္၊
တပ္မ ေတာ္၊ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမွဳ၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသား၀ါဒႏွင့္ မြတ္ဆလင္အေရးအခင္းႏွင့္
ပတ္ သတ္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆင္ဆာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ ကန္႕သတ္
ခ်က္မ်ား ရွိ ေၾကာင္း ကုိလည္းမိမိတ႕ုိ ႏွင့္ ဆက္ဆံေနၾကသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။လူမူေရးမီဒီယာ
အသုံးျပဳသူအခ်ဳိ႕ကုိလည္းရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရအေရးယူခ့သ
ဲ ည္။
သည့္ကာလအတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားကမဲဆယ
ြ ္

ေရြးေကာက္ပဲြမဆ
ဲ ြယ္စည္းရုံး

စည္းရုံးသည့္သတင္းမ်ားထက္

အုပ္ခ်ဳပ္သူ

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏ လွဳပ္ရွားမူမ်ား၊အထူးသျဖင့္ သမၼတ
၏လွဳပ္ရွားမုဳမ်ားကုိသာဦးစားေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ပုဂၢလိက ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္း႒ာနမ်ား၊ လူမူ
ေရးမီဒီယာမ်ားကသာေရြးေကာက္ပဲြ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး
အခ်ဳိ႕ေသာသတင္း႒ာနမ်ားကအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ုဳပ္အေၾကာင္းကုိသိသိသာသာ

ဦးစား

ေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္သည္ေ၇ြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမျပီးဆံုးမွီထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။မစ္
၇ွင္အဖြဲ ့၏သံုးသပ္ခ်က္အျပည့္အစံုထုတ္ျပန္သည့္အခါ၊ ေ၇ြးေကာက္ပဲ၇
ြ လဒ္အေျဖတြက္ခ်က္ပံုႏွင့္တိုင္
ၾကား မွဳမ်ား၊အယူခံ၀င္မွဳမ်ား၇ွိပါက၄င္းတို ့ကိုမည္သို ့ကိုင္တြယ္ေျဖ၇ွင္းခဲ့ပံုမ်ား အပါအ၀င္၊ က်န္၇ွိသည္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္း၌ ေလ့လာေတြ ့၇ွိခ်က္ မ်ားကို္ေဖၚျပသြားပါမည္။
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ပဏာမေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြသ
ဲ ည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအတည္ျပဳျပီးေနာက္ ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပ
သည္ ့ၿပည္လံုးက်ြတ္ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းအဓိကနိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္
သည့္ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
တက္ေ၇ာက္လာခဲ့ေသာ အရပ္သားအျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္ အစိုး၇လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္
က်င္းပသည့ၿ္ ပည္လံုးက်ြတ္ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္အေရးၾကီးေသာစမ္းသပ္
ခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသူ/သားမ်ားမွ နို၀င္ဘာလ ၈ ၇က္ေန ့တင
ြ ္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္
(အထက္လႊတ္ေတာ္) ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးအနက္မွ ၁၆၈ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္
(ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ဦးအနက္မွ ၃၃၀ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ
ၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၆၀ ဦးအနက္မွ ၆၄၄ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ေ၇ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လ်က္ရွိ
ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္က်န္ရွိသည့္ ၂၅% ကိတ
ု ပ္မေတာ္မွခန္ ့အပ္သည္၊ တိုင္းရင္းသားေရး
ရာ၀န္ၾကီး ၂၉ ဦးကို လည္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကမည္။
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနရသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ယခုကဲ့သို႔ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ရသည့္
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိးက်င္းပရျခင္းမွာအသစ္အဆန္းလုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ျပည္တင
ြ ္း၌လည္း ျမန္မာ့ တပ္မ
ေတာ္ႏွင့္လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနသည့္ပဋိပကၡမ်ားကုိလည္းရင္ဆုိ
င္ေျဖရွင္းေနရသည္။ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ကုိ
အဖြဲ႔အစည္း၁၅ဖြ႔အ
ဲ နက္မွ ၈ ဖြဲ႕သာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပဲြမဆ
ဲ ြယ္စဥ္ကာလ အ
တြင္းေအာင္ျမင္မူတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။သုိ႕သာ္လည္းျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနႏွင္
့လုံျခဳံေရးကုိအေၾကာင္းျပကာ ပဲခူး၊ ကခ်င္၊ကရင္၊မြန္ ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၉၀ ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိျမဳိ႕နယ္ ၇ ျမဳိ႕နယ္စလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
ဥပေဒလုပ္ငန္းေဘာင္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပံုစနစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္အက်ြမ္း၀င္သည့္အခ်ဳိ႕ေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ၊အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြျဲ ခားမူအားလုံးပေပ်ာက္ေရး ဆုိင္
ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္ အ
ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင္ ့လာဒ္ေပးလာဒ္ယူဆန္႕က်င္ေရးဆုိင္ရ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ုဳပ္
မ်ားကုိလည္းလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇူလုိင္လတြင္လည္းစီး႔ပြားေရးလူမူ႕ေရးႏွင္ ့ယဥ္
ေက်း မူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ သိ႕ု့ိ
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၇ာတြင္စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဓိကလူ႕အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္ျဖစ္
သည့္အရပ္ဘက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမဟုတ္ေသးေပ။
ႏုိ၀င္ဘာလ

၈ရက္ေန႕ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒလုပ္ငန္းေဘာင္မွာ၊ေရြး

ေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပေရးအတြက္အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္းမ်ား

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းဒီမုိက

ေရစီ နည္းလမ္းက်သည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္ စံညြန္း
မ်ားကုိအျပည့္အ၀လုိက္နာထားျခင္းမရွိေသးေပ။ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္
၂၀၀၈ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္၊၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒႏွင့္တကြျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္
ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ား၊

ညြန္ၾကားလႊာမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာျပန္႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည္၊

ေရြး

ေကာက္ပြဥ
ဲ ပေဒမွာလည္းအပုိင္းပုိင္းအစိတ္စိတ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မည္သည္ျပသာနာက မည္သည့္
ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ကုိ တိတိက်က် ခန္႕မွန္းရအလြန္ခက္သည္။
မဲေပးပုိင္မူအခြင့္အေရးအေပၚကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္လူတုိင္း

လူတုိင္းမဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိအ

ျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေပ၊ဥပေဒကအသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား
မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရထားသူမ်ားမဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟုဆုိထားေသာ္လည္းယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပး ခြင္ ့ရ
ခဲ့ၾကသည့္အျဖဴေရာင္ကဒ္ဟုေခၚေသာယာယီမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ၊

အျဖဴေရာင္

ကဒ္ျပား

၇၆၀၀၀၀ ကုိယခုႏွစ္ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရူံးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ႏုိင္ငံမ့ျဲ ဖစ္ေနသူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရျပီး အမ်ားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ နီေပါမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခ်ိဳ႕ လည္း ပါဝင္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အယူခံ ဝင္ခြင့္မရွိပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ားကို
ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အား

ေပးထားသည္။

ထုိ႕အတြက္

တရားမွွ်တမွႈရွိေရးကို

ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ကန္႔သတ္မွႈမ်ားရွိျခင္း၊ ဤကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိျခင္းႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတိုင္မီ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္
မရွိျခင္း အစရွိသည့္ ဥပေဒဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူႏိုင္မွႈမ်ား
အားနည္းခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္

အယူခံဝင္မွႈမ်ားအတြက္

အခေၾကးေငြ

သတ္မွတ္ခ်က္

ျမင့္မားမွႈမွာလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေျဖရွာမွႈကို အားနည္းေစသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္တင္

ေျမွာက္ပံုစနစ္သည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ႏွဳန္း အေျခခံၿပီး ထက္၀က္ေက်ာ္မဲရလွ်င္
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းဖြ႕ဲ စည္းပံုကို
အေျခခံထားသည့္အတြက္မဲေပးႏိုင္သူအေရအတြက္မညီမွ်မႈမ်ားမ်ားစြာရိွသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္ဥကၠ႒မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အငယ္ဆံုးမဲဆႏၵနယ္ (အင္ဂ်န္းရံ ၿမိဳ႕နယ္) တြင္မဲေပးႏိုင္သူ
၁၄၀၈ ဦး ရိွၿပီး အႀကီးဆံုးမဲဆႏၵနယ္ (လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ၅၂၁၉၇၆ ဦး ရိွသည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္
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မဲေပးခြင့္မညီမွ်မႈမ်ား ရိွေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅% ကို တပ္မေတာ္အတြက္ သီးသန္႔ခ်န္ထားၿပီး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွအဆိုျပဳသူမ်ားကိုသာခန္႔ထားရသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
ပုဒ္မ ၂၁ တြင္ အစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာသည္ ျပည္သုူမ်ား၏ဆႏၵကို အေျခခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းပုဒ္မကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုပါက

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္

ေျမွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တာ၀န္ခံရမည္ဟု ေကာက္ယူရမည္။

ေရြးေကာက္ပႀြဲ ကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မူစနစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွအစျပဳသည့္ ျပည္
နယ္ႏွင့္တုိ္င္းေဒသၾကီး၊ ခရုိင္၊ျမဳိ့နယ္ ႏွင့္ရပ္ကြက္ ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ဆပ္ေကာ္မရွင္ မ်ားပါ၀င္ေသာ အဆင့္
၅ ဆင့္ပါစနစ္ျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ သမၼတ မွအဆုိျပဳသည့္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္အဖြ႕ဲ
၀င္ ၁၅ဦးပါရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ လက္ေအာက္ခံဆပ္မေကာ္ရွင္အဖြ႕ဲ ၀င္ မ်ားခန္႕
အပ္ရန္တာ၀န္ရွိျပီးအဖြ႕ဲ ၀င္အမ်ားစုမွာ အေထြေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန သို ့မဟုတ္ အျခား၀န္ၾကီး႒ာနမ်ားမွ ၀န္
ထမ္း မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ျဖဳိးေရးပါတီ ၀င္ လႊတ္
တာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အတုိက္အခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင္ေရြးေကာက္ပၾြဲ ကီး
ၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏လြတ္လပ္မူအေပၚအယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္းေျပာဆုိတင္ျပလ်က္ရွိသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေန ႏွင့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ေရြး
ေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးကုိ ၾကီးၾကပ္ဖြဲ႕စည္းစီမံႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားစြာရွိသကဲ့သုိ႕ အလြန္က်ယ္ျပန္႕
ေသာတာ၀န္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခြင့္အာဏာသည္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးတည္း
အေပၚ၌သာ အလြန္အမင္းတည္မီွေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္၀န္းတည္ဆဲ ဗဟုိ ဦးစီး
စနစ္ေၾကာင္

့

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွခ်မွတ္သည့္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ

တေျပးညီအေကာင္

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္းဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မူမရွိသည့္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ၾကပ္
အုပ္ ခ်ဳပ္မူစနစ္ေၾကာင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားညီညီညြတ္ညတ
ြ ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္
ျခင္းမရွိ သည္ ကို ေတြ႔ရသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွငအ
္ ား
လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလိုသည့္သေဘာထားရိွသည္။

ထို႔အျပင္ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

အရပ္ဘက္အဖြဲ

႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ညာစာအခ်ိဳ႕ကိုသာ၄င္း၏ website ေပၚတြင္ေတြ႕ရၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္
ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္မေ
ွ တာင္းခံထားေသာအခ်ိဳ႕ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ကိန္း ဂဏန္း အတိ အက်
ေပးခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ထိုသို႔သာမကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာသူမ်ားကိုလည္းမဲဆႏၵ
နယ္ျပင္ပရိွႀကိဳတင္မဲေပးမႈမ်ားကိုလည္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ကို၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေမတၱာရပ္ခံခ့သ
ဲ ည့္ၾကားမွ ခြင့္မ ျပဳ
ခဲ့ေပ။ဆပ္ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္တို္င္းတြငတ
္ တ
ိ ိက်က်ဖြဲ႕စည္း

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အသြင္သ႑ာန္ရိွေသာ္လည္း

မဲေပးသူမ်ားစာရင္း၊ မဲရံုစာရင္းႏွင့္ႀကိဳတင္မဲေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသတင္းအတိအက်ကိုအခ်ိန္ႏွင့္

Page 7 of 17

EU Election Observation Mission - Myanmar General Elections
Preliminary Statement 10 November 2015

တေျပးညီရရိွရန္အတြက္ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးမစ္ရွငတ
္ ြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွျပည္သူမ်ားကုိအသိေပးႏုိင္သည့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အသိမေပး
ႏုိင္သည့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိမဲရုံမ်ားသုိ႕အခ်ိန္မွီထုတ္လုပ္ျဖန္႕ေ၀မည္ဟုကတိေပးခဲ့သည္။ထုိ႕အတူလက္
ကုိင္ဖုန္းသုံးျပီးစာေရးသားေပးပုိ႕မူအပါအ၀င္မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားငွင္းတုိ႕၏အမည္မ်ားကုိမဲစာရင္းတြင္ၾကည့္ရူျပင္ဆင္
ရန္အားေပးသည့္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားသတင္းအခ်က္အလက္ေပးပုိ႕သည့္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခ့သ
ဲ ည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ကာလတြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲေပးပုံေပးနည္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္သ
တင္းအခ်က္အလက္ေပးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိလည္းထပ္မံခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲေပးရန္ သက္ေသခံလက္မွတ္ေပါင္း ၃၃ သန္းရုိက္ႏွိပ္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္မွတ္ပုံတင္
မရွိသည့္မဲေပးသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ခဲ့ျပီးတကယ္တမ္းမဲေပးရာတြင္အသုံးျပဳရန္မဟုတဟ
္ သ
ု ိရသည္။ ယင္း သက္
ေသခံစာ ရြက္မ်ားကုိ မဲစာရင္းတြင္မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းေနပါက ျပင္ဆင္
ရန္အတြက္လည္းရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
မဲေပးသည့္ေန႔တြင္မဲရုံသုိ႕သြားေရာက္မဲမေပးႏုိင္သည့္မဲဆႏၵရင
ွ ္မ်ားအေနႏွင့္ၾကဳိတင္မေ
ဲ ပးခြင့္ျပဳရန္ေမတၲာရပ္ခံ ႏုိင္
သည္။ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပရွိ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္ၾကဳိတင္မဲေပးရန္အတြက္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
အစုိးရရုံးမ်ား၊ စစ္တန္းလ်ား မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည့္အတြက္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မူမရွိ သည္
ကုိေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဥေရာပသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွငမ
္ ေ
ွ န၍တရား၀င္မေ
ဲ ပးခဲ့သည့္ စာရင္း
ကုိျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္အခ်ိန္အထိ ရရွိ
ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားစစ္တန္းလ်ားမ်ားတြင္ ၾကဳိတင္မဲေပးျခင္းကုိ ဥေရာပသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွငမ
္ ွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွခင
ြ ့္မျပဳခဲ့ေပ။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကားလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္သေဘာတူနားလည္မူ
စာခ်ြန္ လႊာတြင္ခြင့္ျပဳရန္ပါရွိသည္သာမက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္မွလည္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳ
မည္ဟုအာမခံထား ျပီးျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားမဲေပးႏုိင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ႏုိင္ငံျခားရွိအခ်ဳိ႕ေသာ

ျမန္မာသံရုံးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။မဲေပးရန္မွတ္ပုံတင္ထားသူေပါင္း ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း
၄င္းတု႕ိ အနက္မွမဲေပးရန္ေလ်ာက္လႊာ

၅၀၀၀

ခန္႔မွာအခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး႒ာနမွ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွငထ
္ ံ အေၾကာင္း ၾကားလာ
သည္။ ထို႕အတြက္

မဲေပးႏုိင္သူစာရင္းစုစုေပါင္း ၂၉၀၀၀ သုိ႕က်ဆင္းသြားသည္။ ထုိမ်ွမက သံရုံးမ်ားသု႕ိ

မဲလက္မွတ္ေပးပုိ႕မွဳေနာက္က်ျခင္း၊ မဲလက္မွတ္မ်ားကုိႏု္ိင္ငံမွားယြင္းေပးပုိ႕ခဲ့ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ
ျပသာနာအမ်ားအျပားရွိခဲ ့ေၾကာင္းကုိလည္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး႒ာနမွ အသိေပးလာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မွလည္း ဤသုိ႕ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အေတြ႕အၾကဳံ႔မရွိျခင္းအခ်ိန္
မလုံေလာက္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ ေရး
ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွငမ
္ ွ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တရား၀င္ကိန္း ဂဏန္းမ်ား
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ေတာင္း ခံခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ရရွိျခင္းမရွိပါ။

မဲေပးသူမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မဲေပးသူမ်ားမွတ္ပုံတင္သည့္စနစ္မွာေနာက္ျပန္ဆသ
ြဲ ည့္စနစ္ျဖစ္သည္။အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး
႒ာနႏွင့္လ၀
ူ င္မူၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီး႒ာန ရွိအိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံ
ကာ Data Base ထဲသုိ႕ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ယခုကဲ့သုိ႕မဲေပးသူမ်ားစာရင္းကုိကြန္ျပဳတာျဖင့္ျပဳစုျခင္းမွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္သည္။ဤသုိ႕ျပဳစုထားသည့္ပဏာမ စာရင္းမွာျပည့္စုံမွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း
အမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္မွတ္ပုံတင္ရာတြင္အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။မဲေပးသူမ်ားႏွင့္
ပတ္ သတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိစာရင္းသြင္းသည့္ေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္စစ္ထုတ္သည့္ေနရာ
တြင္ လည္းေကာင္းျပသာနာမ်ားစြာရွိခ့သ
ဲ ည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိယ္တုိင္ကပင္အသုံးျပဳသည့္
Software ကုိအေသခ်ာစမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ေရးဆြထ
ဲ ားသင့္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္၀
္ န္
ခံခ့သ
ဲ ည္။ အခ်ိဳ ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆပ္ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား( ဥပမာ ဧရာ၀တီ) ကမူ ေပးပုိ႕ ထား ေသာ
Data Base ကုိအသုံးမျပဳပဲ Excel Sheet ျဖင့္စာရင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳစုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း မဲေပးသူစာရင္းတြင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္း၊ထုတ္ပယ္ျခင္း မ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးခဲ့ယုံမက၊ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွအျခားတစ္ခုသုိ႕လႊဲေျပာင္းမူေခ်ာ ေမြ႕ျမန္ဆန္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ မဲစာရင္းမ်ားမွန္ကန္ျပည့္စုံေစေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာကာျပည္သူမ်ားလာ
ေရာက္ၾကည့္ရူျပီးျဖည့္စက
ြ ္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။

မဲေပးသူစာရင္းစုစုေပါင္းကုိ

ျပည္

ေထာင ္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္းမဲေပးရန္မွတ္ပုံတင္ထားသူ
စုစုေပါင္း

၃၃.၆သန္း

ခန္႕ရွိမည္ဟုခန္႕မွန္းရသည္။မဲစာရင္းေၾကျငာထားစဥ္ကာလအတြင္း

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွမေ
ဲ ပးသူပညာေပးစီမံကိန္းကုိ

တျပည္လုံး

ျပည္ေထာင္စုေရြး

အတုိင္းအတာျဖင့္က်င္းပခဲ့ျပီး

တုိင္းရင္းသား

ဘာသာစကားတစ္ခ်ဳိ႕ျဖင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ပုိစတာမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ
မဲစာရင္းမ်ားကုိလာေရာက္ၾကည့္ရူ ျပင္ဆင္သူအနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူအမ်ားကအေသ
အခ်ာစီစစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊

ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

မဲစာရင္းမ်ားကုိေရြး

ေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပမွီရက္ပုိင္းအလုိမွျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္စမ
ီ ံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွ အလြန္ ေနာက္
က်ေသာၾကဳိးစားမူတစ္ရပ္ဟုဆိုရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏သတင္းေပးပို႕ခ်က္အရ၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန ့တြင္မဲလာေပးခ်ိန္တြင္ အမည္ရွာမေတြ႕မႈမ်ား၊ အမည္မပါသည္ကို သိသည့္အတြက္
မဲေပးရန္ မၾကိဳးစားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးေပးထားသည္။

သုိ႕ရာတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ

၀င္ေရာက္အေရြးခံႏုိင္ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားထဲတြင္ သဘာ၀မက်ေသာကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ား ပါ
၀င္ ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ရူပ္ေထြးလွေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ယွဥ္တစ
ြဲ ဥ္းစားသည့္အခါ

ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားပင္၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခင
ြ ့္မရွိ
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ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိ႕မ်ွမကကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏မိဘမ်ားသည္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မေမြး ဖြားမွီ
ကာလကပင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနရန္လုိအပ္ျပီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိယ္တုိင္ကလည္းေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မွီ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္၁၀ ႏွစ္ ဆက္တုိက္ေနထုိင္ခ့သ
ဲ ူျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆပ္ေကာ္မရွင္မ်ားမွ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းမ်ားကုိစီစစ္ျပီးမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ

စက္တင္ဘာလကုန္ တြင္အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး၊ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ကုိအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဤသုိ႕စီစစ္ျပီးကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉၉ ဦးကုိထုတ္ပယ္ခဲ့သည္ (ႏုိင္ငံသားျဖစ္မူလုိအပ္ခ်က္ကုိေစာင္းေပး စီစစ္ခဲ့
သည့္အတြက္အထူးသျဖင့္ရခုိ္င္ျပည္နယ္ေနမြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္
ေရာက္မူပုိမ်ားခဲသ
့ ည္)။ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ ၆၇ ဦးအယူခ၀
ံ င္ခ့သ
ဲ ည့္အတြက္ ၂၄
ဦးကုိျပန္လည္လက္ခံခ့သ
ဲ ည္။ထူးျခားသည့္ဥပမာတစ္ခုမွာ

၂၀၁၀

ခုႏစ
ွ ္ရြးေကာက္ပြဲတြင္ျပည္သူံလႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္အျဖင့္အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာလက္ရွိျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖ႕ံြ ျဖဳိးေရးပါတီ

မွလႊတ္ေတာ္

ကုိ္ယ္စား လွယ္ျဖစ္ေသာမြတ္ဆလင္ရုိဟင္ဂ်ာဦးေရႊေမာင္ကိစၥျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနနွင္ ့တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္
အျဖစ္ အေရြးခံရန္ေလ်ာက္ထားခ်က္ကုိႏုိင္ငံသားမျဖစ္မူအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက မြတ္ဆ
လင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစုစုေပါင္း ၂၈ ဦးသာရွိသည့္အတြက္ကုိယ္စားျပဳမွဳ အလြန္နည္း သည္ ကုိေတြ႕ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မွဳ
ျမန္မာႏုိင္ငံဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားအားလုးံ သည္က်ား၊မ မခြဲျခားပဲဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ်ရွိသည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ေရးဆြထ
ဲ ားေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေရွ႕တန္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ အစုိးရ အေနႏွင့္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မူရွိေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္မွလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ အမ်ုိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတုိး၍ထည့္သြင္းၾကရန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိေဆာ္ၾသခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြျဲ ခားမူအားလုံးအဆုံးသတ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိျမန္မာႏုိင္ငံမွလက္မွတ္ေရထုိး
အတည္ျပဳထားေသာ္လည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မူကုိတုိးျမွင့္ေပးရန္အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားယခုတုိင္မရွိေသး
သည့္အတြက္နုိင္ငံေရးေလာကတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑တုိးျမွင့္ေပးရန္ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္မရွိသကဲ့သုိ႕ျဖစ္
ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္အမ်ဳိးသမီးတရားသူၾကီးမရွိသကဲ့သုိ႕အဖြ႕ဲ ၀င္

၁၅

ဦးပါေသာျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္

မရွင္တြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသာပါသည္ဟုေတြ႕ရသည္။လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ အနက္
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ခန္႔သာပါရွိျပီးအမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း ေဒသ
ၾကီးလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွအမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္ယွဥ္
ျပဳိင္ထားေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း

၂၂၄

ဦးအနက္

၄

ဦးသာ

အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ျပီး ရာခုိင္ႏူန္းအားျဖင့္ ၁.၇၉% သာျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူအထက္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ကုိယ္စား
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လွယ္

၄၄၀

အနက္

အမ်ဳိးသမီး၂၅

ဦးသာပါ၀င္သည့္အတြက္

ရာခုိင္ႏူန္းအားျဖင့္

၅.၅၉%

သာရွိျပီး

အာဆီယံေဒသတြင္း အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားျပဳမူ အနိမ့္ဆုံးေနရာတြင္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္မဲဆြယ္ၿခင္း
ေရြးေကာက္ပဲြမဆ
ဲ ြယ္ျခင္းမ်ားကို

စက္တင္ဘာလ

၈

ရက္ေန့တင
ြ ္စတင္ခဲ့ျပီး

နို၀င္ဘာလ၆

ရက္ေန႕ညသန္းေခါင္ခ်ိန္တင
ြ ္ျပီးဆံုးခဲ့သည္။ေအာက္တိုဘာလယ္ေလာက္အထိနိုင္ငံေရးပါတီၾကီးမ်ားျဖစ္
က်ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံ ျဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသား
ပါတီၾကီးမ်ား

ျဖစ္ၾက

ေသာရွမ္းျပည္နယ္မွ

မ်ားကသာဦးေဆာင္မဲဆြယ္ခ့ၾဲ ကျပီး

ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးႏွစ္ခုႏွင့္

ပိုစတာမ်ားျဖန္

့ေ၀ျခင္း၊

ရခိ္ုင္

အမ်ိဳးသား

ပါတီ

လူထုေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားက်င္းပျခင္း၊

ေတးဂီတပြမ
ဲ ်ား၊ဂီတယာဥ္မ်ားျဖင့္လွည္ ့လည္ေျဖေဖ်ာ္ျခင္း။ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္စီတန္းလွည့္လည္
ျခင္းႏွင့္ တအိမ္တက္၊ ဆင္းမဲဆယ
ြ ္စည္းရံုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာ
တြင္ေယဘူယ်အားျဖင့္ေလ်ာေလ်ာရွဴရွဴေပးတတ္ေၾကာင္းသတင္းပို႔လာေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခ

အေနမ်ားတြင္ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းႀကိဳတင္ခင
ြ ့္ေတာင္းရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္အတိုင္း တိတိက်က်
လိုက္နာေစခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာပိုမိုတင္းၾကပ္ျပီး ၊လိုအပ္သကဲ့သ႔အ
ို ဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆိုႏိုင္သည္။၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ၊တပ္မေတာ္၏ဂုဏသ
္ ိကၡာသို႕မဟုတ္ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို
တားျမစ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။မဲဆြယ္စည္းရံုးခ်ိန္ကာလအတြင္းလြတ္လပ္စြာသင္းဖြဲ႔ခြင့္၊ စုေ၀းခြငမ
့္ ်ား
ေပးထားေသာ္လည္း၊

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕

ရရွိခံစားႏိုင္ေရးႏွင့္

ပါတ္သတ္၍

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မွဳမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ပဲခူးမွ တစ္သီး
ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ျမတ္ႏုခိုင္သည္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ဆႏၵျပပြတ
ဲ ြင္
ပါ၀င္ခဲ့သည္ဆိုကာ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကိုႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၈၈ ပါတီႏွင့္တသီးပုဂၢလ
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္
အတြက္ပါတီမ်ားမွက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္
ကာလအတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္အေျခအေနတရပ္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္းက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား

လိုက္နာမွဳေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေကာ္မတီမွအခါအားေလ်ာ္စြာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု
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ကြဲျပားမွဳကိုအေျခခံၿပီးအမုန္းတရားပြားေစမွဳမ်ားကိုအားမေပးရန္ႏွင့္လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊

အုပ္စုတစ္စုႏွင့္

တစ္စု၊ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အၾကမ္းမဖက္ရန္ သတိေပးခဲ့ရသည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္းေအးခ်မ္းမွဳရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
လြတ္လပ္စြာ သြားလာစုေ၀းႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြမ
ဲ ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား၊ တင္း
မာမွဳမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳမွဳမရိွဟု ပါတီအခ်ိဳ႕ကယူဆခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးတြင ္
က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ပမ
ြဲ ်ားသိ႔ု ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားအားတက္ေရာက္ရန္ဖိအားေပးမွဳမ်ား၊

တနသၤာရီတင
ြ ္က်င္းပခဲသ
့ ည့္

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္

ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ပမ
ြဲ ်ားသိ႔၀
ု န္ထမ္းမ်ားအားတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္

၄င္းတိ႔အ
ု ားမဲေပး

ရန္ဖိအားေပးမွဳမ်ားရိွေၾကာင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ သတင္း ေပး ပို ႔လာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
ေဒသခံမဘသေခါင္းေဆာင္မ်ားက

မဲေပးသူမ်ားကို

လႊမ္းမိုး

ရန္ႀကိဳးစား

ခဲ့ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့ၿပီး၊

မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္သံဃာမ်ားမွမဲေပးသူမ်ားအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္သို႔မဲမေပးရန္
တိုက္တန
ြ ္းမွဳမ်ားရိွသည္ဟု

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားၾကားသိရေၾကာင္းလည္း

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ားမွ

သတင္းေပးပို႔လာသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ေပးကမ္းစည္းရံုးမႈမ်ားရိွေၾကာင္း

စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိၿပီး၊

မေကြးတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ပမ
ြဲ ်ား

သိ႕ု တက္

ေရာက္ခ့သ
ဲ ည့္သူမ်ားကိုယ္တိုင္က ၄င္းတိ႕ု အားအခေၾကးေငြေပး ၍တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပ
သမဂၢေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မဲဆြယ္

စည္း ရံုးရန္အခက္အခဲရခ
ွိ ဲ့သည္။။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကလည္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လအတြင္း
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးလက္နက္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိ
သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ရိုင္းစိုင္းလံႈ႕ေဆာ္ေသာစကားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္အုပ္စုမ်ားသို႕
ဦးတည္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးသည့္ကာလအတြင္း မဘသမွဦး
ေဆာင္သည့္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ျပဌာန္းႏိုင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ေအာင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအသြင္ပံုသ႑ာန္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႕မွက်င္းပခဲ့ေသာ
ေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားတြင္လူမ်ိဳးခြျဲ ခားသည့္မိန္႕ခြန္းမ်ား၊အထူးသျဖင့္မြတ္ဆလင္အုပ္စုမ်ားအား

ႏိုင္ငံေရး

ဦးတည္တိုက္

ခိုက္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ကွမည္သို႕မွ်အေရးယူခ့ျဲ ခင္း မရိွ
ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စည္းရံုးေျပာေဟာမႈမ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရး“ ႏွင့္ “အမ်ိဳး ဘာသာကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး“ ကိုေရာေႏွာေျပာၾကားမွဳမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဘသ
အဖြဲ႕ေဟာၾကားမွဳမ်ား၊ျပည္ေထာင္စုၾကံံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲဆြယ္မိန္႕ခြန္း
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မ်ားတြင္သာမက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာကို
ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမဲေပးရန္ တိုက္တြန္းမွဳမ်ား ရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးလုပ္ငန္းပါတ္၀န္းက်င္အေၿခအေန
၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍၊ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္သည့္ေနာက္တင
ြ ္ ျမန္မာ့သတင္းထုတ္ျပန္ေရး လုပ္
ငန္း ပံုသ႑ာန္လံုး၀ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထိ႕ု အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ပီျပင္ေသာ သတင္း
မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာကာ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္
မ်ား ျပားလာရံုမက အင္တာနက္ အသံုးျပဳမွဳ၊ အထူးသျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳမွဳမ်ား ပို၍ တြင္က်ယ္လာ
သည္။ သိ႕ု ေသာ္လည္း ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အဓိက ထုတ္ျပန္ေပးေသာ
ဌာနမ်ားကို အစုိးရ တပ္မေတာ္ သို႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္
ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
တပ္မေတာ္၊ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမွဳ၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသား၀ါဒႏွင့္ မြတ္ဆလင္အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္
သတ္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆင္ဆာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား ရွိ
ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢေရြးေကာက္ပြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္အဖြ႕ဲ ႏွင့္ ဆက္ဆံေနၾကသူမ်ားထံမွ
သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ သတင္းေထာက္ငါးဦး အက်ဥ္းခ်ခံထားရဆဲျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းတို႕ငါးဦးစလံုးမွာ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍
အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခ်ိန္နီးသည့္ကာလတြင္လည္း Facebook အသံုးျပဳသူ
သံုးေလးဦးမွာလည္း ရာဇ၀တ္ျပစ္ မႈျဖင့္ အခ်ဳပ္ခံထားၾကရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ
ဖြင့္ဟေျပာဆိုခြင့္ကို မ်ားစြာ အ ဟန္႕ အတားျဖစ္ေစသည္။
ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္အဖြ႕ဲ မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိေလ့လာေစာင့္
့ၾကည့္ရာတြင္ သတင္း႒ာနအခ်ဳိ႕ကသာ မဲေပးသူမ်ားသိရွိနားလည္ျပီးမွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္သတင္း
အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံထုတ္ျပန္ေပးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျဂိဳလ္တုရုပ္ျမင္သံႀကား သတင္း ဌာန ျဖစ္
သည့္ DVB ႏွင့္ နိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ား၊ online မီဒီယာႏွင့္အခ်ိဳ ့သတင္းစာမ်ားက တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီအေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္
ျပန္႕ျပန္႕သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ရာတြင္
အခ်ိဳ့ေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားကအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင္ ့ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ံ ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိး ေရး
ပါတီတို႕ကိုဦးတည္ေဖာ္ျပျပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ဦးစားေပးဘကေၾကာင္း သိသာေပသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန ့တင
ြ ္ DVB မွ နိုင္ငံေရးပါတီ ၆ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာ
ပထမဆံုးအမ်ိဳးသားစကားစစ္ထိုးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
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သို ့ရာတြင္၊ ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ သတင္းရရွိရာဌာန ျဖစ္ျပီး၊ အစုိးရမွေငြေၾကးေထာက္ပံ ထား
ေသာ MRTV, MRTV4, MWD ႏွင့္ေၾကးမု၊ံ ျမန္မာ့အလင္းအစရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက မဲဆြယ္
စည္းရုံးသည့္သတင္းမ်ားထက္

အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏

လွဳပ္ရွားမူမ်ား၊အထူးသျဖင့္သမၼတ၏လွဳပ္ရွားမုဳမ်ားကုိသာဦးစားေပးေဖာ္ျပေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သမၼတ
၏

တရား၀င္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ံ ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီအလံမ်ား၊အေရာင္မ်ားျဖင့္

ေ၀ေ၀ဆာ ဆာၾကိဳဆိုပံုမ်ား ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပါတီ ကြဲျပားမွဳ မရွိပဲ၊ ေ၀၀ါးေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ၄င္းတိ႕ု ၏
ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒခ်က္မိန္႕ခြန္းမ်ား တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၁၅မိနစ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ၾကိမ္ အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ခင
ြ ့္ ေပးခဲ့သည့္
အ တြက္ ပါတီေပါင္း ၉၁ပါတီအနက္၊ ၈၅ပါတီက ဤအခြင့္အရးကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ရာ
တြင္ ေျပာၾကားမည့္ မိန္႕ခြန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ၾကိဳတင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္
လိုအပ္ျပီး၊ ေျပာၾကားမည့္ ဘာသာရပ္အေပၚကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ရွိကာ၊ အာဏာပိုင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အ
ေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မိရန္လိုေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မည္သ႕ို ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားျဖစ္
သည့္ MRTV ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒမိန္႕ ခြန္း
မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍အသိအျမင္က်ယ္လာေစရန္

MRTV

မွ

မဲထည့္သူမ်ားအား

ပညာေပး

အစီအစဥ္မ်ား လႊင့္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆံုး
ေန႕ရက္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႕တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္တင
ြ ္ ရရွိခဲ့သည့္
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္မွဳ
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္ ျပသသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာအၿငင္းပြားမွဳမ်ား
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္
အခြင့္အာဏာကိုျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အား

အျပည့္အ၀အပ္ႏွင္းထားသည္။

ႏိုင္ငံေရး

ပါတီ မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥမ်ားကို
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကထိေရာက္ပိုင္ႏိုင္စြာကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားခ်မွတ္ထားသည္။

သု႕ိ ရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလက္ခံျခင္း၊

ကုင
ိ ္

တြယ္ ျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အခန္းက႑မွာပီျပင္
မွဳမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကုိကုိင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းရန္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္
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မွစက္တင္ဘာလအတြင္းကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ

ျဖန္ေျဖညုိႏွဳိင္းေရးေကာ္မတီသုိ႕

ေတြ႕ရသည္။တိုင္ၾကားမႈအမ်ားအျပားမေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္
သည္ဟုေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊

လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးခဲ့သည္ကုိ

ဤသိ႕ု ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွာ

ေအာင္ျမင္

စည္းရံုးမဲဆြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာ

သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီပိုစတာမ်ား၊ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုအေရးယူျခင္းထက္

ေရာက္
ေနာင္ဤ

သိ႕ု မျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္း မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားကကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚသာသက္ေရာက္မွဳရွိျပီး၊ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳ
သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွဳမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားကို စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါက
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္လက္ေအာက္ခံ

ခံုသမာဓိအဖြ႕ဲ မ်ားက အေရးယူကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္း

ေပးရန္ျဖစ္ျပီး၊ေျဖရွင္းေပးရမည့္အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကာလ

အတြင္း သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို အေရးယူကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းေပးရန္
တာ၀န္ရွိေသာ၊

မၾကာေသးမီကမွဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနႏွင့္

Voice

သတင္းစာႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္သာ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
မဲထည္ ့ၿခင္းႏွငမ
့္ ဲေရတြက္ၿခင္း
ဥေရာပသမဂၢမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက၊ မဲေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လြန္စြာမွ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ ေၾကာင္း

သတင္းပို႕ခဲ့ၾကသည္။ မဲရံုမ်ား အခ်ိန္မီွ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျပီး လိုအပ္သည့္ ပစၥည္း အသံုး

အေဆာင္မ်ားလည္း ျပည့္စံုေၾကာင္းသိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမဲရံုမ်ားတြင္မဲေပးရန္တန္းစီသူမ်ား၊ မ်ားျပား
သည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္အခက္အခဲရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ မဲရံုတာ၀န္ခံမ်ားက ႏိုင္နင္းစြာ
ကိင
ု ္တယ
ြ ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္အေနႏွင့္

ျပည္တင
ြ ္းအဖြဲ႕အ

စည္းေပါင္း ၃၁ ဖြဲ ့မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူစုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀း ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြေန႕တြင္ဥေရာပသမဂၢမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ မဲရံုအားလံုး
၏ ၂၇% တြင္သာ ျပည္တင
ြ ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ မဲစာရင္းမ်ားတြင္
မဲေပးသူအမ်ားစု၏အမည္စာရင္းမ်ားပါရိွၿပီး၊ထုတ္ေပးထားသည့္

မဲေပးရန္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားက

လည္းမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ သိ႕ု ရာတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္
မဲရံုမ်ားအနက္မွမဲရံု ၇%တြင္ မဲေပးရန္အမည္စာရင္း ပါရိွျခင္းမရိွေၾကာင္းသိရိွရသည္။ မဲေပးသူ မ်ား
အေနႏွင့္လည္းလွ်ိဳ႕၀ွက္စြာမဲေပးႏိုင္ၾကျပီး၊မဲရံုတြင္တာ၀န္က်သည့္၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ၄င္းတို႕၏ အုပ္
ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စာြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ သိ႕ု ရာတြင္
လူအမ်ားစုျပံဳမဲေပးမွဳေၾကာင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္မေ
ဲ ပးႏိုင္မည့္အေျခအေနကို

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစ

ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကမဲရံုၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ အစီရင္ခံလာၾကသည္။ မဲေပးသူမ်ားမလာေရာက္မီွ
ရိုက္ႏွိပ္မည့္တံဆိပ္တံုးတြင္မွင္ရိွမရိွအျမဲတမ္းစစ္ေဆးျခင္းမရိွေသာ္လည္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ သည့္

Page 15 of 17

EU Election Observation Mission - Myanmar General Elections
Preliminary Statement 10 November 2015

မဲရံုမ်ားတြင္စစ္ေဆးျခင္းရိွေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ မဲေရတြက္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားေရွ႕တြင္ေရတြက္ခ့သ
ဲ ည့္အတြက္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ
ရိွ ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွသတင္းပို႕ၾကသည္။ မဲေရတြက္ပုံႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း မဲရုံတစ္ရုံႏွင့္တစ္ရုံ မဲေရတြက္ပုံျခင္းမတူေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ျပည္
ေထာင ္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္မွမဲအႏုိင္အရူံးစာရင္းကုိအဆင့္ဆင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးျခင္းမွာ အျပဳ
သေဘာေဆာင္သည္။ဆက္လက္ေၾကျငာေပးလွ်က္ရွိသည္။
ၾကဳိတင္မေ
ဲ ပးသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ျပသာနာပုိရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္းၾကဳိတင္မေ
ဲ ပးမူ
ကုိ ဥေရာပသမဂၢမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ခံမ်ား
အေနႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသိရွိနားလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္
ေဘာင္လန
ြ ္၍ၾကဳိတင္မေ
ဲ ပးခြင့္ရွိသူမ်ားသာမကအျခားသူမ်ားကုိလည္းၾကဳိတင္မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ေနရာ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္သာမန္မဲေပးသည့္အခါလုိက္နာရသည့္ စီစစ္ေရးကိစၥ၊ လုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားေဆာင္
ရြက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ဥပမာမဲပုံးမ်ားကုိလုံျခဳံေသခ်ာစြာပိတ္မထားျခင္း။ ။မဲဆႏၵနယ္ျပင္
ပၾကဳိတင္မဲေပးမူမ်ားမွာပြင့္လင္းျမင္သာမူမရွိသည့္အျပင္တပ္တြင္း၌မဲေပးသည့္အခါခ်မွတ္ထားသည့္္ လုပ္
ထုံးလုပ္ နည္း မ်ားကုိလုိက္နာျခင္းမရွိပဲ၊တပ္ထံုးစံအတုိင္း မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ(၈)၇က္ေန ့တင
ြ ္က်င္းပမည့္ေ၇ြးေကာက္ပဲြသို ့လာေ၇ာက္ေစာင့္ၾကည့္ ့ေလ့လာပါ
၇န ္ဥေ၇ာပသမဂၢအားၿပည္ေထာင္စုေ၇ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ၇ွင္မွဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ဥေ၇ာပသမဂၢ ႏွင့္
ၿပည္ေထာင္စုေ၇ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ၇ွင္တို
့အၾကားသေဘာတူနားလည္မွဳစာခ်ြန္လႊာကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၂၁)၇က္ေန
့တင
ြ ္လက္မွတ္ေ၇းထိုးခဲ့သည္။ဥေ၇ာပသမဂၢ ေ၇ြးေကာက္ပဲြေစာင္ ့ၾကည့္ေလ့လာေ၇ းမစ္ ၇ွင္ ကို
ဥေ၇ာပလႊတ္ေတာ္

ဒုတိယဥကဌ ၿဖစ္သူ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ Alexander Graf Lambsdorff MEP

မွဦးေဆာင္ကာအဓိကအဖြဲ ့၀င္အၿဖစ္ analysts ၉ဦးပါ၀င္ၿပီးစက္တင္ဘာလ ၂၆ ၇က္ေနကတည္းက
၇န္ကုန္ၿမိဳ ့သို ့ေ၇ာက္၇ွိခဲ့သည္။ ေ၇၇ွည္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာသူ (Long Term Observers) ၃၀ ဦး ႏွင့္
ေ၇တို္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ (Short Term Observers) ၆၂ ဦးတို ့သည္လည္း ေအာက္တိုဘာလ ၇
၇က္ေန ့ႏွင့္ ၂ ၇က္ေန ့မ်ားကပင္၇န္ကုန္ၿမိဳ့သို ့ေ၇ာက္၇ွိခဲ့ၿပီးသည္။ထို ့အၿပင္ ျပည္တင
ြ ္းမွေ၇တို္ ေစာင္ ့
ၾကည့္ေလ့လာသူ ၃၇ဦးႏွင္ ့ေပၚတူဂယ္နိုင္ငံမွ Ana Gomes MEPဥ ိးေဆာင္ေသာ ဥေ၇ာပလႊတ္ေတာ္မွ
အဖြဲ ့၀င္ ၇ ဦးပါေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ကလည္းယခုမစ္ရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့
လာသူမ်ားကိုဥေ၇ာပသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ ၂၈ န ိင္ငံႏွင့္ကေနဒါ၊ေနာ္ေ၀းႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတို ့မွ စုေဆာင္း
ေခၚယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဥေ၇ာပသမဂၢ ေ၇ြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ၇းမစ္၇ွင္အေနႏွင့္ဒ ီဓီိုကေ၇စီနည္းလမ္းက်သည့္ ေ၇ြး
ေကာက္ပြဲ

တ၇ပ္ၿဖစ္ေစ၇န္အတြက္ေ၇ြးေကာက္ပြလ
ဲ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကျပည္

တြင္းဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကအၿပည္ၿပည္ဆိုင္၇ာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ညီ ညြတ္
သည္ကိုသံုးသပ္ဆန္းစစ္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။ မစ္၇ွင္၏ ေတြ ့၇ွိခ်က္မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာသံုးသပ္ ေဖၚထုတ္
သြားျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္၇ာေ၇ြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ၇းမူ၀ါဒမ်ားဆိုင၇
္ ာ ေက်ညာစာတမ္း
ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားကိုျပည္နယ္
ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခုအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမ ၌ပါျဖန္ ့က်က္ခ်ထားျပီး၊ သက္ဆိုင္
၇ာေ၇ြးေကာက္ပတ
ဲြ ာ၀န္ခံမ်ား၊ ဌါနဆိုင္၇ာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၊နိုင္ငံေ၇းပါတီမ်ား၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ အ၇ပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ မ်ား ႏွင့္ မဲဆႏၵ၇ွင္မ်ားႏွင့္ပါေတြ ့ဆံုခ့ႀဲ ကျပီးျဖစ္ပါသည္။ မဲေပးသည့္ေန ့တင
ြ ္ၿပည္
နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင္ ့ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ မ်ားမွသတင္းေပးပို ့လာၾကသည္။
မည္ သည့္ျမိဳ့နယ္၊ မည္သည့္မဲ၇ံု၊ မည္သည့္လုပ္၇ပ္ မ်ားႏွင့္မဲထည့္ပံု မဲေ၇တြက္ပံု၊ အစ၇ွိသည္ျဖင့္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ၇လဒ္အေၿဖတြက္ခ်က္ပံုမ်ားကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္
ျဖစ္ျ႔ပီး

ဥေ၇ာပသမဂၢေ၇ြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ၇းမစ္၇ွင္ကလည္း

ေ၇ြးေကာက္ပဲြလြန္ကာလ

ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။့ အျပီးသတ္အစီ၇င္ခံစာ
ထုတ္ျပန္သည့္အခါေတြ ၇
့ ွိခ်က္မ်ား၊သံုး သပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံႀပဳခ်က္မ်ားအေသးစိတ္ေဖၚၿပသြားပါမည္။
ဥေ၇ာပသမဂၢ ေ၇ြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ၇းမစ္၇ွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ခဲ့ႀကေသာျမန္မာနိုင္ငံ
သူ နိုင္ငံသား အေပါင္းအားလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုး၇ ၊ ၿပည္သူ ့၇ဲတပ္ဖြဲ ၀
့ င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေ၇ြး
ေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မ၇ွင္နွင့္ ဆပ္ေကာ္မ၇ွင္မ်ားအားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊နိုင္ငံေ၇းပါတီမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ မီခီ
ယာသမားမ်ား၊ အ၇ပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊

ဥေ၇ာပသမဂကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မစ္၇ွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ား ႏွင့္

ဥေ၇ာပသမဂအဖြဲ ၀
့ င္နိုင္ငံမ်ားအားလည္းေကာင္းအထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊

ဥ၇ာပသမဂၢေ၇ြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေ၇းမစ္၇ွင္ မွ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ထုတ္ၿပန္သည့္
ပဏာမေၾကညာခ်က္သည္သာလ်ွင္တ၇ား၀င္ေၾကညာခ်က္ၿဖစ္သည္။

For media enquiries please contact Eberhard Laue, EU EOM Press Officer
Tel. 092 6554 0579 / Email: eberhard.laue@eueom-myanmar.eu
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