
NDI အေၾကာင္း 

ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖ႔ဲြ National Democratic Institute for International Affairs (NDI) ဆိုသည္မွာ ကမၻာအရပ္ရပ္္တြင္ 

ဒီမုိကေရစီသေဘာတရာမ်ား ျပန္႔ပြားအားေကာင္းေစေရးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မယူဘ ဲ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ စံတန္ဖုိးမ်ား၊ လက္ေတ႔ြက်င့္သံုုးမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအသင္းအဖဲ႔ြမ်ား ေရ႕ွတန္းေရာက္ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ 

အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားၾကရာတြင္ ႏိုင္္ငံတကာမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ ကြန္ယက္အဖဲ႔ြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚအသံုးခ်၍   NDI မ ွ လက္ေတြ႔က်ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ 

အရပ္ဖက္ႏွင့္ ႏိုိင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားကို္တည္ေဆာက္္ႏုိင္ေရးအတြက္၊ ေရြးေကာက္္ပြ႔ဲမ်ား သမာသမတ္က်ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္၊ 

ျပည္သူမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္၊ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ NDI သည္ ကမၻာ့အရပ္ေဒသအသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ကိုင္ပါသည္။  

ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး ထိုလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကိုယ္္စားျပဳရ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ကိုေစာင့္္ၾကည့္္ၾကပ္မတ္ ရပါသည္။ ထို႔အျပင္  တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေအာင္ 

ေစာင့္ၾကပ္ေပးရေသာ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးက႑အေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 

ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ သူတို႔အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္္မဲေပးႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 

ၾကား၀င္ကူညီေပးသူအျဖစ္္ေဆာင္ရြက္ရင္း ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ၾကီးထြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အသင္္းအဖြ႔ဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

NDI မွ အင္အားျဖည့္တင္းေပးပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း။ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ တည္ၿငိမ္သည့္၊ က်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းသည့္၊ စုစည္းမႈရိွသည့္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကို NDI 

ကကူညီတည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ဒီမုိကေရစီဆိုသည္မွာ ထိုက႔ဲသို႔ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသံကိုကုိယ္စားျပဳသည့္  

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္္ေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားေပၚတြင္္ မူတည္ေနပါသည္။ အမ်ားျပည္္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္္ေသာ မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 

ျပည္သူလူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဖြင့္္ေပးထားျခင္းျဖင့္္ ႏိုင္ငံသားတို႔က သူတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္္ေသာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္လာေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားအခ်င္္းခ်င္္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္္ေယာက္ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ေစရန္လည္း ထိုအဖြဲ႔မ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ေစာင့္္ၾကပ္ေပးျခင္း။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစရန္ NDI က 
ကူညီပံ႔ပိုးပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရေသာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီး 
တိုးတက္္မႈရွိလာေစရန္ အၾကံျပဳမွတ္ခ်က္္မ်ားေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္္ အစိုးရမ်ားက NDI ကိုေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြအဲသိပညာေပး လႈပ္္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ေဆာင္္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားကို NDI က နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားလည္း ေပးအပ္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ NDI က အဓိကဦးေဆာင္ေနရာကုိ ယူထားပါသည္။  
ေရြးေကာက္္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး သေဘာတရားမ်ားေၾကညာခ်က္ Declaration of Principles for International Election Observation 
ျဖစ္္ေပၚလာေရးတြင္ ကူညီေပးသူျဖစ္ၿပီး ပူးတြမဲူၾကမ္းေရးသားသူ ဆိုသည့္္အခန္းက႑ကိုလည္း NDI ကယူခဲ့ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္္ပြရဲလဒ္မ်ားသည္ ျပည္္သူတို႔၏ ဆႏၵကိုထင္ဟပ္ေနေစေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒါဇင္ႏွင့္္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္္းပသည့္္အခါ  ေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္သည့္ ႏိုင္ငံတကာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း  စုစည္းေပးပါသည္။  
 
ပြင့္္လင္းမႈႏွင့္ တာ၀န္္ခံမႈ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ စစ္္ဖက္အရပ္ဖက္္ 
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းအေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳလုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္္းမ်ားက အၾကံဉာဏ္္မ်ားေတာာင္းခံလာေသာ 
အခါတြင္လည္း NDI မ ွ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားေပးပါသည္။ ႏုုိုင္ငံသားမ်ားကိုတာ၀န္ခံေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ၊ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကိုလည္း NDI 
မွဖြဲ႔စည္္းတည္ေထာင္ေပးပါသည္။  



 
ဒီမုိကေရစီကို ထိထိေရာက္ေရာက္္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရိွျဖစ္ေအာင္ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္စနစ္္ကို က်င့္သံုုးေသာအစိုးရမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ 
အထီးက်န္ဆန္ဆန္ေနတတ္ၿပီး ျပင္္ပကမၻာကို ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
မဟာမိတ္္မ်ား၊ တက္္ၾကြအားေကာင္းေသာ ေထာက္ပံ႔ေရးစနစ္္မ်ားကို အာားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည္ဆိုုသည့္ ေလးနက္ေသာ 
သတင္းစကားကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရိွသြားေအာင္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ပိုု႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
၀ါရွင္္တန္ဒီစီတြင္ ရုံးခ်ဳပ္ဖြင့္ထားၿပီး က်န္သည့္္ကမၻာ့ေနရာမ်ားတြင္လည္း နယ္္ေျမရုံးခြဲဲမ်ားကိို ဖြင့္ထားေသာ NDI သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဖိတ္္ေခၚစည္းရံုးျခင္းအားျဖင့္လည္း အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္အရည္အေသြးကို 
ျဖည့္တင္္းထားပါသည္။ ထိုေစတနာ့၀န္ထမ္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္္ သူတို႔၏သက္္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ  ဒီမိုကေရစီတိိုက္္ပြတဲြင္ 
၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲခဲဲ့ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳရိွသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏တန္ဖိုိးရွိေသာ သေဘာာထားအျမင္မ်ားကို 
မွ်ေ၀ႏိုင္ၾကပါသည္။  
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ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ 
မက္ဒလင္းေကေအာဘရိုက္၊ သဘာပတိ 
 
ရားခ်ယ္လာဟိုးရိုး၀စ္ဇ္၊ ဒုတိယ သဘာပတိ 
မာ့ခ္စီနသန္စြန္၊ ဒုတိယ သဘာပတိ 
ကဲနက္အက္ဖ္မဲေလး၊ အတြင္းေရးမႈး 
ယူဂ်င္းအယ္ဒင္ဘာ့ခ္၊ ဘ႑ာေရးမႈး 
ကဲနက္ဒီေ၀ါေလာ့ခ္၊ ဥကၠဌ 
 
ေဒါက္ကလပ္စ္အာလာ 
ဘားနဒ္ဒဗလ်ဴအာရြန္ဆြန္ 
ေဂ်ဘရုိင္ယန္အာ့တ္၀ုဒ္ 
ဟာ့ရိရတ္စီဘတ္ဘစ္တ္ 
အဲလိဇဘက္ ဖေရာေလး ေဘဂေလ 
အာ့စကင္ဘိုးလ္စ္ 
ဂ်ိဳအန္းဘတ္ဂတ္ကလမ္ဘိုကစ္ဒစ္ 
ေသာမတ္စ္ေအဒတ္ရွလတ္ 
ဘာဘေရေဂ်အက္စတာလင္း 
ဂယ္ရာဒင္းေအဖာရာရုိ 
ဆမ္ေဂဂ်္ဒင္ဆင္ 
ပက္ထရစ္ခ္ေဂ်ဂရစ္ဖင္ 
ရွာေလေရာ္ဘင္ဆင္ေဟာလ္ 
ဟာရိုးလ္ဟြန္ဂ်ဴခိုးလ္ 
ပီတာကိုဗလာ 
နတ္လာကိုး 
ေရာဘတ္ဂ်ီလစ္ဘရာတိုး 
ဂ်ဴဒစ္ေအမက္ေဟးလ္ 
ကြန္းစတန္႔မစ္လ္စတိန္း 
ေမာ္လီေရဆာ 

http://www.ndi.org/


နီကိုးလပ္စ္ေအေရး 
ဆူဆန္အီးရိုက္စ္ 
နန္စီအိတ္ခ်္ရူဘင္ 
အီလိန္းေအဆိုးကတ္စ္ 
ဘရင္းဆိုင္မြန္ 
မိုက္ကယ္အီးစတိ 
ေမာရစ္တင္မ္ပယ္စ္မန္း 
အာတူရိုဗလင္ဇြလဲာ 
မာ့ခ္အာ၀ါနာ 
 
အၾကီးတန္းအၾကံေပးေကာ္မတီ 
၀ီလ်ံမ္ဗြီအလက္ဇင္းဒါး 
မိုက္ကယ္ဒီဘားနက္စ္ 
ဂၽြန္ဘရာေဒးမာ့စ္ 
ဘီဘရိတ္ဒေလး 
အီမန္ႏ်ဴရယ္ကေလးဗာ၊ ၂ 
မာရီရိုအမ္ကိုမို 
ပက္ထရစ္ရွာအမ္ဒယ္ရီရန္ 
ခရစ္စတိုဖာေဂ်ေဒါ့ 
မိုက္ကယ္အက္စ္ဒူကါကီစ့္ 
မာတင္ဖေရာစ့္ 
ရစ္ခ်တ္အန္ဂါ့ဒနာ 
ရစ္ခ်တ္ေအဂဲဖာ့ဒ္ 
ဂၽြန္တီဂ်ိဳက္စ္ 
ပီတာဂ်ီကယ္လီ 
ေပါလ္ဂ်ီကာ့ခ္ဂ်ဴနီယာ 
အဲလီေယာ့အက္ဖ္ကူးလစ္ခ္ 
ဂၽြန္လူး၀စ္ 
ေဒၚနယ္လ္အက္ဖ္မာ့ခ္ဟင္နရီ 
အက္ဗနာေဂ်မိခ္ဗာ 
ခ်ားလ္စ္အက္စ္ေဘာ့ 
စတီဖင္ေဂ်ဆိုလာ့ဇ္ 
သီအိုရ္ဒိုးစီဆိုရင္ဆင္ 
အက္စ္တယ္ဗန္အီးေတာရက္စ္ 
အန္းန္၀က္စ္လာ 
အန္ဒရူးေဂ်ယန္း 
 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္သဘာပတိ 
ေပါလ္ဂ်ီေကကာ့ခ္ ဂ်ဴနီယာ 
ေ၀ၚလ္တာဖက္မြန္ဒိတ္ 
ခ်ားလ္စ္တီမာနတ္ 
 
 
 

 



ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ တက္ၾကႊလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြအဲတြက္္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားလူပုဂ ၢိဳလ္မ်ားအတြက္  
အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ NDI မွ ျပင္ဆင္ခဲဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရး၊ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ျမင့္္မားလာေစေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ကမၻာအရပ္ရပ္္ရိွႏိုင္ငံ ၉၀ ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္နီးပါး 
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ NDI ၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ လမ္းညႊန္စာအုပ္က ေရာင္္ျပန္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳမွတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္ အဖြဲ႔ၾကီးကို ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ ထိုု 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ေဖာ္ျပလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းက်ယ္္ျပန္႔လွပါသည္။ ခ်က္ကိုစလိုိဗက္ကီးယားႏုိင္ငံတြင္္ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေသာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္္ စားပြ၀ဲိုင္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ဆီနီေဂါႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္္ ေစ့စပ္္ညွိႏႈိင္္းမႈမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ အသားအေရာင္္စံု ေရြးေကာက္္ပြဲဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ကိုဒဲဆာ 
ေစ့စပ္္ညွိႏႈိုင္းမႈမ်ား၊ ေဟတီႏိုင္ငံ အရပ္္သားအစိုးရလက္္ထဲသိုု ႔ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္္ အာဏာျပန္ေရာက္ေစခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ၁၉၉၅ ခုွႏွစ္္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ပါလက္္စတုိင္းေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲဲဥပေဒ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေဘာ့စနီးယား 
ႏွင့္္ဟာစီဂိုဗီးနား တို႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားအတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲအၾကိဳကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္္ပြၿဲပီးကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ရာတြင္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း NDIမွ အၾကံ ဉာဏ္္မ်ား 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳမွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ေရြးေကာက္္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
ေၾကၿငာခ်က္မ်ားကို http://www.ndi.org/globalp/elections/elections.asp. တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။  
 
ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြခဲ်မွတ္ျခင္္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုင္္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု  NDI မွသေဘာေပါက္ပါသည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ျပည္္တြင္းအရပ္္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္္ရွားသူမ်ား၊ 
ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားႏွင့္ တျခားအစိုးရအရာရိွမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ပုံေဖာ္ခ်မွတ္ၾကရာတြင္ အေထာက္အပံ႔အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္္ NDIမ ွ အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမ်ား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားက လုပ္ကုိင္္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္္းကုိ 
အဖြဲ႔ၾကီး၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္္ ထည့္္သြင္းထားးပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးအတြက္  
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားေပးအပ္ထားပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးအတြက္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း NDI က 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္္ေရး ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ား ေၾကၿငာခ်က္ Declaration ofPrinciples 

for International Election Observation ကို ဦးတည္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို United Nations Electoral Assistance Division 

(UNEAD) ၊ The Carter Center(TCC) တိို႔ႏွင့္ လက္္တြ၍ဲ NDIက  က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုုပါ ေၾကညာခ်က္္ကုိ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း ၃၂ ခုက ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို စစ္္ေဆးသံုးသပ္ 
ရာတြင္လည္း အဆိုပါအဖြ႔ဲအစည္း ၃၂ ခုတို႔က ဆက္လက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးတြင္္ NDI သည္ ေအာက္္ပါအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ UNEAD, 

အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားအသင္း the Organization of American States (OAS), ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း the Organization for Security and ooperation in 

Europe Office forDemocratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), ဥေရာပေကာ္မရွင္ the EuropeanCommission 

(EC), ဥေရာပဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္ေကာင္စီ the Council of Europe’s Venice Commission, ေတာင္အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းပါလီမန္ဖုိရမ္ Southern Africa Development Community Parliamentary Forum (SADC-PF), International IDEA။ 

ထို႔အျပင္ တျခားအစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲဲ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒသတြင္းအသင္္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ပူးတြေဲဆာင္ရြက္ပါသည္။    
 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္္မားလာေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အရပ္ဖက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို NDI 
ေလးစားပါသည္။ ႏုိုင္္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအားလံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္္ျဖစ္သည့္အတြက္ 



ထိုသို႔ၾကိဳးစားလုပ္္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္္ခဲရဲႈပ္ေထြးပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ အမွန္တကယ္ပုိင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရယူက်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကေသာပုဂ ၢိဳလ္မ်ား၏ၾကား သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ထြက္္ေပၚရလဒ္မ်ားက အက်ိဳးသက္္ေရာက္ေနပါသည္။  
 
 ေရြေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္ အစိတ္အပုိင္းအသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြေသာ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္္မ်ား၊ တြဲဲစပ္မႈမ်ား 
ပါ၀င္ၾကေသာ္္လည္း ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲဲေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ 
ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈကို ရေစေရးအတြက္ဆိုလွ်င္  ေရြးေကာက္ပြဲဲယွဥ္္ျပိဳင္ျခင္းႏွင့္္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲ၀င္္သူမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္္မ်ားသည္ 
အသက္္တမွ်အေရးၾကီးပါသည္။  
 
မိမိတို႔တိုင္္းျပည္မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေရြေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး 
ျပင္ပအၾကံဉာဏ္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို NDI ကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေအာက္ပါကၽြမ္းက်င္သူ 
ပညာရွင္မ်ားကိုလည္းက ေက်းဇူးဥပကာရတင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္ တက္္ၾကြလႈပ္္ရွားသူမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရြေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္္ 
ပတ္သက္ၿပီး NDI ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္္မ်ား ေပးအပ္္ႏုိင္ေရးတြင္ ထိုသူတို႔က အခ်ိန္ေပး 
၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ ထည့္္၀င္္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေလာက္္ေအာင္ တန္ဖုိုးရွိလွပါေသာ္လည္း 
တစ္္ဦးခ်င္းတစ္္ေယာက္ခ်င္း ထုတ္မေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အေရအတြက္မ်ားျပားပါသည္။  
 
ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို NDI အၾကီးတန္းတြဖဲက္အရာရွိလည္းျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဲပရိုဂရမ္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးလည္းျဖစ္ေသာ 
ပက္ထရစ္မာလိုး Patrick Merloe က ေရးသားပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ အခန္းက႑အသီးသီးကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက 
ဖတ္ရႈစစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဟေရရာ ဘာလရြန္း၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု(ကာတာဌာန၊ ယခင္ OSCE/ODIHR); စင္ဒရာကိုလီဗာ 
အေမရိကန္ (Open Society Justice Initiative),  အင္ဒရူးအဲလစ္၊ ယူေက (International IDEA) မက္သရူူးဖရူးမင္း၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု   (NDI အၾကီးတန္းအၾကံေပး, ယခင္ဥပေဒကုမၸဏီ Steptoe & Johnson); ရာဖလဲ္လုိပက္စ္ပင္တာ စပိန္ (IFES, 

ယခင္ Universidad Autónoma de Madrid); ဂါရဲလ္မစ္ခ်လဲ္၊ ယူေက (OSCE/ODIHR); ေဒးဗစ္ေအမာစဲလို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ။ 

(International LegislativeDrafting Institute); အာမန္ဒိုမာတီနက္စ္ေဘာလ္ဒက္စ္၊ပနားမား (UN Electoral Assistance Division); 

ေလာရင့္စ္အမ္ႏိုဘဲလ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (  ဥပေဒကုမၸဏီ Skadden Arps,ယခင ္General Council to the US Federal Election 

Commission); ဆုိင္မြန္ေအာ့စ္ဘြန္း UK (Electoral Reform International Services); ဂ်က္စီဗြီပီးလ္ဂရင္မ္, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ။ 

(ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပညာရွင္); ေဒၚနယ္လ္ေဂ်ဆိုင္မြန္,   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ။ (ဥပေဒကုမၸဏီ Sonosky, Chambers, Sachse, 

Endreson & Perry, ယခင ္General Counsel to Common Cause);  ဖလဲစ္ယူရွရာ။အယ္လ္ဆာေဗးဒုိးစ္,   (NDI ResidentDirector in 

Morocco)။ ေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးသည့္္အတြက္လည္း အဆိုပါကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္းစီကို NDI မွ 
ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလမ္းညြန္စာအုပ္တြင္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ အမွားအယြင္းမ်ား၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ NDI က တာ၀န္ယူပါသည္။ စာအုပ္္ပါ အခန္း ၂ ႏွင့္္ ေနာက္ဆက္တြကဲ႑ ၄ ခု 
ရုပ္လံုးေပၚအားေကာင္္းလာေစေရးအတြက္ အဖိုးထိုက္တန္လွေသာ သုေတသန အကူအညီမ်ားကို ယခင္ ဥပေဒ အလုပ္သင္ Joseph 

A.Scrofano ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ စာအုပ္္ပါ အခန္း ၄ ႏွင့္္ ေနာက္ဆက္တြကဲ႑ ၄ တို႔အတြက္ Steptoe &Johnson ဥပေဒကုမၸဏီ 
၀န္ထမ္းေဟာင္း ႏွင့္္ NDI ေရြးေကာက္ပြဲဲ ဥပေဒအၾကံေပး Ann Colville Murphyတို႔သည္္ အေရးၾကီးေသာ ထည့္၀င္္လုပ္္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။  လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ကိုလည္း ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ရစ္ခ်တ္ကလိန္း (NDI အၾကီးတန္းအၾကံေပး) Richard Klein, NDI Senior Advisor လင္ဒါပတ္တာဆန္(ယခင ္NDI ပရိုဂရမ္အရာရွိ) Linda 

Patterson, formerNDI Program Officer; ဂ်ဴလီယာဘရာသားစ္ (ယခင ္NDI ပရိုဂရမ္အရာရွိ) Julia Brothers, NDI Program Officer; 

ေလာ္ရာဂေရ႕စ္ (NDI အၾကီးတန္း လက္ေထာက္ပရိုဂရမ္အရာရွိ) LauraGrace, NDI Senior Program Assistant; 

အလဲိဇဘက္အို၀ါဘာ့ခ္ႏွင့္္ ဆာရာစပါစတိန္း (NDI အလုပ္သင္၀န္ထမ္းမ်ား) Elizabeth Owerbach andSarah Saperstein, NDI 

interns. စာအုပ္အျပင္္အဆင္ကို မာ့ခ္ရက္ခ်္ဒိန္း၊ အဖြဲ႔ပင္တိုင္ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္နာ (ေဘရြတ္ရံုး) မ ွဖန္တီးေပးသည္။  
 
United States Agency for International Development (USAID)၏ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ႔မႈျဖင့္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ 
ရုပ္လံုးေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ကိုေတာ့ National Endowment for Democracy 

(NED) က ေငြေၾကးအကူအညီေပးပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ 
တျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း USAID က ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။ USAIDလက္ေအာက္ရွိ Bureau for Democracy, Conflict & 

Humanitarian Assistanceအဖ႔ဲြမွ Center for Democracy and Governance ဌာနႏွင့္ NED ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 



ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား၊ 
လက္စြစဲာအုပ္မ်ားကို အဆိုပါ အဖြ႔ဲမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ႔ၾကပါသည္။ စာအုပ္ပါ အခန္း (၃) ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
အားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကုိ International Legislative Drafting Institute ကေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ကို Public 

LawCenter of Tulane University Law School ႏွင့္ Loyola University School of Lawတို႔က တည္္ေထာင္္ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။  NDI 
၏တျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးသလို ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲ က႑ ၄ ခုအတြက္ကိုလည္း   ဥပေဒကုမၸဏီ 
Steptoe & Johnson သည္အက်ဳိးအျမတ္မယူပဲ အဖိုးတန္သည့္ သုေတသနအကူအညီေပးခဲ့ရာ ထိုအတြက္လည္း NDIက 
ေက်းဇူးတင္္ပါသည္။  
 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြ ဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အားေကာင္းလာေစေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ 

ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အေထာက္အပံ႔အကူအညီ တစံုတရာျဖစ္ေစမည္ဟု NDIက ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြေကာက္ပြဲမ်ား 

ျဖစ္္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ေရြေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း 

သူ႔ခ်ည္းသက္္သက္ေတာ့ျဖင့္္ ျပည့္္စံုေသာအေနအထားျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု  NDI  က နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ဥပေဒမ်ားကို သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ယံုၾကည္အားထားမႈမ်ား ျဖစ္္ေပၚလာေစေရးအတြက္   

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵေကာင္္းမ်ားသည္သာ ေနာက္ဆံုးတြင္ မရိွမျဖစ္္အေရးတၾကီးလိုအပ္ပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေနာက္ထပ္ေတာင္းခံလိုသည္မ်ားကို ေပးပို႔ႏုိင္ရန္အတြက္ NDI ကိုဆက္သြယ္ဖို႔ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ဖတ္သူမ်ားကို 

တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။  

                                                 
                                                                  ကဲနက္ ေ၀ါေလာ့ခ္၊ ဥကၠဌ 
                                                                                                 NDI 
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ေရြးေကာက္ပြဲဲႏွင့္္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္  အၾကံျပဳခ်က္္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ 

တက္္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လုပ္္ေဆာင္္မႈမ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးႏုိင္ေစရန္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ျပဳစုထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္္ 

ျပႆနာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္္ 

တျခားသူမ်ားလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔စိတ္၀င္္စားေသာ ျပည္တြင္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို 

ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားႏွင့္္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရာတြင္လည္း သံုးစြႏဲုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္္အ၀န္းဆိုရာတြင္ ေရြးေကာက္္ပြဲဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ႏိုင္ငံတကာ 

မစ္ရွင္မ်ား၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းလုပ္ငန္း  အားေကာင္းေစေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အလွဴရွင္အသိုက္အ၀န္းတိ႔ုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။   

အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို လမ္းညႊန္စာအုပ္ထဲတဲြင္ အခန္းလိုက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းမ်ားကုိ 

တျပိဳင္နက္အသံုးျပဳရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ထို႔အျပင္္ တစ္္ခန္းခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္္ပံု သက္္ေရာက္မႈခ်င္းသည္လည္း 

တူညီမည္မဟုတ္ပါ။  

 ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန ္ ၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႕အစိတ္္အပိုင္္းမ်ားကုိ 

အကာအကြယ္ေပးထိန္းထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕အစိတ္္အပိုင္္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္အေရးၾကီးသည္ကုိ 

အခန္း ၁ တြင္ ထည့္သြင္းမွတ္သားထားပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရံု၊ ေဆာ္ေၾသာစည္္းရံုးရံုထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး 

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္လည္း  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသည္ကုိ 

ထည့္သြင္းမွတ္သားထားပါသည္။  

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီးထားရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း 

ေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အစိုးရလုပ္္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ 

ၾကပ္မတ္ထိန္းကြပ္္ေရး လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခန္း ၂ တြင္  စနစ္တက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အားလံုးပါ၀င္္ႏိုင္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းႏွင့္ 

တာ၀န္ခံျခင္းဆိုေသာ မူမ်ားသည္ ျပည္္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာမွတ္ယူ 

သံုးသပ္္ထားၿပီးေနာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ထိုမူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 

ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသႏိုင္ရန္ လိုအပ္္ေသာ အေျခခံသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ဤုအခန္းတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ေသာ အေျခခံ 

ျပႆနာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခန္း ၃ တြင္ ျပန္လည္္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး 

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြသဲူမ်ား၊ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္္ေပးသူမ်ား 

နည္းဥပေဒေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္္ေပးသူမ်ားအတြက္ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈႏွင့္္ ေယဘူယလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤုအခန္းတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အေလးေပးေျပာၾကားရာတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤုအခန္းတြင္ 

အတိုခ်ံဳးေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ 

ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာဂရုျပဳ 

ေလ့လာသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 



အခန္း ၄ တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္္းတစ္္ခုကိုလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ ၁၆ ခ၊ု ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီကထားအပ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက 

ျပည့္မွီေစသလား ဆိုသည္အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ 

အေလ့အထမ်ားကို ျပန္႔ပြားအားေကာင္္းေစသလား ဆိုုတာအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ား။ အဆိုပါ 

ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုသည္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစသလားဆိုသည္ကို နားလည္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ၊ တိုးတက္ေအာင္ ေနာက္ထပ္္လုပ္ေဆာင္ရဦးမည့္ 

နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

ေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NDI မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာေနရာမ်ား၊ NDI ၏ အကူအညီ 
တစိတ္တပိုင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္္ဖက္အဖြ႔႔ဲအစည္းမ်ားက ေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒမ်ား အေပၚ ထိုက႔ဲသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာေနရာမ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္္တြဲ ၂ ဟူ၍ 
စာရင္္းျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ျဖတ္သန္းပံုအစဥ္အလာခ်င္းတူေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္လည္ေကာင္း ဥပေဒမူေဘာင္ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူမ်ားက ေနာက္ထပ္္ စူးစမ္းေလ့လာခ်င္သည့္္အခါတြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳေစမည္္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
  

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီးႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္္စာတမ္းမ်ားပါ အေရးၾကီးေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ 

တြင္္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ေနာက္္ဆက္တြသဲည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ 

ေနာက္္ခံအေျခအေနမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ေဆာ္ၾသစည္္းရံုးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္္ျဖစ္ေစ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်င္းမ်ားအတြက္  

ျပဌာန္းခ်က္္မ်ားသည္္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲအခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုးမ်ား ႏွင့္ 

အျခားႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသိ႔ု တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေရးၾကီးေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္္တြဲ (၄) 

တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမႈအခင္းမ်ားကို ကုိးကားေဖာ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးရွင္းလင္းမႈမ်ားကို အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္  ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ တရားစီရင္ၾကားနာမႈမ်ား၊  ႏုိင္ငံတကာတရားရံုးမ်ားသို႔ 

အမႈအခင္းမ်ားကို တင္္သြင္္းသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္မ်ား၊ တရားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ 

အက်ိဳးသက္္ေရာက္မႈရိွလာႏုိင္ေစသည္ကို သိျမင္လာေစႏုိင္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ပုံႏွိပ္္ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာရြက္္စာတမ္း၊ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ထဲတြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ထိုစာရင္းသည္ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအားေကာင္းလာေစေရး၊ ေရြးေကာက္္ပြဂဲုဏ္သိကၡာမ်ား ျမင့္မားလာေစေရး၊ 

ေရြးေကာက္ပြေဲၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အတြက္ 

အသံုး၀င္္ပါလိမ့္မည္။ ထိုစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

 

 

 

 

 



အပုိင္း (၁) 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းမိတ္ဆက္ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ “ကစားပြစဲည္းမ်ဥ္းမ်ား” ေရးဆဲြေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 

အားလံုးအတြက္ အလြန္တရာအေရးၾကီးေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ကိစၥျဖစ္သင့္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ 

အျဖစ္က်င့္သံုးဖို႔ ၾကိဳးစားၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက တရားမွ်တစြာ ႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ျပည္သူ႔႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစိုးရကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ မည္သူေတြမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တရား၀င္မႈရိွသနည္း 

ဆိုတာအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ဖို ႔ ကိုလည္း ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက 

လမ္းဖြင့္ေပးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ထို 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးသည္ 

ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား(ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား) အတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သလို 

လက္ငင္းအက်ဳိးစီးပြားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ထိုႏို္င္ငံသားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြ ဲႏွင့္ ပဋိပကၡက္ုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ 

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 

ေစ့စပ္္ညွိႏႈုိင္းၾကသည့္အခါ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို အျမဲတမ္းလိုလုိ အခ်ိန္ဇယားဆြၿဲပီး ထည့္သြင္းတတ္ၾကပါသည္။ 

အစိုးရရာထူးအာဏာမ်ားကို မည္သူရမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ 

နည္းလမ္းျဖစ္္သည္ဟု ရန္ဘက္မ်ားက ျမင္လာႏို္င္ပါသည္။လက္နက္မ်ားကို စြန္႔ပယ္၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုျဖဳတ္သိမ္းၿပီး (က်ဥ္ဆန္အစား) 

မဲပံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစဖုိ႔ဆိုရာတြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ ရည္္မွန္းခ်က္မ်ားကို 

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ တကယ့္အခြင့္အလမ္းကို ေပးသည္ဟု ယုံၾကည္လာရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ (အားလံုးမဟုတ္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုးေတာ့)မသိမျဖစ္သိအပ္ေသာ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို သေဘာေပါက္္ထားဖို႔လိုပါသည္။ ထိုသိို႔သေဘာေပါက္မွသာ သူတို႔တန္ဖိုးထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 

ရရိွၿပီး သူတို႔ယံုၾကည္ေသာေနာက္ဆက္တြႏဲိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ခ်ဳိးေဖာက္္ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ရရွိခံစားသင့္သည့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ျပိဳင္ဆိုင္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုရာတြင္ ထိုမူေဘာင္မ်ား သည္ 

ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ရပါမည္။ ထိုမွသာ အတိတ္ရန္ေၾကြးမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္မသံုး 

သို႔မဟုတ္ ေပၚေပၚတင္တင္တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳျခင္း မျပဳမွာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ျမဲေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေစဖုိ႔အတြက္  အဓိကက်ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးသူမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို နားလည္ရပါမည္။ သို႔မွသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရး ႏွင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ေနာက္မွလိုက္္ပါလာေသာ  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ “ရုိးသားေသာပြစဲား” ဆိုသည့္ သူတို႔၏အခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ 

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္္ 

ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သေဘာထား အျမင္သစ္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစပါသည္။ 

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုႏုိင္ငံသားမ်ားက ပိုင္္ဆို္င္ၿပီး ႏ္ုိင္ငံသားမ်ားထံကပင္ ဆင္းသက္လာသည္ ဆိုေသာ က်င့္၀တ္သီလကို 

ေစာင့္ထိန္းျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ပက္သက္ၿပီးေရးဆြထဲားေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အႏွစ္သာရကိုလည္း သူတို႔က 

ဖမ္းဆုပ္ႏို္င္ရပါမည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက နားလည္ထားမွသာ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အယံုအၾကည္ရွိလာၾကသည္ကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပဆိုထားပါသည္။ 



ထိုေနာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမ ွတက္လာေသာ အစိုးရဆီသို႔ ထိုယံုၾကည္မႈမ်ား ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကိုလည္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

အစိုးရအာဏာကို မည္သူက က်င့္သံုးမည္ ဆိုသည္္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္  အလားအလာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက မည္မွ်အထိအားေကာင္းေစသည္ ဆိုသည့္  

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုအားလံုးကို ေနရာေပးထည့္သြင္းမႈ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို က်င့္သံုးလွ်င္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျမင့္တက္္လာၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္သည္ကိုေတာ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္္မ်ားက ျပသထားပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္တတ္ေသာ 

လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ အဆိုပါ ဂုဏ္အရည္အေသြး ၃ ခုကို 

ခံယူက်င့္သံုးျခင္းသည္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား 

ဒီမုိကေရစီလိုလားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အစိုးရအင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ရန္အလို႔ငွာ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ အႏိုင္ရဖို႔ၾကိဳးပမ္းၾကေလသည္။ ထိုသို႔ အစိုးရအင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္မွသာ ျပည္သူ႔မ၀ူါဒမ်ားကို 

ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မ၀ူါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြေဲ၀ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မ၀ူါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္္ခ်င္း၏ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖ႔ဲြအစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေယဘူယ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထမ္္းရြက္္ေပးသည္ ဟု ယံုၾကည္ေသာ ႏို္င္္ငံသားတို႔၏မဲမ်ားကို မ်ားမ်ားရေအာင္ စုစည္းျခင္းျဖင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ မဲေပးေရးအတြက္ 

တျခားေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ားသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပိဳင္္ပြဲဲစည္းကမ္းမ်ား -ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား-ကို သိထားရပါမည္။  အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္္ခံရပါက 

တရားမွ်တမႈကို ေတာင္းခံႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သိထားရပါဦးမည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို သိထားရံုမွ်ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ပါ။ မွ်မွ်တတ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သည္ 

စစ္မွန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပးအပ္ႏိုင္ပါရဲ႕လားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္္  ေရြးေကာက္ပြဲ 

၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ကို ေစ့ငုၾကည့္ရပါဦးမည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားဖို ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္္သူမ်ားသည္ အသင့္ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေရြးေကာက္ပြတဲရားမွ်တမႈမျဖစ္ေအာင္ အတားအဆီးျပဳမည့္္အရာမ်ား 

ဖယ္ရွားဖို႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြအဲႏိုင္ရမည့္ အလားအလာမ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 

ျပင္ဆင္ေရးတိုက္တြန္းေျပာဆို ျခင္းအပါအ၀င ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြတဲရားမွ်တဖို႔အတြက္  ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္္ 

မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္္သူမ်ားက မွတ္ယူထားရပါမည္။  

ထိုသို႔ အသင့္ျဖစ္ေနဖုိ႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္္ေရာ လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းအားျဖင့္ပါ 

မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို သိထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းဗဟုသုတ 

မ်ားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံမူမ်ားကိုပါ ေစ့ေစ့စပ္္စပ္နားလည္ထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ 

အစိတ္အပုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားပုံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား သြက္လက္ျမန္ဆန္တိက်ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေစဖုိ႔ 

ထိုအစိိတ္အပိုင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္္ေပးႏိုင္သည္ကိုလည္း နားလည္ထားရပါမည္။ 

လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွတဆင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ 

အစိုးရအဖဲြ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္ကဲ႕သိုု ႔ ျပင္္ဆင္မြမ္းမံႏိုင္သည္ကို မျဖစ္မေနသိထားဖို႔လိုပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္အင္အားစုမ်ားကို စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး 

ေထာက္ခံခိုင္းႏိုင္သည္ကို သိျခင္းသည္လည္း အလားတူအေရးၾကီးပါသည္။ ထိုသို႔ုလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ 

ၾကပ္မတ္ထိန္းကြပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းတြင္ ညႊန္႔ေပါင္းမ်ားတည္ေဆာက္္ဖို႔အေရးၾကီးသည္ကို သေဘာေပါက္ရပါမည္။ 



ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာက႑၊ ျပည္သူႏွင့္္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ဖို႔စိတ္၀င္္စားေသာ အရပ္္ဖက္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို တပ္လွန္႔ႏႈိုးေဆာ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္သူအဖြ႔ဲမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္္သိထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ခြျဲခမ္းစိတ္္ျဖာသံုးသပ္ ၿပီး လိုအပ္ေသာ အၾကံၪာဏ္မ်ားေပးဖို႔ ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ထားဖို႔လိုသည္ကိုလည္း 

လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္္မႈမ်ားက ျပသထားပါသည္။  

ပါတီေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ေအာက္္ပါက႑မ်ားကို ျခံဳငုံမိႏိုင္ရပါမည္ --၁) ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္အမ်ိဳးအစား ၊ သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္္ 

ပတ္သက္ၿပီးအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား(ဥပမာ၊ ပါလီမန္စနစ္ သို႔မဟုတ္ သမၼတစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေရာစပ္စနစ္လားဆိုသည္ကို 

ခြျဲခားၿပၿပီး သက္ဆိုင္ရာစနစ္အလိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရေသာ ရာထူးေနရာမ်ား။ က်င့္သံုးသည့္္စနစ္သည္္ 

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုအႏုိင္ရ သို႔မဟုတ္ ေရာစပ္စနစ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ကာလအပိုင္းအျခား 

ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ရာထူးမ်ား၏သက္္တမ္းကာလ။  ႏိုင္ငံအဆင့္ ျပည္္နယ္္အဆင့္္ ေဒသအဆင့္ဆိုၿပီး 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို အဆင့္ဆင့္ခြကဲ်င္းပပံုမ်ား) ။၂) ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ပတ္သက္္ၿပီးေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

အရပ္ဖက္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ ျပဌာန္္းခ်က္မ်ား(ဥပမာ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္္ ႏွင့္္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္။ သတင္းအခ်က္လက္္ကို ရယူသံုးစြခဲြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

စုေ၀းခြင့္ လႈပ္ရွားခြင့္၊ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို တန္တူညီမွ်ခံစားခြင့္) ။ ၃)  ေအာက္ပါက႑မ်ားႏွင့္္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ျပဌာန္းခ်က္မ်ား--ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္း၊ မဲေဲပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မဲဆဲႏၵနယ္မ်ား ေရးဆြသဲတ္မွတ္ရာတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

မီဒီယာကို ရယူအသံုးျပဳခြင့္မ်ား၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ပါတီ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႕ျခင္းကိစၥ၊ မဲရဲံုမ်ား ၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

ပါတီ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံံသားမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးထားျခင္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေစာဒကတက္္တိုင္တန္းမႈမ်ား၊အယူခံ၀င္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ခြင့္။ 

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို ေလ့လာစိစစ္ႏိုင္ရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ 

သင့္ေတာ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္လည္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေပးဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔က ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္္ရပါမည္။ ထို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို ထိထိေရာက္္ေရာက္ႏွင့္ ဘက္မလိုက္္ပဲ ခ်မွတ္ရာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကပ္္မတ္ထိိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရပါမည္။ 

ထိုု႔ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္သူအဖဲြ႔မ်ားကို ပါတီေခါင္္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္္တြင္ သာ ဖြဲ႔စည္းထားရွိျခင္းသည္ မလံုေလာက္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို ႔ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေ၇းပါတီမ်ားသည္  

အလယ္အလတ္အဆင့္္ႏွင့္ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္မ်ားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားရမည္။ 

ေရြးေကာက္္တင္္ေျမွာက္္ထားေသာ သက္္္ဆိုင္ရာ ကိုယ္္စားလွယ္တိုင္းအတြက္ အေရအတြက္ မတိမ္းမယိမ္းရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို 

ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မဲေပးပုိင္္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို ေရးဆြျဲခင္း၊လူနည္းစုမ်ားကို 

နစ္နာေစျခင္းမရွိေအာင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကိုေရးဆြဲဲျခင္း၊ တစ္္စံုတစ္ခုေသာ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားမရွိေအာင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကိုေရးဆြဲဲျခင္းတို႔သည္ လက္ေတြ႔မက်ေသာ စိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲနယ္ေျမမ်ား ေရးဆြျဲခင္းအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာစဥ္းစားၿပီးေသာ အခါတြင္ နယ္ေျမအေနအထားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စနစ္တက်ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရပါမည္။ စစ္မွန္ၿပီး 

တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ရႏုိင္ေစရန္အတြက္ မဲရံုမ်ားသည္္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိႏိုင္္ေစရန္ 



အလားတူဗဟုသုတမ်ားကို လည္းလိုအပ္ပါသည္။မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲစာရင္းမ်ား တိက်ျခင္းမရွိလွ်င္ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္းအပါအ၀င္ 

မဲစာရင္္းမ်ား တိက်ျခင္းရွိမရိွစစ္ေဆးျခင္း လုပ္္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ပါတီလုပ္သားမ်ားက 

သိထားရပါမည္။ ဌာနခ်ဳပ္္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အလယ္အလတ္အဆင့္္ႏွင့္ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔အေရးၾကီးပံုကို သာဓကအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ျပသႏိုင္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 

ပါတီတြင္းပညာေပးျခင္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ပါတီတြင္း  ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ၿပီး 

ဥပေဒႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးဖို႔လိုပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြေဲန႔ မဲေပးျခင္း မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလာဒ္မ်ားစာရင္းသြင္းျခင္း မ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္အတြက္ ပါတီလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 

ကို္္ယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္လုပ္ကိုင္ေပးေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို 

ပိုင္ဆိုင္ထားရပါမည္။ သို႔မွသာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား -- မဲလိမ္မဲညာျခင္းႏွင့္ လုုပ္ကိုင္ပံုမူမမွန္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေအာင္တားဆီးျခင္း ၊ 

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ပင္ ျပႆနာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းၿပီး ပိုၾကီးက်ယ္သည့္ ဥပေဒျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးျခင္း၊ 

ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ား၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

သင့္သင့္ေတာ္ေတာ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရေစျခင္း--ကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား 

ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရးအတြက္္ဆိုလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရွိဖု႔ိလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ထိေရာက္္ေသာ တရားမွ်တမႈ ကို 

ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာသက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေစာဒကတက္တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  

တိက်ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ရႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေစာဒကတက္တိုင္တန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈ ရယူႏိုင္ေရး လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းအပါအ၀င ္ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ပတ္သက္္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္္ အသိေပးမည္နည္းဟု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 

ထိုကဲ့သို႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 

ဘက္ကလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္သူအဖ႔ဲြမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ေစာဒကတက္တိုင္တန္းမႈမ်ားကို 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္္သည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ 

ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဘက္ကလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ 

ရွာေဖြေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို အျပည့္အ၀နားလည္သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မွွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္္စံုေအာင္ရွာေဖြျခင္း၊ လိုခ်င္သည့္တရားမွ်တမႈ အမ်ိဳးအစား၊  

ထိေရာက္သည့္ေလွ်ာက္လဲခ်က္္ေပးႏို္င္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား၊ အယူခံ၀င္ျခင္း လုပ္္ထံုးလုပ္္နည္းအဆင့္ဆင့္မ်ား ကိုလည္း 

နားလည္သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္္တြင္အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 

၎တို႔ကို ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ထား၍မျဖစ္ပါ။  တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးအတြက္ ျပည္တြင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုး ကုန္ဆံုးသြားၿပီဆိုလွ်င္ 

ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးမ်ားသို႔ပါ လက္လွမ္းမွီႏို္င္ေရးအပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ တရားမွ်တမႈမ်ားကို  ရယူဖုိ႔ၾကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္း၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အဆိုပါအစိတ္အပုိင္းသည္ ေရ႕ွေနမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ သေဘာသို႔ပါ သက္ေ၇ာက္သြားပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာဒကတက္တိုင္တန္းမႈမ်ားကို စိစစ္္သံုးသပ္ေပးရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ သေဘာသို႔ပါ 

သက္ေ၇ာက္သြားပါသည္။ ေလ့က်င့္ရည္ျပည့္၀ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ရွိလာေအာင္ ၾကိဳစားလုပ္ကိုင္ေပးသည့္ 

သေဘာသို႔လည္း သက္ေရာက္သြားပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ႏ္ုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 

ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔မ်ားကို  ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ပါတီဗဟိုဌာခ်ဳပ္ႏွင့္ ရံုးခြမဲ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအပါအ၀င္ ပါတီတည္ေဆာက္ပံုကို 

ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆက္္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္္ခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းလိုပါသည္။ ပါတီတြင္းပညာေပးျခင္း၊ ေရ႕ွတန္းအက်ဆံုးေနရာမ်ားရိွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ထံသို႔ပါ 

ေရာက္ေသာေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ကိုယ့္အတြက္ေထာက္္ခံ မဲမ်ားကုိစုေဆာင္းၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားမည့္ 



လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေပးပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပဌာနး္ခ်က္္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳရုံ၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ညႊန္႔ေပါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရံုသာ မဟုတ္ပါ။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီးအေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြေဲအာင္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အရပ္္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးစီးပြား 

သတ္မွတ္ထားေသာ သက္တမ္းကာလတစ္ခုတြင္ အစုိးရရာထူးေနရာမ်ားကို မည္သူရသင့္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္သူလူထု 

ဆႏၵသေဘာထားကို ရိုးရိုးသားသားတိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ေပးႏို္င္ဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို စီစဥ္က်င္းပၾကပါသည္။  ျပည္သူလူထု၏ မ ဲ

အေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ေသာ ျပႆနာ ႏွင့္ ပက္သက္၍  ဆႏၵသေဘာထားကို ရုိးရိုးသားသားတိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ေပးႏို္င္ဖို႔ 

ဆႏၵခံယူပဲြမ်ားႏွင့္ တျခားမဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္က်င္းပၾကပါသည္။မဲေဲပးျခင္း ၂ မ်ိဳးလံုးတြင္  ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုိ 

မည္သို႔မည္ပုံဆံုးျဖတ္သည္ဆိုသည္က ထိုဆႏၵကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေပးသလားဆိုသည့္အခ်က္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုိမည္သည့္ 

နည္းျဖင့္တိုင္းတာသည္ဆိုတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ထိုမူေဘာင္မ်ားကို 

မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တျခားတန္ျပန္ထိန္းညွိေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏ္ုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း 

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက တည္ဆဲဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လာႏို္င္ပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ အေျပာင္းလဲမ်ားႏွင့္ 

ပက္သက္ၿပီးမွတ္ခ်က္ေပးလာႏို္င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳလာႏို္င္ပါသည္။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကို 

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အေသအခ်ာ အာမခံေျပာၾကားဖုိ႔၊ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကိုက်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျပားစံုလင္မႈကို ရေစဖုိ႔ 

၊ထိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိအသိၪာဏ္ရွိရိွျဖင့္ေရြးခ်ယ္္ႏို္င္ေစဖုိ႔အတြက္ ဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ ဥပေဒမူေဘာင္ ေရးဆဲြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုမ်ား မူေဘာင္မ်ားအတြင္းက ျပႆနာမ်ားကို သတိထားမိဖုိ႔လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအေနျဖင့္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မီဒီယာမ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ သတိထားမိလာႏို္င္ေသာ္လည္း 

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာဖို႔ဆိုလွ်င္ တိုက္ရိုက္ ဆည္းပူးမႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ ့လုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား မီဒီယာကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 

သိရွိေအာင္လုပ္ထားဖို႔တာ၀န္ရွိပါသည္။ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူအာရံုစိုက္လာၿပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔လိုေသာ တျခားေရြးေကာက္ပြဲ 

ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူလူထုသိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လည္းလိုပါသည္။ တျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၌ တရားမွ်တမႈရွိမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္သံုးေသာ 

အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္ေရးကို သင့္ေတာ္ေအာင္အာမခံေပးႏို္င္ျခင္း ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ာကို 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ဆိုသည္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုး၏ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ျပႆနာမ်ိဳးစံုေပၚေပါက္လာပါသည္။ 

ႏို္င္ငံေ၇းသိပၸံပညာရွင္မ်ား ဥပေဒပါေမာကၡမ်ား သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ကဲ့သို႔ေသာအထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 

ထိုျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမ်ားျပည္္သူေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီအေျဖရွာေပးႏုိင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္္ေတာ့ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 

အရပ္္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး သူတို႔အျမင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ေျပာဆုိေပးရင္း 

ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား ၪာဏ္ၾကီးရွင္အဖဲြ႔မ်ား နည္းပညာကၽြမ္းက်င္္သူအသင္းမ်ား 

ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ျပည္သူ႔ပညာေပးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တျခားအဖဲ႔ြမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္္ႏိုင္ပါသည္။ ထို 



ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း 

၊ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မ်ားလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊လႊတ္ေတာ္အုပ္စုမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ေရြးေကာက္ပြဲဲစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႔ဲမ်ား၊ 

ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ကိုၾကီးၾကပ္္ရေသာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ထုိအဖြဲ႔မ်ားအတြက္္ အၾကံေပးတိုက္တြန္းျခင္း 

အခန္းက႑ကိုရယူထားႏိုင္ပါက  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(CSO) မ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 

ေရးဆြျဲခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ေပးျခင္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္းမ်ားတြင္္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဲတြင္အႏို္င္ရဖို႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္္ယွဥ္ျပိဳင္္ၾကျခင္းျဖင့္၊ 

စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျပည္သူေတြအတြက္မည္သို႔အက်ိဳးမ်ားမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပက္္သက္၍ 

သူတို႔အျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဲဂုဏ္သိိကၡာရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးၾကပါသည္။  

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား(CSO)ကသာ 

အေကာာင္းဆံုးေမွ်ာ္ျမင္ၾကံဆႏို္င္ေသာေၾကာင့္္ သူတို႔သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒနယ္ပယ္္ထဲသို႔ ထို ဗဟုသုတမ်ားကို 

ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားေပၚထြက္္လာေအာင္ ႏွင့္ အေကာင္္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ဘက္္မလိုက္ပဲ 

ေဆာ္ေၾသတိုက္္တြန္းႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တရားနည္းလမ္းက်စြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေပးဖို႔ အရပ္ဖက္္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိလာပါသည္။ထိုအက်ိဳးစီးပြားကို သစၥာရိွရွိကာကြယ္ေပးဖုိ႔ 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သံဓိဌာန္ခိုင္မာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔လည္း တာ၀န္ရိွလာပါသည္။ 

တိုင္းျပည္္တစ္္ခုအေနႏွင့္ သမၼတစနစ္ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္စနစ္၊ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ သို႔မဟုတ္ ပလူရယ္လတီ/မေဂ်ာ္ရတီစနစ္ 

စသည့္ အေျခခံက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးမလား ေျပာင္းလဲမလား ဆိုသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ 

ျငင္းခံုမႈမ်ားကိုလည္း(CSO)မ်ားက စတင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို ႔ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္သို႔ 

ခ်ျပႏုိင္ေတာ့မည့္အခ်ိန္၊ လႊတ္ေတာ္ကၾကားနာေတာ့မည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးမႈ ျငင္းခံုမႈမ်ားက အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္္ႏုိင္ဖို႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 

တိုးတက္္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္အစျပဳ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ (CSO)မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နားလည္ထားဖို႔လိုပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေ၇း သို႔မဟုတ္ တိုးတက္္ေအာင္လုပ္ေရးအတြက္ 

ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္တြန္းေျပာဆုိဖို ႔ဆိုလွ်င္ ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ေရး ကၽြမ္္းက်င္္မႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ထိုုညြန္႔ေပါင္းမ်ားသည္ 

ဥပေဒျပဳေရး ၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ထိုုညြန္႔ေပါင္းမ်ား ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရး ၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္္ဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္္ မ၀ူါဒတုိက္တြန္းေျပာဆိုေ၇း အခန္းက႑ကို 

အားေပးေထာက္ခံႏိုင္ေသာ (CSO)မ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုက္တြန္းႏႈိုးေဆာ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အေကာင္္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

ေရြးေကာက္္ပြနဲယ္္ပယ္တြင္ ထပ္္ကာတလဲလဲ ေျပာဆိုၾကေသာ ဆိုရိုစကားတစ္ခုရွိပါသည္။၎မွာ “ယံုၾကည္လက္ခံႏို္င္ေသာ 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲတစ္ခုကိုက်င္္းပဖို႔ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရယူထားသူမ်ားတြင္ စိတ္ဆႏၵရွိလွ်င္ အားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ 

မေကာင္းေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း ယံုၾကည္လက္ခံႏို္င္ေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲဲတစ္ခုကိုက်င္္းပႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရယူထားသူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနလ ွ်င္ အားေကာင္းေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း 

ယံုၾကည္လက္ခံႏို္င္ေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲဲတစ္ခုကိုက်င္္းပဖို႔ အလြန္တရာ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။”ယံုၾကည္လက္ခံႏို္င္ေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲဲကို 

က်င္းပေစၿပီး အကယ္္၍ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ယံုၾကည္မႈဆံုရႈံးေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏို္င္ဖုိ႔အတြက္ 



ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအေကာင္္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းက ၎ကိုယ္၎ စည္ရံုးလႈံ႕ေဆာ္ဖို႔ 

တာ၀န္ရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္္ ပက္္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို မသိမျဖစ္ 

သိထားဖို႔လိုပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ႏွင့္ ထို႔ထက္ပိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္္သူ႔ေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အရပ္ဖက္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ စိတ္၀င္စားေသာ(CSO) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔လိုပါသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကဲ့သို႔ပင ္ထိုကဲ့သို႔ေသာ(CSO) မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ 

ေအာက္ေျခႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဌာနမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူအုပ္စုမ်ား ဖဲြ႔စည္းထားရွိသင့္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ား 

အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားတည္္ေဆာက္ထားသင့္ပါသည္။ ပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြ၏ဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တိတိက်က်ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္နည္းလုပ္ဟန္္မ်ား တိုးတက္္ေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳျခင္း 

စေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ထို ကၽြမ္းက်င္သူအုပ္စုမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ သက္ဆိုင္္ေသာအခြင့္္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးဖို႔  ႏိ္ုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း 

တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ်ားသို႔ စာေရးသားတုိင္ၾကားျခင္း၊ 

စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားပါက ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ားကို 

ပညာေပးဖုိ႔ ႏွင့္ ကူညီေပးဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဂဲုဏ္သိကၡာရွိေရးကို စိတ္၀င္္စားေသာ (CSO) မ်ားအေနျဖင့့္ 

အထူးတာ၀န္ယူႏိုင္ပါသည္။ မဲစာရင္းအမွားမ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ၾကိဳးစားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား 

မဲရံုသို႔ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံံသားမ်ားမဲေဲပးေအာင္ လုပ္ေပးႏို္င္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

မသမာမႈမ်ားကို စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ (CSO)မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

၊တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို အကၽြမ္းတ၀င္္ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ထားရမည။္ 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တိုင္းတန္မႈမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္ခြင့္ကို 

(CSO)မ်ားအတြက္ေပးအပ္ထားပါက ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို သိနားလည္ေအာင္လုပ္ထားဖို႔ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ 

ပို၍မ်ားျပားလာပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ ဖို႔ ၊သက္္ေသအေထာက္အထားခိုင္မာဖုိ႔ 

လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းဖို႔၊ ထိေရာက္ေသာေလွ်ာက္္လဲခ်က္္မ်ားကို ေပးႏုိ္င္ဖုိ႔ဆိုသည္္မွာ ထိုတာ၀န္မ်ား၏ 

အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္္မ်ားႏွင့္္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 

၎တို႔အစိုးရမ်ားက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္သို႔ တင္သြင္းေသာ 

လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုလႊာမ်ား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္္မ်ားကို (CSO)မ်ားကေလ့လာထားသင့္သည္။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး အာဏာပိုင္မ်ား မီဒီယာမ်ား ႏုိင္ငံတကာမိသားစုအသိုင္းအ၀န္းမွ စိတ္၀င္စားေသာ 

ႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ ထို ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ 

ပက္သက္္ၿပီး သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းဖို႔ ၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 

နား၀င္ေအာင္ေျပာဆုိဖို႔အတြက္ အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 

တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းတြင္လည္း မရိွမျဖစ္အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္း၏ 

အခန္းက႑ 

စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား က်င္းပျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏို္င္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ ပါသည္။ 

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ တျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား က်င္းပေရးအတြက္ 

ႏို္င္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ႏုိင္ငံမ်ားက ဖန္တီးလည္းဖန္တီးသလို လက္လည္းလက္ခံထားပါသည္။ 



ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား  အခ်ိဳ႕ေသာႏို္င္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အသင္းမ်ားသည္ 

ပို၍က်ယ္္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အျပင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား 

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းတြင္လည္း စိတ္၀င္စားပါသည္။ အစိုးရမ်ား ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ားသည္္ ၎တို႔၏ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးၿပီး 

စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အၾကံၪာဏ္မ်ား အကူအညီမ်ားကို အဆိုပါအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေတာင္းခံၾကပါသည္။ 

အဆိုပါ အၾကံၪာဏ္၊အကူအညီမ်ားထတဲြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ကို 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ 

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔၀င္္ႏိုင္ငံထံမွ 

ဖိတ္ေခၚျခင္း ေတာင္းဆိုျခင္းကိုလိုအပ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ဖိတ္ေခၚျခင္း 

ေတာင္းဆိုျခင္းကိုမလိုအပ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီ  

ဖြံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၂ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းအကူအညီမ်ားကိုေပးအပ္ဖုိ႔ ႏို္င္ငံျခားအစုိးရမ်ားက 

မၾကာခဏကမ္းလွမ္းတတ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏို္င္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို 

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း အကဲျဖတ္ၾကပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္္ ပါ၀င္ပက္သက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ထို ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ 

ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို ႏွံ႔ႏွ႔႔ံစပ္စပ္သိရွိထားသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ား၊ထုိဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ 

တျခားသက္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပႆနာမ်ား ကို တိုက္ရိုက္အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုလံုးကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ရေသာ 

ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 

ကူညီျခင္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္၎၏ အခန္းက႑ကိုခိုင္မာေအာင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ကူညီျခင္းျဖစ္ေစ အားလံုးသည္ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အာရုံစိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္၍ အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ႏွင့္ တျခားသက္ဆိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖြ႕ံျဖိဳးတို္းတက္္မႈ အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတိုးတက္ေအာင္ 

လုပ္ျခင္းတြင္စိတ္၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီဖို႔လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္သူမ်ားပုိင္ဆိုင္ၿပီး ထိုျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 

ထိုက်င့္၀တ္စံႏႈန္းစံထားမ်ားက လိုက္နာရပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္ ၄ ခ်က္္အေပၚမူတည္ၿပီး လိုက္နာရပါသည္ ၁)။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ --အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ အည ီဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ား--အေပၚတြင္အေျခခံျခင္း ၂)။ အာဏာလက္၀ယ္ရွိထားသူမ်ား၊ 

အာဏာရေရးၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢလအက်ိဳးစီးပြားမ်ားေအာင္ျမင္ေရးၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအတြက္မဟုတ္ပဲ 

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ထမ္းရြက္ရမည္ဟု နားလည္ျခင္း ၃)။ ျပည္တြင္းမွ 

လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏို္င္ေရးအတြက္ ဗဟုသုတမ်ား နည္းစနစ္မ်ား အၾကံၪာဏ္မ်ားေပးရာတြင္ 

အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သင္ခန္းစာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ၄)။အကူအညီကို ရယူေနသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္္ရန္ ယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အကူအညီေပးေနသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 

အညီေပးေနျဖင္းျဖစ္သည္ဟု ႏ္ုိင္ငံသားမ်ားက ယံုၾကည္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ား ၾကားဆက္ႏြယ္ခ်က္ 

ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ တျခားဆက္စပ္္ေနေသာ မူေဘာင္ျပႆနာမ်ားကိုသာ အေလးေပးေျပာဆုိဖို႔လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ထိုကဲ့သို႔အေလးေပးေျပာဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ (ထို႔ထက္ပို၍ အဓိပၸါယ္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ )ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္စပ္္ေနၾကပါသည္။ 



ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေပၚ ယံုၾကည္လက္ခံႏိႈင္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အက်ိိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္---ႏိုင္ငံေ၇းပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဘ႑ာေရးကိစၥမ်ား၊ သတင္းႏွင္ 

တျခားလူမႈဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းခိုင္မာရွင္းလင္းမႈ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေ၇းမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား 

ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား အပါအ၀င္ 

အရပ္ဖက္၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ၾကားေနမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပါတီႏိုင္ငံေရးအစြကဲင္းစြာသံုးစြဲမႈ၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တရားမဥပေဒ ရာဇသတ္ဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

လမ္းညြန္စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းတြင္ ကိုင္တြယ္္ေျပာဆိုဖို႔ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးတြင္ 

ထိုအေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားက အက်ိဳးသက္ေ၇ာက္္မႈရိွေနသည္ကိုေတာ့ အေရးတၾကီးမွတ္သားထားဖို႔လိုပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားက်င္းပေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတြင္ အေျခခံေသာ  မူ 

မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ပိုမိုက်ယ္္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျပာၾကားရာတြင္ အေရးၾကီးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးပါ၀င္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္္ တာ၀န္ခံမႈတို႔သည္ ထို အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ 

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ တရားဥပေဒအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန္း (၂) 

လူ႔အခြင့္အေရး---ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 

ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ* 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္္သူလူထုသည္သာ အခရာျဖစ္ေလသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္္ပြဲဲဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားသည္  "လူတိုင္းတြင္ 
မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌၊ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္" ဆိုေသာ ပညတ္ခ်က္တြင္္ ျမစ္ဖ်ားခံေလသည္။ 
ထိုအခ်က္္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၁ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၅ တို႔အျပင္္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စာရြက္္စာတမ္းမ်ားတြင္ပါ 
ထည့္္သြင္္းေဖာ္္ျပထားပါသည္။  

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုသည္မွာ ႏုိုင္ငံတခုအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ပုိင္္ဆိုင္ၿပီး သူတို႔ထံမွ 
ဆင္းသက္လာသည္ ဆိုသည္ကို အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အယူအဆမ်ားက သရုပ္ထင္ေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  
ေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္လည္း "ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္"၂ ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ 
လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရးအားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင္႔အားလံုးတို႔ကိုပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင္႔ရိွသည္။ 
လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မသဘာ၀အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ 
ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခား အဆင္႔အတန္းအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစခြျဲခားျခင္းမရွိေစရ။  ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ICCPR အပိုဒ္ 
၂၅ တြင္ " မဲေပးသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵ  ေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား အာမခံလ်က္ ႏိုင္ငံသားတုိင္း လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ 
လိင္၊ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ 
စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ားအေပၚ မူတည္ခြျဲခားမႈမရိွဘဲ၊ 
အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ လူတစ္ကုိယ္ မဲတစ္ျပားစနစ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိျပီး 
အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။" ။ 

 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခန္႔အပ္္ရေသာ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကို မည္သူတို႔က ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
မည္သူတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ကို  ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည္ျဖစ္ရာ ထိုျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျပက္ျပက္္ထင္ထင္ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ဖို ႔ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို က်င္းပရေလသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက 
ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို အေျခခံက်က် အေလးေပးေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ 
ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္းသည္ စုေပါင္းလကၡဏာ သေဘာေဆာင္သည္ကို ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ထင္ရွားသြားပါသည္။၄ 

စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္းသည္ စုေပါင္းအမွတ္လကၡဏာေဆာင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္သည္္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္္သူတို႔က ပိုင္သည္ဆိုသည့္ အႏွစ္သာရႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ (တိုက္ရိုက္္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သူတို႔ေရြးခ်ယ္္လိုက္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ ) သူတို႔၏ စီးပြားေရး လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္္ေရးကိစၥမ်ားကို ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။  သူတို႔၏ 
ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ အပါအ၀င ္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း 
သူတို႔တြင္ ရိွပါသည္ ၅  

 

*အေမရိကန္ ေရွ႕ေနအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ၿပီး ဂၽြန္ဟာဒင္း ယန္း တည္းျဖတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြအဲေျခခံမူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ  (၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင ္ထုတ္ေ၀သည္) ဆုိသည့္ စာအုပ္တြင ္ဤအခန္းကို အခန္း ၂ အျဖစ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။  ႏွစ္ခါ ေဖာ္ျပမႈအတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္္ ရထားၿပီးျဖစ္သည္။  
 

 

 



 ဒီမိုကေရစီ ေရြေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားကို မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုိမိုအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလာၾကပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားကို အစုိးရမ်ားကိုယ္တိုင္က 

လက္ခံလာသည္ဆိုသည့္္အခ်က္္ကို စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၆၊ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ႏုိင္ငံတကာ ဖိုရမ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၇ ကို သေဘာတူလိုက္နာမႈမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားလာပါသည္။ အစိုးရမ်ားအခ်င္္းခ်င္း 

ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္အဖဲ႔ြမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္အဖဲ႔ြမ်ားကုိ 

ဖိတ္ေခၚျခင္းဆိုသည့္ ေယဘူယလက္ခံထားသည့္ ထံုးစံမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ထင္္ရွားလာပါသည္။  ထိုေစာင့္ၾကည့္္ေရး 

အဖဲြ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္္နာျမွင့္္တင္ျခင္းဆိုေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ သူတို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 

အေျခခံထားပါသည္၈။ ေရြးေကာက္္ပြနဲယ္္ပယ္တြင္၁၁ အမ်ားျပည္္သူ၏ ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈကို ျမင့္မားစြာရယူထားႏုိင္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၉ ၊ သေဘာထားအျမင္ေဆာင္းပါးေရးသူမ်ား ၁၀ ၏ ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္လည္း 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား တိုးပြားလာသည္မွာ ထင္ရွားလာပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားသည္ 

လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းပိုင္္းတြင္ အားလံုးသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏုိင္္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္ကို ထင္ဟပ္ေနေသာ 

မ၀ူါဒမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တုိင္းတာအကဲျဖတ္ရပါသည္ ၁၂။  

အရြယ္ေရာက္္သူတုိင္း တန္းတူညီမွ်မဲေပးပိုင္္ခြင့္ဆိုသည္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွ 

တဆင့္္က်င့္္သံုးၾကေသာ္လည္း တျခားေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ားကို ခံရႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ျဖစ္္ေပၚလာဖို႔ဆိုလွ်င္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရသြားေအာင္ ျဖန္႔က်န္႔ေပးထားဖို႔လည္း လိုပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားအေပၚထားရိွေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ေစတနာေကာင္း 

ျဖင့္္သာခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရမ်ားက လိုက္နာေစာင့္ထိန္းႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ 

အာမခံေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးေပၚလာမွသာ ကန္႔သတ္တားျမစ္္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္၁၃။ 

ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္္ေသာ အျခားဥပေဒအေျခခံမူမ်ားသည္လည္း ထိုအခ်က္ကို အားေကာင္းေအာင္ 

က်ားကန္ေပးပါသည္။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးအခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ရပိုင္ခြင့္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ 

အားလံုးခံစားပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိလာပါက ထိေရာက္ေသာ   ကုစားမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ဆိုသည္မ်ားလည္း 

ပါ၀င္ပါသည္။၁၄ 

အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအတိုင္းက်င္းပႏုိင္္ဖို ႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 

လူ႔အခြင့္္အေရးမ်ားကို   ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

မရိွေစပဲ က်ယ္္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လိုက္နာ က်င့္သံုးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္္အေရးမ်ားတြင္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္ 

 ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခြင့္ (ဥပမာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 

ေထာက္ပံ႔ေရးအဖြ႔ဲမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲအဆိုျပဳခ်က္္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား)၁၅ 

 အစည္းအေ၀းမ်ား၊ စီတန္းလွည့္္လည္ပြမဲ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္္သူမ်ားအတြက္ အင္အားျပေထာက္ခံပဲြမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

စုေ၀းက်င္းပခြင့္ ၁၆ 

 ေရြးေကာက္ပြတဲြင္္ ေထာက္ခံမႈရရိွေစရန္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္၁၇ 

 ႏိုင္ငံေရးအရ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္အတြင္း ျခိမ္းေျခာက္္အက်ပ္္ကိုင္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး၁၈ 

 ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္ ဟန႔္္တားမခံရပဲ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္္စြခဲြင့္၁၉ 

 ႏိုင္ငံေရး  သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္။ “ ေရြးေကာက္္တင္္ေျမွာက္သူတို႔၏ ဆႏၵကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္္ 

ေဖာ္ထုတ္ဖို႔” အတြက္္ဆိုလွ်င္ အၾကားအျမင္ျပည့္္စုံေသာ ေရြးခ်ယ္္မႈမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အၾကားအျမင္ျပည့္္စုံေသာ 

ေရြးခ်ယ္္မႈမ်ား ျဖစ္ေစဖုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားကို  လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြခြင့္္၊ လက္ခံခြင့္္၊ 

ေပးေ၀ခြင့္္ ဆိုသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။၂၀ 



ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရးအတြက္ မိမိရပ္္ရြာအတြင္း စုဖြဲ႔လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအခြင့္အေရး 

တစ္ခုခ်င္းစီကို က်င့္္သံုးႏုိင္ေစရပါမည္။ ထိုသို႔က်င့္သံုးသည့္အခါ ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ 

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကို လုပ္ကုိင္ေနသည့္္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္္အေရးမ်ားအေၾကာင္း လူထုသိေအာင္ပညာေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ေအာင္ 

အားေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္္ႏွင့္္ ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး 

အလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ က်င့္္သံုးႏုိင္ပါသည္။၂၁ ထိုသို႔ လုပ္္ေဆာင္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 

ယခုအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ဆိုသည္္မ်ားအေပၚတြင္ 

မူတည္ေနသလို တျပိဳင္နက္္တည္းတြင္လည္း ထိုမူမ်ားကိုကူညီအားျဖည့္ေပးပါသည္။ ထိုအေျခခံမူမ်ား ရွိမွသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 

ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈရွိေစဖို႔ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႔လုိသည္။ 

စစ္္မွန္ေသာေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံေရးရပိုင္္ခြင့္၊ အရပ္ဖက္္ရပိုင္္ခြင့္္မ်ားၾကားတြင္ 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနျခင္းမ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ဆက္စပ္္ေနျခင္းမ်ားအရ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးလိုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 
လည္ေကာင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရဖို႔ၾကိဳးစားေနေသာသူမ်ားသည္ လည္ေကာင္း ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ႏုိင္္ခြင့္ရွိရမည္ဟု ျပဆိုေနပါသည္။ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဆန္႔က်င္္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေရြးေကာက္္ပြျဲဖစ္စဥ္္မ်ားတြင္ 
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္္ရွိေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးဖို႔ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ခြျဲခားဆက္္ဆံမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေပၚတြင္ အားျပဳထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္္   ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို 
ေယဘူယက်က်လက္မခံျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္၊ ဥေပဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္ 
၊အခြင့္္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို အားလံုးတေျပးညီ ရယူပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မ်ားကို 
အားလံုးတန္းတူညီမွ်မဲေဲပးခြင့္က လိုအပ္ခ်က္တစ္္ခုအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးထားပါသည္။ အဆိုုပါ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ျပဌာန္းခ်က္္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထတဲြင္္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။၂၂ 

   
ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္က်င့္သံုးမည့္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ အဓိကထားစဥ္းစားရသည့္ 
အေျခခံမူျဖစ္ပါသည္။ ၂၃  ေရြးေကာက္္ပြဲဲစနစ္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္ၿပီး   စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း 
ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ  ဒီမိုကေရစီဆန္ဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ အစိုးရတစ္ခု၏ လုပ္ပိုင္္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္သူထံမွ 
ဆင္းသက္္လာရမည္ (အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း တန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္ကို က်င့္္သံုးျခင္းျဖင့္)ဆိုေသာ အေျခခံမူသည္ 
လိုက္္နာေစာင့္ထိန္းရမည္္ျဖစ္ေသာ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္္လည္း ျဖစ္ပါသည္၂၄။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရာတြင္လည္း  အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးဆိုေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။၂၅ ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံု၊ ဖဲြ႔စည္္းပံု ၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခါတြင္လည္း ထိုအေျခခံသေဘာတရားကို လိုက္နာရပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူမ်ားကိုေရာ၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားကိုေရာပါ ဘက္္မလိုက္ေၾကာင္္းျပသရပါမည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသေဘာထား 
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို တိတိက်က်မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အေကာင္္အထည္္ေဖာ္ေပးေရးအတြက္ကိုလည္း “အာမခံ” ေပးႏိုင္ရပါမည္။၂၆  

 
မဲေပးခြင့္္ႏွင့္ မဲေပးႏုိင္သည့္္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
မလုိအပ္ပဲႏွင့္ လုပ္္ေဆာင္မိေသာ တားျမစ္္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ 
မဲေပးခြင့္္မက်င့္္သံုးႏုိင္္ေအာင္တားျမစ္ ပိတ္ပင္္ထားေသာ၊ တားျမစ္ထားေသာအခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ၿပီးဖယ္္ရွားေပးရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုတားျမစ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖိ႔ုအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။   အျပဳသေဘာေဆာင္တာ၀န္မ်ား ဆိုသည္မွာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ၊ 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ဳယ္မႈမ်ားမရိွပဲ မဲေပးႏုိင္္ေအာင္ ၊ မဲေပးႏိုင္သည့္္အခြင့္အေရးရိွေအာင္ အစိုးရမ်ား၏ 
တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
 
ႏိုင္္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကိုစဥ္းစားၾကည့္လိုက္္ေသာ အခါတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တာ၀န္မ်ား ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းသြားပါသည္။ 



ေရြးေကာက္္ပြဆဲုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သံုးႏုိင္ခြင့္္ကို ေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ ICCPR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထမ္းေဆာင္ေစေသာ စာခ်ဳပ္၏လကၡဏာတို႔  ေပါင္းစပ္သြားပါသည္။၂၇

 ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း ျပည္္သူမ်ားအားပညာေပးဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္္မ်ားတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကိုယ္္စားျပဳခံရျခင္းနည္းပါးေသာ 
သူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္္ရွားေပးဖို႔၊ အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစဖုိ႔  
အစိုးရမ်ားက အေရးယူလုပ္္ေဆာင္ေပးသင့္္ပါသည္။ ကိုယ္္စားျပဳခံရျခင္းနည္းပါးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လူနည္းစုမ်ား(လူနည္းစုဘာသာစကားကို ေျပာဆိုသံုးစြေဲသာသူမ်ားအပါအ၀င္)၊ စာမေရးတတ္ မဖတ္တတ္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ 
ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ဒုကိၡတမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၈ 

 
မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အားလံုးပါ၀င္ေရး အေျခခံသေဘာတရားသည္ လမ္းညႊန္အင္အားျဖစ္ပါသည္။၂၉ 

မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္စာရင္္း ျပဳစုရာတြင္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္္ပါအတုိင္္းရွိၾကပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ ကိုက္္ညီေသာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးအခြင့္္အလမ္း  အမ်ားဆံုးရရွိသြားၿပီး၊ ေရြးေကာက္္ပြမဲတုိင္္ခင္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးထားျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲဲြေန႔တြင္ 
ရံုးလုပ္္ငန္းကိစၥမ်ားနည္းပါးသြားကာ အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္္ကိုတဖက္တြင္ ျမွင့္တင္္ေရး။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ မကိုက္္ညီသူမ်ား 
မဲေဲပးႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးသြားေအာင္လုပ္ကာ၊ ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာမဲေပးျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းျဖင့္္ 
တရားနည္းလမ္းက်စြာေပးထားေသာမဲမ်ား၏ တန္ဖိုးမက်ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္္ကို တျခားတဖက္တြင္ 
ျမွင့္တင္္ေရး၃၀ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  
 

မဲေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ရာတြင္ ေယဘူယအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ 
သတ္မွတ္ကာလျပည့္ေအာင္ ေနထိုင္ထားမႈ၊ အသက္အရြယ္ျပည့္္မီွ (လူမ်ားစု၏ အသက္အရြယ္္)မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားရပါသည္။ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုၾကံ႔ခိုင္္မႈရိွမရွိ၊ ရာဇ၀တ္မွတ္တမ္း ရိွမရွိ၊ စစ္တပ္္ႏွင့္ ရဲအဖြ႔ဲတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္္ေနျခင္း 
ရွိမရိွဆိုသည့္(ပုိနည္းပါးသည့္) ကိစၥရပ္္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခခံရပါသည္။၃၁ ဒုတိယအမိ်ဳးအစား လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္္သက္ၿပီး 
ေအာက္ပါအတုိင္္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကို က်ယ္ျပန႔္သြားေစပါသည္။ အၾကားအျမင္ႏွင့္ျပည့္္စံုေသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကုိ 
လူတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ တရားရံုးတြင္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္တပ္္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္း၊ 
က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုက္္ညီမႈရွိေစေရးဆိုသည့္ "မူ" ျဖင့္တုိင္းတာၿပီးမွသာ 
ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုမဲေပးခြင့္ ကန္႔သတ္မႈ ရုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။၃၂ 

 
ဥပမာအားျဖင့္၊  မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမခံရပဲ ေဖာ္ျပႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္္ျခင္း 
လုပ္္ငန္းစဥ္က စစ္္မွန္သည့္အခြင့္အလမ္း ေပးရပါမည္။ စစ္မွန္သည့္အခြင့္အလမ္းဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္္မီ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကုိ 
စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အလမ္းလည္းပါ၀င္သည္။ အလားတူပင္ မဲရုံမ်ား၏ 
တည္ေနရာအေနအထားႏွင့္ မဲရံုမ်ားကိုေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ႔ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ၿပီး 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ မဲေပးခြင့္ကို ေပးႏိုင္ရပါမည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တျခား 
မဲေပးခြင့္(ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္)အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒကေပးအပ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ လက္ေတ႔ြတြင္ 
အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။၂၃ 

 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္္ကို က်င့္သံုးဖို႔ၾကိဳးစားေနေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္္ေရး အေျခခံသေဘာတရားက 
အက်ံဳး၀င္ေစပါသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ဥပေဒမ်ားသည္  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ပဲ ကန္႔သတ္ထားေနျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္မေနေစရပါ။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မ ဲ မ်ားကိို မရယူႏုိင္ေအာင္ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခံထားရျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစရပါ။၃၄ 

 

အနည္းဆံုးရွိထားရမည့္ အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ သတ္မွတ္ကာလျပည့္မွီေအာင္ ေနထိုင္မႈ၊ မ်ိဳးရုိးဆင္းသက္မႈ၊ 
ရာဇ၀တ္မႈမွတ္တမ္း စသည္ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး 
မွန္ကန္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ရပါမည္။ လူပုဂ ၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ရာထူးတာ၀န္ ၂ ခ ု ျပဳိင္တူမထမ္းေဆာင္ေစရေသာ 
အယူအဆသည္လည္း ထိုကဲ့သိုပင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ရပါမည္။၃၅ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔၊ မဲျပားမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခံရဖိ႔ု၊  
ေရြးေကာက္ခံခြင့္အတြက္ လက္မွတ္စုေဆာင္းေကာက္ခံျခင္းမ်ား၊ အာမခံေငြမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ 
မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ ေနာက္္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး ျပဌာန္္းခ်က္မ်ားသည္ 



အလြန္ၾကီးမားေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္္ေစရသလုိ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစရပါ။၃၆ အလားတူပင္ 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႔၊ မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႔ႏွင့္ အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း 
ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပိုင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္အသက္သြင္းလွ်င္ တဖက္သတ္သေဘာမ်ိဳး၊ ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္သေဘာမ်ိဳး၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္ကို တားဆီးသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္မေနေစရပါ။၃၇ 

 

အားလံုးပါ၀င္ခြင့္သေဘာတရားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားအတြက္ မက်င့္္သံုးေပးႏုိင္ျခင္းသည္လည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုသာ ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္္မဟုတ္ပါ။ မဲေပးပို္င္္ခြင့္ဆိုရာတြင္ 
မဲဆဲႏၵရွင္မ်ားကိုကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေရး ၾကိဳးစားေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထမဲွာ ၾကိဳက္ႏွစ္္သက္သူကို  
ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္းပါ၀င္ပါသည္။၃၈ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပသည့္အခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အလံုးအရင္းႏွင့္ သြားၿပီးမဲေပးၾကေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခံထားရျခင္း သို႔မဟုတ္ မ ဲ 
ဆြယ္စည္းရံုးဖို႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀က်င့္သံုးခြင့္မရျခင္းျဖစ္ေနပါက ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပးသည္ဟု 
ေခၚဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြေဲတာ့ မဟုတ္ပါ။၃၉  

 

တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြျဲပိဳင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္္လာေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရး အေျခခံသေဘာတရားေပၚတြင္လည္း 
မူတည္ေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို 
ရယူျခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေႏွာင့္အယွက္ 
အဟန္႔အတားျပဳခံရ၍ မျဖစ္ပါ။၄၀ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုိင္ခြင့္၊ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္၊ 
သေဘာထားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္လည္း ထိုု႔အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူဖိ႔ုအတြက္ 
မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားသည့္အခါ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။၄၁ 

 

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မဲေဲပးသည့္အခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လြတ္လပ္မႈရိွရမည္ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ပင ္ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ၀င္္ေရာက္္ယွဥ္ျပဳိင္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြလဲႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အက်ပ္ကုိင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမ်ားကို မခံစားရပဲ ကင္းလြတ္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။၄၂ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစခ္ြင့္၊ တရားဥပေဒအကူအညီကို တန္းတူညီမွ်ခံစားပိုင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲ၀င္္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိလာပါက ထိေရာက္ေသာ ကုစားနည္းမ်ားရပုိင္ခြင့္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလိုုအပ္ခ်က္သည္ 
ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ တုိက္္ရိုက္္သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသာမက၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ 
ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္္မႈအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လူထုမီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား 
ဘက္လိုက္မႈကင္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ မဲဆဲြယ္စည္းရံုးဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ၾကီးၾကပ္ဖို႔တာ၀န္ေပးထားေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား တို႔အတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ၄၃ 

 

လြတ္လပ္္စြာမဲေပးပိုင္္ခြင့္္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာမဲေပးခံခြင့္ဆိုသည့္္ အေနအထားမ်ားအရ မဲေပးႏိုင္သည့္အေနအထားမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုက္ေသာအခါတြင္ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္ဆိုသည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြက်င့္္သံုး၍ ရလာပါသည္။ 
ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္္မ်ားမထုတ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္္ျခင္း(ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
က်င့္္သံုးျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ စီမံေပးျခင္းတာ၀န္မ်ားကို စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ လိုက္နာျခင္းႏွင့္လည္းကိုက္္ညီ) သည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွစ္ဖက္လံုးပါ၀င္္ေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္္ ခြျဲခားမႈဆန႔္က်င္ေရး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္သြားပါသည္။  
 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ပြင့္္လင္းျမင္သာရွိဖို႔လိုသည္။  
 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမွန္သမွ်တြင္ ပြင့္္လင္းျမင္သာမႈသည္ အသံုးမ်ားေသာ ေ၀ါဟာရတစ္လံုးျဖစ္  
၄၄ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွရိွရမည္ဟု ေျပာသည့္အခါ 
ေျပာရသည့္မူလအေၾကာင္းရင္းကို မစူးစမ္းတတ္ၾကပါ။၄၅ ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္ ဆက္ဆိုင္ေနေသာ အျခားအခြင့္္အေရးမ်ားတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေၾကာင္းကိုလည္း သြယ္္၀ုိက္္ေျပာၾကသည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္္သူေရးရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုက သိျမင္ခြင့္ႏွင့္ စစ္္ေဆးခြင့္မရိွျဖစ္ေနပါက (ဥပမာ--လူ႔အခြင့္အေရးေၾကၿငာစာတမ္းပါ အပုိဒ္ ၂၁ ႏွင့္ ICCPR 

ပါ အပုိဒ္ ၂၅ တို႔တြင္ေပးအပ္ထားသည့္အတိုင္း) အုပ္္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္္ေတာ့ပါ။ ပုိ၍တိတိက်က် ေျပာလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 



လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါက ေရြးေကာက္္ပဲြတြင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္တို ႔ကို အစုိးရမ်ားက  
ေသခ်ာစီမံေပးထားမည္လားဆိုသည္ကို သိဖိ႔ုမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။  
 
စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္္မ်ားပါ လိုက္နာရသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားကတိက၀တ္မ်ားတြင္္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္အေရးမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရးဆိုေသာ အေျခခံမူသေဘာတရားကို  ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္ဟုေျပာလွ်င္ 
ယုတိၱယုတၱာက်ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ပြင့္္လင္းျမင္သာရွိဖုိ႔လိုသည္္ ဆိုေသာ သေဘာတရားသည္ ထိုကဲ႔သို႔ 
ေၾကာင္းက်ဳိဳးဆင္ျခင္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ လံုး၀မွီတည္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ပြင့္္လင္းျမင္သာျခင္းဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 
လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တျခားအေျခခံက်သည့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားေပၚတြင္ ပိုၿပီးတိုက္ရိုက္္မွီတည္္ေနပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသို႔ေသာ လြတ္လပ္္ခြင့္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ 
ဆႏၵသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ပုိင္္ခြင့္တြင္လည္း အားလံုးေပါင္းစပ္သြားပါသည္။၄၇   ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ 
က်င့္သံုးလိုက္္ေသာအခါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ၾသဇာအာဏာၾကီးမားေသာအခန္းက႑မ ွ ရိွေနၾကပါသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္မႈ ေရြးေကာက္္ပြတဲစ္ခု 
စစ္မွန္သြားဖိုလိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္မ်ားကို မက်င့္္သံုးပဲ    
ေရြးေကာက္တင္္ေျမွာက္္ခြင့္ႏွင့္္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူပုဂၢိဳလ္္တစ္ဦးတစ္ေယာက္္သည္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔တစ္ခုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ဖို႔မၾကိဳးစားပဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖို႔ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု 
သီအိုရီအရ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဲ၀င္သူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းမရွိပဲ မဲရံုကိုသြား၍ မဲေဲပးႏုိင္သည္ဟု 
သီအိုရီအရ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေျပာဆုိေနျခင္းမ်ားသည္  ျပက္ရယ္ျပဳစရာသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ 
 
ျပည့္္သူ႔ဆႏၵကိုသာေရွ႕တန္းတင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ အစိုးရကုိယ္တုိင္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားမွတဆင့္ က်င့္္သံုးႏုိင္ေအာင္ 
အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ေလသည္။၄၈ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္္ခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားမွ ဗဟုသုတမ်ား သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ရယူၿပီးေ၀မွ်ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္မ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြဲဲ၀င္္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားဆိုရာတြင္ 
တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြတဲြင္ တင္သြင္းထားေသာ ေထာက္ခံအဆိုမ်ား 
ကန္႔ကြက္အဆိုမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈအတြက္ 
အေရးၾကီးသည္ဟု ယူဆထားေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္တင္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္ခံရဖို႔ၾကိဳးစားသူမ်ားက မဲေပးခြင့္ႏွင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားရယူႏိုင္မႏိုင္ဆိုသည့္ေနရာတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ခိြင့္မ်ားက အဓိကေနရာတြင္္ရိွေနပါသည္။၄၉ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ထံုးလုပ္္နည္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္တင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္ခံရဖို႔ၾကိဳးစားသူမ်ားအတြက္္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔မွသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးႏုိင္ၾကမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ခိြင့္ ဆိုရာတြင္ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲမ်ားအားလံုးကုိ 
ရိုးသားစြာေရတြက္ဖို ႔ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္ရေစဖုိ႔ လိုအပ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို အခုိင္အမာအတည္ျပဳျပဌာန္းထားၿပီး လိုက္နာအေကာင္အထည္္ေဖာ္ေနသလားဆိုသည္ႏွင့္္ 
လည္း ထိုကဲ့သို႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ဆက္စပ္ေနပါသည္။  
 

ေရြးေကာက္္ပြ၀ဲင္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ 
ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ေထာက္ခံမႈရေစဖုိ႔ မဲဆြယ္စည္္းရံုးလုပ္ငန္း၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္(သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြအဲေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိေအာင္ၾကိဳးစားျခင္း) 
ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ 
ရံုးလုပ္္ငန္းမ်ားအရ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္မေနေစရန္ အစုိးရမ်ားက ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။၅၀ ေရြးေကာက္ပြေဲရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ 



ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ 
ျဖန္႔ခ်ီခြင့္  မျပဳႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ ရံုးလုပ္္ငန္းမ်ားအရ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚမေနေစရန္ အစုိးရမ်ားကလည္း အလားတူ 
ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။၅၁  
 
ထိုသို႔တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ (သတင္းစာ၊ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္ စသျဖင့္)လူထုဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာကို 
လက္လွမ္းမွီခြင့္၊ စာပို႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေ၀ငွျခင္းမ်ား၊ အျခားပံုႏိွပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။၅၂ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား မလုပ္ဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေထာက္ခံမႈရေအာင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ထိုက႔ဲသို႔ မီဒီယာမ်ားကို အားလံုးတရားမွ်မွ်တတ လက္လွမ္းမွီေအာင္ 
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္္ဖို ႔လည္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားကို ပုဂၢလိက မီဒီယားမ်ားက ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ တေျပးညီဆက္ဆံေစဖို႔ ေသခ်ာစြာလုပ္္ေဆာင္ေပးရမည့္ 
တာ၀န္မ်ားလည္း အစိုးရမ်ားတြင္ ရွိပါေသးသည္။၅၃ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲဲအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲအခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င့္သံုးႏိုင္ေစဖို႔ လုပ္္ေဆာင္ေပးရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ျပည့္္စုံလံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ 
မရိွမျဖစ္အေရးၾကီးပါသည္။ သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္္မီွေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ေစဖိ႔ု၊ 
မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္္ပါေစဖုိ႔၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေရြးေကာက္ပြဲဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား(ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းဟု 
ေခၚသည္ျဖစ္ေစ ပုိမိုက်ယ္္ျပန္႔ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ေခၚဆိုသည္ျဖစ္ေစ)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားကို  
ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။၅၄ “မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ 
အျပဳသေဘာေဆာင္တာ၀န္မ်ားသည္လည္း ဤေနရာတြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 
 
မဲဆႏၵရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလ်ာမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရယူႏုိင္ေအာင္ 
(ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္ေရးကို က်င့္သံုးရန ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားမရွိပဲ) 
ဖန္တီးထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား  က်င့္သံုးျခင္းအေပၚ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္္ ဆက္စပ္္ေသာ အခြင့္္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းသည္  
အစိုးရတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာအခါတြင္ ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပုိင္မ်ားတြင္ ထိုတာ၀န္ရွိသည္ဟု ေယဘူယ်က်က် ေျပာႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုတာ၀နက္ို ႏုိင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကလည္း ယူသင့္သလို၊ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ေနသူမ်ား၊ ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ အရပ္ဖက္္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အမ်ားျပည္သူကို 
သတင္းျပန္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေကာင္းၾကဳိးစားႏုိင္ပါသည္။၅၅ ေရြးေကာက္ပြဲ  ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ေနသူမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟု ေျပာေသာအခါတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖန္႔ေ၀ေသာအခါတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အစိုးရမ်ားတြင္္ 
တာ၀န္ရိွပါသည္။  
 

ေရြးေကာက္္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေရြးေကာက္္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို ႔လိုေၾကာင္း ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အေတြ႔ရမ်ားသည့္အျပင္ ထုိ 
အေျခခံမူသေဘာတရား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိ အမ်ားအျပား၏ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈသည္  ခုိင္မာ ပါသည္။၅၆ သို႔ေသာ္ 
ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ 
ျဖန္႔ခ်ိခြင့္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥေတာ့မဟုတ္္ပါ။  
 
ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖုိ႔လိုေၾကာင္း ေျပာလိုက္ေသာအခါတြင္ အက်ိဳးစီးပြားေပါင္းစံုတို ႔ 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနျခင္းလည္း ပါ၀င္လာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပရာတြင္ ထိေရာက္မႈရိွေစဖိ႔ု၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား လံုျခံဳမႈရိွေစဖို႔(အထူးသျဖင့္ေတာ့ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား)၊ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္သက္္ဆိုင္ေသာ 
ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးရေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏  ပို္င္ဆိုင္မႈအက်ဳးိစီးပြားမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုက႔ဲသို႔ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
ပါ၀င္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းရာတြင္ ျပည္္သူတို႔၏ အလိုဆႏၵအေပၚတြင္သာ 
အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ မူတည္ေနရမည္ျဖစ္သည္။  ျပည္္သူတို႔၏  ဆႏၵသေဘာထားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း 
အေကာင္္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းမ်ားမွေန၍ စတင္လုပ္္ကုိင္သင့္ပါသည္။၅၇ ထို႔အျပင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ 



ထိန္းဖို႔လိုအပ္လာေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိက်မႈရွိၿပီး ရိုးသာသည္ကို သိဖု႔ိဆိုေသာ 
ႏိုင္ငံသား(ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္္သူျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္္ခံရဖို႔ ၾကိဳးစားသူျဖစ္ေစ) တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္သာ 
အေရးအၾကီးဆံုးအေနထားတြင့္္ရွိသင့္ပါသည္။ 
 

အျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေနရာေပးႏုိင္သည္ျဖစ္သလို ေပးလည္းေပးရမည္ ျဖစ္္ပါသည္။ သို႔ေသာ္  

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပရာတြင္ အဆင္ေျပေစဖိ႔ု၊ ႏုိင္ငံသားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစဖုိ႔    ပ္ုိင္ဆိုင္မႈအက်ဳးိစီးပြားမ်ားကို 

အကာအကြယ္ေပးဖို႔ဆိုသည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြသဲတင္းအခ်က ္အလက္ကို ရယူပိုင္ခြင့္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏  

အက်ဳးိစီးပြားမ်ားအေပၚ ဖံုလႊမ္းျခင္းမျဖစရ္ပါ။၅၈ ျပည္သူမ်ားသည္သာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 

အစိုးရမ်ား၏ လုပ္္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵမွ ဆင္းသက္လာသည္ 

ဆိုသည့္သေဘာတရားမ်ားရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္္သူတို႔၏ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသည္ ၎၏တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို မည္သို႔ထမ္းေဆာင္သည္ ဆိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  

ျပည္သူမ်ားကပဲ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္္ခံရဖို႔ ၾကိဳးစားသူမ်ားကို    ေပးအပ္ရန္ အစုိးရမ်ားတြင္ ခြျဲခားမႈတိုက္္ဖ်က္ေရး 

တာ၀န္ရိွပါသည္။  

ထိုတာ၀န္္ကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာနယ္ပယ္တြင္လည္း အခို္င္အမာလက္ခံထားပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ 
လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္အရ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေပးအပ္ဖုိ႔  Organization of American 

States (OAS) အဖြ႔၀ဲင္ႏုိင့္ငံမ်ားတြင္ ခြျဲခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး တာ၀န္ရွိသည္ဟု အခုိင္အမာျပဌာန္းထားပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ကို American Convention on Human Rights (American convention) အရလည္း 
အကာအကြယ္္ေပးထားပါသည္။၅၉ Marcel Claude Reyes, et al. ႏွင့ ္ Chile ႏိုင္ငံေတာ္ အမႈတြင္ Inter-American Court of Human 

Rights က ေအာက္ပါအတိုင္းစီရင္ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ "အမ်ားျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
ဖြင့္ခ်မႈဆိုေသာ အေျခခံမူ ၂ ခုကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္္ေဆာင္သင့္သည္။ သိုု႔မွသာ 
ထိုသို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာသူမ်ားက အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သိို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူေရးရာ 
ကိစၥမ်ားကို အစုိးရမ်ားက ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနမေနကို ေမးခြန္းထုတ္ ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ 
စဥ္စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။"၆၁သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္ဆိုင္ရာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းကုိ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမ ွ ေတာင္းဆိုမႈအား ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ American Convention အပိုဒ္ ၁၃ ပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အမႈက စီရင္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။ Marcel Claude 

Reyes အမႈတြင္ ေပးထားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္လည္း 
အလားတူၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္သင့္ပါသည္။  
 
ကြန္ဗင္းရွင္း အပုိဒ္ ၁၀ ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ အရ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သတင္္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္္ရန္ လ႔ူအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
ကာကြယ္ေရးဥေရာပသေဘာတူစာခ်ဳပ္ European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(European Convention) ကိုလက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ အဖ႔ဲြ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခြျဲခားမႈေလ်ာ့ပါးေရးတာ၀န္ရွိသည္ဟု European Court 

of Human Rightsက စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမလုပ္္ေဆာင္ရေသးပါ။၆၂
 သို႔ေသာ္ႏ်ဴကလီးယား ဓတ္အားေပး စက္ရံုတစ္ရံုသည္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္ဟု အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုက ယူဆေနၿပီး ထိုသို႔ယူဆခ်က္ 
မွန္ကန္ေၾကာင္းျပသႏုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္္းခံေနသည္။ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
စက္ရံု၏ တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံဆိုင္ရာ အခ်က္္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္္ျဖစ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးပဲ ျငင္းဆုိေနျခင္းသည္ 
အပုိဒ္ ၁၀ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အပုိဒ္ ၁၀သည္ မွန္ကန္သည္္ဟု Sdruzeni Jijoceske Matky ႏွင့္ Czech Republicအမႈတြင္ 
တရားရံုးက ကိုးကားႏုိင္ေသာစီရင္ခ်က္ကို ခ်ေပးထားသည္။၆၃  

 

စီရင္ခ်က္မခ်ရေသးေသာ Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb ႏွင့္ Armenia အမႈတြင္္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ဆိုသည့္ အေျခခံသေဘာတရားကို European Court of Human Rights 

ကထည့္သြင္းစဥ္းစားေနသည္။၆၄ အာဏာပိုင္္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္္ခ်ျခင္း လုပ္္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ား၊ 
မဲဆြယ္စည္္းရံုးမႈတြင္ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား၊ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအေၾကာင္း 



သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အာေမးနီးယန္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေတာင္းခံထားရာ 
ေရြးေကာက္္ပြအဲာဏာပိုင္မ်ားက မေပးပဲခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအမႈတြင္္ အဆိုပါအဖြ႔ဲက နစ္နာေၾကးေတာင္းခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အေရးၾကီးပံုကို ယခုအမႈေၾကာင့္ တရားရံုးက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား 
အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရသြားပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ေနရာယူေနေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုိက္ေသာအခါတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေရးသည္ အဓိကေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိ 
ေရးဆြေဲသာအခါ၊ မဲေပးသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးေသာအခါ၊ မဲမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာအခါတြင္္ႏွင့္ စာရင္းသြင္းေသာအခါ 
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားကို သံုးစြရဲာတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစႏိုင္သလို၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳသြားႏုိင္သည့္ 
အႏၱရယ္လည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ၾကည့္္ရႈ႕ဖို႔၊စစ္ေဆးဖို႔၊ နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားဖို႔ 
သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အခြင့္္အေရးႏွင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ ႏုိင္္ငံသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အလြန္တရာမွ အေရးၾကီးပါသည္။  
 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းစနစ္္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊  ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္အခ်က္လက္မ်ားျပဳစုျခင္းကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္္ေရာက္္မႈမ်ားသည္ ၾကီးမားသည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိို ေရြးေကာက္ပဲြဲ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား 
ႏိုင္ငံသားမ်ားက (ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္အုပ္္စုမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ 
တိုက္္ရိုက္္ပါ၀င္္ျခင္း)လက္လွမ္းမွီသိရွိျခင္းသည္္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ျပဆိုေနပါသည္။ မည္ကဲ့သိ႔ုေသာနည္းပညာမ်ားကုိ 
အသံုးခ်မည္ဆိုသည့္အျပင္၊ အသံုးခ်မည့္နည္းပညာမ်ား၏ပံုစံ၊ နည္းပညာမ်ားကို ရယူရာတြင္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္၊ စမ္းသပ္မႈ၊ 
အတည္္ျပဳသေဘာတူျခင္းလုပ္ငန္္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးျခင္းနည္းပညာမ်ားတြင္ ျပႆနာေပၚေပါက္လာပါက 
ထိထိေရာက္္ေရာက္္ကုစားေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားစသည္္တို ႔ႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ 
အေစာပုိင္းကာလမွာပင္ လက္လွမ္မွီသိရွိၿပီး ပါ၀င္္ထားသင့္ပါသည္။ ၆၅  

 

ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ္မ်ားကို စာရင္္းသြင္းျခင္း လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးမွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳဖုိ႔အတြက္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ မဲရံုမ်ားတြင္ရွိေနသင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားမွ အားလံုးတေျပးညီ 
သေဘာတူလက္ခံထားပါသည္။ မဲေပးသူမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မဲျပားမ်ားကုိ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊   အမွားအယြင္းမခံသည့္ 
ေရြးေကာက္္ပြဲပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းစသည့္ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ပါ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးတြင္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေနသင့္သည္ဆိုေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး 
အေျခခံသေဘာတရားသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်င့္္ၾကံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္႔ပြားလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။၆၆ 

 

မဲရံုမ်ားတြင္ရိွေနၿပီး ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ၾကည့္ေနႏိုင္ေအာင္ 
တရား၀င္ခန္႔အပ္ျခင္းအပါအ၀င္၊ ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္္ေရး ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္္းမ်ားမွတဆင့္ 
ေရြးေကာက္္ပြသဲတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ ႏ္ိုင္သည့္လက္ခံႏုိ္င္သည့္အခြင့္္အေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားက တျဖည္းျဖည္းတိုးျမင့္လက္ခံလာေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။၆၇ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ 
ပြင့္္လင္းျမင္္သာမႈရွိေရး အေရးၾကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားက ေနာက္ထပ္ျပသသည့္အေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြေဲစာင့္္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္လက္္ခံၾကပါသည္။၆၈ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္္ပြဲ 
ေစာင့္္ၾကည့္ျခင္းမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးထားၿပီး ၎တို႔သည္ 
ပြင့္္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး သေဘာတရားေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား ဒီမိုကေရစီစံသတ္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတြင္္  ပြင့္္လင္းျမင္သာမႈရိွေရး 
သေဘာတရားသည္ အားလံုးပါ၀င္္ႏုိင္ခြင့္္ရွိေရး သေဘာတရားကဲ့သို႔ပင္ အခန္းက႑မ်ိဳးစံုမွ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 
စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဆင္ႏႊဲခြင့္္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
ခြျဲခားမရေၾကာင္းကို ေနာက္္ထပ္ျပသသည့္ ဥပမာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 



ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲလွ်င္ တာ၀န္ခံမႈရိွဖုိ႔လုိသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားတြင္္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီး ရာထူအာဏာရယူထားသူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစဖို႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ 
အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တာ၀န္ခံေသာ အစုိးရမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားကို 
အခ်ိန္မွန္က်င္းပေစျခင္းသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။၇၀ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားကို အခ်ိန္မွန္က်င္းပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။၇၁ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈကို ဖန္တီးေပးသည္မွန္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားစစ္မွန္ ေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 
၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုယ္တုိင္္ တာ၀န္ခံမႈရွိရပါမည္။ ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔တြင္ မဲေပးမည့္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူမ်ား 
အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္ရေစဖုိ႔ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ  တာ၀န္ခံမႈအေျခခံသေဘာတရားသည္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေပၚေစပါသည္။ တာ၀န္ခံမႈအေျခခံသေဘာတရားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အစုိးရအရာရိွမ်ားက 
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိေစဖုိ႔ႏွင့္ သူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွင္းျပေစဖုိ႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း လိုပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္အတြင္း တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားတြင္ ရႈ႕ေထာင့္မ်ား အမ်ားၾကီးပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို  ေပးအပ္ဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို စီစဥ္က်င္းပရေသာ 
သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ဖန္္တီးေပးဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို သူတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေစဖုိ႔ 
ဆိုသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။၇၂ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲ အခြင့္အေရးမ်ား  ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ကုစားျခင္း 
 ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္လာေသာေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးမ်ား၊ ကုစားမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုလာသူမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲထားရပါမည္။၇၃ ထိုသို႔ေရးဆြေဲပးထားရာတြင္ 
သင့္ေတာ္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား၊ ကုစားျခင္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး 
က႑မွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ တရားရံုးမ်ားတြင္ 
တရားမွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အယူခံ၀င္္ေရး လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။၇၄  

 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေစာဒကတက္တိုင္တန္းမႈမ်ား၊ တရားဥေပဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမႈမ်ားသည္ 
ျပည္္သူအမ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈကို ခံရပါသည္။ နစ္နာမႈကို ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္အေနျဖင့္္ မဲမ်ားကိုျပန္လည္ေရတြက္ဖို႔၊ သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲအသစ္တစ္ခုကို ျပန္လည္က်င္းပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ပို၍စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။၇၅ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိ 
ေရးဆဲြျခင္းမွစ၍၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္္းအထိ၊ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက 
မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္္ေအာင္ အရည္အခ်င္္းျပည့္္မွီျခင္းအထိ၊ မဲျပားပံုစံအထိ၊ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ စာရင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းမွ အျခားကိစၥမ်ားအထိ 
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးတြင္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းထားဖို႔လိုပါသည္။၇၆ 

 

ထိုသို႔ကုစားမႈမ်ား ထိေရာက္ေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေဘးဥပါဒ္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိန္မီွလည္း ကုစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ား ျဖစ္ေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ ွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး က႑မွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို အရည္အခ်င္္းျပည့္္မွီေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
အေကာင္္အထည္ေဖာ္ေနရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဟန္ျပသက္္သက္္သာျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။၇၇ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္္ အျငင္္းပြားဖိုရာ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ 
ကုစားမႈမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ ွ တဆင့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီး အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္္ခြင့္မ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ကုစားမႈမ်ားကိုေတာ့  တရားစီရင္ေရး အျမင္ျဖင့္(ပထမတရားစဲြျခင္းျဖစ္ေစ၊ အယူခံ၀င္သည္ျဖစ္ေစ) 
ျပန္လည္သုံုးသပ္ရပါမည္။ သူတို႔ ၂ ခုၾကားကြျဲပားမႈကို ဥပမာျဖင့္ အရွင္းဆံုးေဖာ္ျပႏုိင္္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို မဲျပားေပၚတြင္၊ မဲစာရင္းေပၚတြင္ မမွန္မကန္ေနရာေပးေဖာ္ျပ(အကၡရာစဥ္လိုက္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ 
မဲႏႈိက္၍ေနရာခ်ထားျခင္း မဟုတ္ပဲ)ထားသည္ဆိုပါက ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေပးအပ္သင့္္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို ေဖာ္ျပေပးဖို႔အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆန္ေနသည္ဆိုလွ်င္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာအကာအကြယ္္ေပးဖို႔အတြက္ တရားစီရင္္ေရးက႑မ ွ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကုိ 



လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္္စာရင္္းတြင္ လူတစ္္ေယာက္၏ နာမည္ကိုမွားယြင္းေဖာ္ျပထားသည္ သို႔မဟုတ္္ 
အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားက မမွန္မကန္ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္၊ မဲေပးခြင့္္မွတ္ပံုတင္္ ကဒ္္ျပားေပၚတြင္ မမွန္မကန္ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လံုေလာက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္္ေယာက္၏ 
နာမည္သည္ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္္စာရင္္းတြင္ မပါ၀င္္ပဲ ေပ်ာက္္ကြယ္္ေနသည္ဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္္ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ 
မဲေပးျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ အမွားယြင္းတစံုတခုျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မဲေပးသူအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္္ဖို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွိထားသင့္ပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနေသာ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ထိေရာက္ေသာကုစားမႈမ်ားဆိုရာ၌ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ 
အခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပင္္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ အခ်ိန္ကိုအေရးအၾကီးဆံုး သေဘာထားၿပီး 
လုပ္ေဆာင္မွသာ တာ၀န္ခံမႈမ်ား အားေကာင္းလာသည္ကို ေတ႔ြရပါသည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္သည္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရပဲ၊ မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပမခံရပဲ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ 
ကုန္ဆံုးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ျပန္လည္အစားထိုး၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္သူတစ္ေယာက္္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသေရဖ်က္ေသာ ဇတ္လမ္း၊ေၾကာ္ျငာတစ္ပုဒ္ကို 
သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္ဆိုလွ်င္ အမွန္ျပင္္ဆင္ျခင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ားကို လူသိမ်ားစိတ္၀င္စားေအာင္ 
လုပ္္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္  ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မွသာ ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုုကဲ့သို ႔ ဥပမာမ်ားက ျပေနသည္မွာ 
ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးဖို ႔ဆိုလွ်င္၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
တာ၀န္ယူေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပင္္ဆင္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုအပ္ေၾကာင္း 
ျပသေနပါသည္။၇၈ 

 

 ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနေသာ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ တာ၀န္ခံမႈသေဘာတရားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသေဘာတရားကို မၾကာခဏ 
ခြျဲခားရခက္ပါသည္။ အလီက္ထေရာနစ္ မဲေပးနည္းစနစ္မ်ားကို က်င့္္သံုးေနသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုစားေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္ေပးမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔လိုအပ္ေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျပဆိုထားပါသည္။ 
 
မဲေပးမႈမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမရွိသည့္ 
အေနအထားဆိုပါစုိ႔။ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မဲေပးမွတ္တမ္း အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာ မ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္္ကန္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲဲ့ျခင္းရွိမရွိကို ကြန္ပ်ဴတာမႈခင္းနည္းပညာႏွင့္္ မစစ္္ေဆးပဲ ေျပာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားက တိုင္တန္းမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေသာအခါတြင္လည္း 
အားကိုးအားထားျပဳႏုိင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ျဖစ္မလာႏုိင္ၾကပါ။ ထိုက႔ဲသို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ေနာက္္တစ္ၾကိမ္ 
ေရြးေကာက္ပြျဲပန္လည္က်င္းပျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္္က်င္္းပလိုက္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြသဲည္ ပထမက်င္းပထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဲႏွင့္ ထပ္တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ မူလေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
မဲေပးခဲ့သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္္လည္း ကြလဲြေဲနႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေနအထားမ်ိဳးတြင္ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေတာ့သည့္အတြက္ အခ်ိန္မီွထိေရာက္္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္္ႏိုင္ေတာ့ပါ။  
 
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ရွိသည့္အခါတြင္လည္း စာရြက္အေထာက္္အထားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္အေထာက္အထားတြင္ 
မည္သည္က မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အမွန္တကယ္္ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု ေမးခြန္းေပၚလာႏိုင္ပါေသးသည္။၇၉ 
အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမႈခင္းနည္းပညာႏွင့္္  စစ္္ေဆးဖို႔လိုလာေသာ အခါတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္္ရသူကုိ 
အခ်ိိန္မွီ စိတ္္ခ်လက္ခ် ေၾကၿငာေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း ေသခ်ာေပါက္ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ားသည္္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ပထမဆံုး ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း 
စာရြက္္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္ေပးမႈႏွင့္ 
တာ၀န္ခံမႈမ်ား ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။  
 

အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရာရိွမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရး  တာ၀န္ခံ  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား   (EMBs) ၊ အျခားအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ခံရွင္းျပႏုိင္ရန္အတြက္  အုပ္ခ်ဳပ္္ေရး  တာ၀န္ခံ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိထားရပါမည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးကို ေသခ်ာၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး 



အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မွတ္တမ္းတင္ေပးၿပီး 
အေကာင္္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းဆိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးက႑ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္္သည္။ ဘ႑ာေရးတာ၀န၀္တၱရားမ်ားကုိ 
အေလးေပးေျပာဆိုျခင္း၊ မဲေပးသူ  အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မည့္ အရာရွိမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ 
မထမ္းေဆာင္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပ်က္္စီးေစမည့္ အရာရိွမ်ားကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဖုိ႔ 
အေလးေပးေျပာဆိုျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္သည္။  
 
ထိုသို႔တာ၀န္ခံ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပံုသ႑န္မ်ိဳးစံုႏွင့္္ ရွိေနပါသည္။၈၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား 
ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးကို လုပ္္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားကို 
ေပးႏုိင္သည့္္အခြင့္အေရး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေစာဒကတက္တိုင္္တန္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္္းႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရေစပါသည္။ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြ႔ဲမ်ား၊ အဖြ႔ဲတြင္းအထူးေကာ္မတီမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
စာရင္္းစစ္မႈမ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို အားေကာင္းေစပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ သတင္္းထုတ္ျပန္ေပးမႈမ်ား 
ရွိေနသည့္္ေနရာမ်ားတြင္ ပုိိၿပီးအားေကာင္းေစပါသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔(ဗဟို ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္၊ 
သို႔မဟုတ္္ အျခားနာမည္္မ်ားလည္္း ေပးေလ့ရွိသည္)၊ႏွင့္ အျခားလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀ူါဒမ်ားကို 
တုိင္္ပင္ေရးဆြေဲနသည့္ အစည္္းအေ၀းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င ္ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဲ 
ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက တက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ တာ၀န္္ခံမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည့္ 
ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
က်င့္သံုးသည့္္ အၾကိမ္ေပါင္း၊ အျပစ္္ေပးအေရးယူခံရ၊ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရသည့္ လူပုဂ ၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္္း သတင္းထုတ္ျပန္ 
ေဖာ္ျပမႈက တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 
စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတြင္ ပုဂ ၢလိက အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အကာအကြယ္္ေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္ဖို႔လိုပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္္ပြဲဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္္လာႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား   (EMBs) ၊ 
တျခားအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား(ရဲ၊အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ မီဒီယာၾကီးၾကပ္္မႈေကာ္မတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပုိင္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီရသည့္ 
စစ္ဖက္ႏွင့္္ အျခားအဖြ႔ဲမ်ား)၏ လုပ္္ငန္္းထိေရာက္မႈႏွင့္ ဂုဏ္္သိကၡာမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ၾကားနာမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္ 
တရားဥပေဒျပဳေရးက႑၏  ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈသည္ အလြန္တရာမွ အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္ခံမႈအစီအမံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိေရာက္္ၿပီး ပါတီဘက္လိုက္မႈမရိွသည့္နည္းျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းရွိမရွိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အရင္္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပ ဲ ေပးအပ္ျခင္း သံုးစြေဲနျခင္းရွိမရိွ၊ 
ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနျခင္းရွိမရွိကို ထိုုကဲ့သို႔ ၾကားနာမႈမ်ားက 
အေလးေပးေျပာဆိုႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲမ်ား၊ ဥပေဒျပဳက႑မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရ ၾကီးၾကပ္မႈဌာနမ်ား အျပင္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္္သူဆိုုင္ရာ စာရင္းဇယား ေကာ္မတီမ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈကို 
အားေကာင္းေစေသာ အေရးၾကီးသည့္္ အစီအမံ နည္းစနစ္မ်ားျဖစ္္ႏိုင္ပါသည္။  
 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ခံေစျခင္း 
ေရြးေကာက္္ပြဲဲမ်ားတြင္ တာ၀န္ခံမႈအားေကာင္းေစဖုိ႔ဆိုလွ်င္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္္အ၀ကာကြယ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ မဲလိမ္မဲညာမႈကို က်ဴးလြန္ေသာ၊ ေရြးေကာက္္ပြဲဲ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာသူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအရ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။၈၁ ေရြးေကာက္္ပြဲဲ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ျပစ္မႈမ်ားကို ရွင္္းျပေစၿပီး၊ ေနာင္္တြင္က်ဴလြန္လာႏိုင္သည့္္ သူမ်ားကိုပါ 
ေနာက္တြန္႔သြားေစရန္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္္ထုတ္ေပးရာတြင္္  ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ခံေစျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ 
ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပစ္္မႈဆိုရာတြင္ မဲေဲပးသူစာရင္းမ်ားကို လိမ္ညာျခင္း၊ မဲပံုမ်ားအတြင္း မသမာမဲမ်ားထည့္ျခင္း၊ 
အီလက္ထေရာနစ္စနစ္အတြင္း ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ပါေသာ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကုိင္္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္္း၊ မ၀ဲယ္္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္္းျဖင့္္ ေရြးေကာက္္ပြစဲနစ္မ်ား ပ်က္္ျပားေအာင္ 
လုပ္္ေဆာင္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္္အခြင့္္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ေပးအေရးယူမခံရေသာ 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ထြန္းကားသည့္္ေနရာမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ခံေစျခင္းမ်ားသည္္ ပိုလို႔ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပဲြ အခြင့္္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၏ 
အခန္းက႑အတြက္လည္း တာ၀န္ခံမႈသေဘာတရားက အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါသည္။၈၂ ရဲတပ္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ ၎၏ 
ဥပေဒအေကာင္အထည္္ေဖာ္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ထိထိေရာက္္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရိွ 



ဆိုသည္မွာလည္း အဓိကစိုးရိမ္စရာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္္မ်ားကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ 
က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးမခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူထုေထာက္ခံမႈနည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို 
ေထာက္ခံသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ဆိုသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိမရိွအျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္္သည္ 
ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒတစ္ခုခုေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိမရိွကို ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္္အရ 
ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ဌာနတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ 
(အစိုးရစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားကဲ႔သို႔ )အစိုးရေထာက္္ပံ့မႈ ရယူေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၊ 
ဥပေဒျပဳက႑မွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္္းေနသည့္အခါတြင္ ဘက္မလိုက္ေသာ 
ထိေရာက္ေသာ "ရ"ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖစ္္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။  
 
တာ၀န္ခံမႈသေဘာတရားသည္ အစိုးရ၏တရားစြဆဲိုျခင္းမ်ား၊ တရားမစြဆဲိုျခင္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါသည္။၈၃ 
ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားရံုးပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ရာဇသတ္ဥပေဒမ်ားသည္ 
အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ တရားစြရဲာတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိရန္အတြက္ လိုုအပ္သည့္္အေျခအေနမ်ားကို ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္္ သက္္ဆိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရာစြရဲာတြင္္ ဘက္္လိုက္မႈကင္းၿပီး 
ထိေရာက္မႈရိွရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။  သူတို႔လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြအဲမႈ 
အေရအတြက္၊ အမႈမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ တရားရံုးတင္ပို႔ႏုိင္ေသာ  အမႈအေရအတြက္ စသည္မ်ားကိုလည္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက 
ေဖာ္ျပဖို႔လိုပါသည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းသည္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းအေပၚ အေရးတၾကီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါလိမ့္မည္။  
 
ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားကို ျပည္္သူလူထု သိရွိႏိုင္ရန္ စီမံေပးထားရပါမည္။ 
က်ဴးလြန္သည္္ဟု စြပ္္စြခဲံရေသာ သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ရေစရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္အျပင္ 
က်ဴးလြန္ေသာသူမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားအတုိင္း တရားရံုးမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျပည္သူလူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ရွင္းျပေျပာဆိုရပါမည္။ ပြင့္္လင္းေသာ တရားရံုးလုပ္္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ျပစ္္္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္္ေနသည့္နည္းလမ္းအေပၚ 
လူုထုက လက္လွမ္းမွီသိရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လက္လွမ္းမွီလာျခင္းေၾကာင့္ တရားေရးက႑ တာ၀န္ခံမႈသည္လည္္း 
အားေကာင္းသြားပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြျဲပစ္္မႈမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ထံုလုပ္္နည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပည္သူလူထုစိတ္၀င္္စားမႈကိုလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔စိတ္၀င္စားမႈသည္ 
တရားစီရင္ေရးက႑အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေထာက္အကူျပဳေစသလုိ၊ စြမ္းရည္္မ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 
 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလုူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ  မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵကို တိတိက်က်ဆံုးျဖတ္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ 
အစိုးရအရာရိွမ်ား၏ စြမ္းရည္မည္္ေရြ႕မည္မွ်ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္အားထားမႈေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 
ထိုသည္ကိိုပင္္ ေရြးေကာက္ပြဲဲလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပည္သူလူုထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ဟုေခၚဆိုပါသည္။ 
 
ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလူုထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၏ အခန္းက႑သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္ကုိ 
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးသေဘာတရား၊ ပြင့္လင္္းျမင္သာမႈ သေဘာတရား၊ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားသေဘာတရားက စုေပါင္းျပဆိုေနပါသည္။ 
ထိုအေျခခံသေဘာတရား တစ္ခုခ်င္္းစီသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလူုထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို  အားေကာင္းေစၿပီး ၊ အဆိုပါ 
သေဘာတရားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဆိုပါကလည္း ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား(ထုိ႔အျပင္္ ေရြးေကာက္္ပြရဲလဒ္အရ ေပၚေပါက္လာေသာ 
အစိုးရေပၚ)တြင္ ျပည္သူလူုထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္ေရာက္သူမ်ား၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈ 
 
အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္္ကဲ့သို႔ပင ္   ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလူုထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈသည္ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေနသလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ျပည္သူလူုထုကို အုပ္ခ်ဳပ္ရၿပီး၊ တိုင္းျပည္ဓနဥစၥမ်ား၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္စီမံရသည့္ အာဏာမ်ား ၊ အစိုးရ ရာထူးမ်ားကို ရရိွေရးၾကိဳးစားေနသည့္သူမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ရည္မွန္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ကုိ 



အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့သြားသည့္အခါ၊ ဒီမုိကေရစီမဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္္တင္ေျမာက္ခံရေအာင္ 
ၾကိဳးစားလာႏုိင္ပါသည္။  
 
မည့္သည့္္ႏုိင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား၏ အေရးအၾကီးဆံုးအခန္းက႑မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ 
ရယူမႈၾကိဳးစားျခင္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။၈၄ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္စဥ္မ်ားသည္္ 
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္၊ ပြင့္လင္္းျမင္သာမႈရိွၿပီး၊ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကိုေပးႏိုင္ရမည္္ျဖစ္္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မွသာ 
ေရြးေကာက္တင္္ေျမွာက္ခံပုိင္္ခြင့္္ကို က်င့္သံုးဖို႔ စစ္မွန္သည့္အခြင့္အလမ္းကို အာမခံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရယူၿပီးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါအေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။  ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက  ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္းတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႔၊ 
အျခားယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာဖုိ႔ကို သေဘာတူရန္အတြက္လည္း အေျခခံျဖစ္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို နည္းပါးေစၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ အေနအထားကို ကူညီအားျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
 
ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရယူမႈၾကိဳးစားသူူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရယူေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ္လည္း သူတိုု႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကုိ 
ရယူရံုသက္သက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္၊ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထမ္းရြက္ဖို႔သက္္သက္္က်င္းပေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား သည္ 
မွားယြင္းပါလိမ့္မည္။ မဲေပးသူမ်ားက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ သေဘာထားေပၚတြင္ အေျခခံမထားလွ်င္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ အေပၚတြင္ အစိုးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာက 
အဓိကမွီခုိအားထားျပဳမေနလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖို႔ၾကိဳးစားေသာသူမ်ားတြင္ ၾသဇာအာဏာ နည္းပါးသြားပါလိမ့္မည္။ 
ျပည္သူလူုထု ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရယူခံစားႏုိင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဲယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
အႏုိင္ရရန္ အားၾကိဳးမာန္တက္္ ယွဥ္ျပဳိင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဲဂုဏ္သိကၡာရွိေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ  
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျပည္္သူလူထုလက္ခံလာေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ ကုစားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
ျပသျခင္းျခင္းျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ျပည္္သူမ်ားသိေအာင္ ခ်ျပေပးသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးလုပ္္ေဆာင္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္္နာပါမည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု 
ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ပါသည္။၈၆ 

 

ေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား (ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ အျခားအရပ္ဖက္အဖ႔ြမဲ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို တခါတရံရယူ၍) ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း၍ ရယူထားေသာ ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပမႈ 
က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚထားရွိေသာ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ကူညီတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို တရား၀င္ေၾကျငာေသာ အခမ္းအနားမ်ား၊ က်င့္၀တ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ေဖာက္္ဖ်က္္ျခင္းမ်ားရွိလာလွ်င္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ားက မေက်နပ္ခ်က္္မ်ားကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ပါ၀င္သည္။၈၇ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကလည္္း သူတို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေလ့က်င့္္သင္တန္းေပးရာတြင္ 
က်င့္၀တ္စည္းကမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္္သြင္းေပးသင့္္သလို၊ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းႏွင့္္ တည္္ဆဲဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း 
အဓိကထားေျပာဆိုေသာ ပါတီတြင္းတာ၀န္ခံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
စာရြက္္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားျခင္းသည္လည္း ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို အားေကာင္းေစပါသည္။ 
 

ေရြးေကာက္္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယုံၾကည္္ကုိးစားမႈ 
ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုသည္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ာကို ျခိမ္းေျခာက္္အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္းမရွိပဲ က်င့္သံုးႏုိင္မည္၊ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ 
လုပ္္ေဆာင္သည့္အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္အေရးယူမခံရႏုိင္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္္စိတ္ခ်ျခင္္းမ်ားမရိွပါက ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ဖို႔ ျငင္းဆန္ေကာင္းျငင္းဆန္ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈအတြက္္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္က အေျခခံက်ၿပီးအေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္္ဆိုေသာ္ လက္တုံ႔ျပန္အေရးယူမခံရႏိုင္ေအာင္ 
ကာကြယ္္ေပးမႈမ်ား၊ မဲေဲပးသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးမႈက အာမခံေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။၈၈ 



 

ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပိုင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္္ကိုးစားမႈ အားေကာင္္းလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္္ေနရာတြင္ရွိေနသလို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ပါ  အဓိကေနရာမွ ရွိေနပါသည္။ 
အဘယ္္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္္းစကားမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးမႈတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္္း 
ရွိမရိွဆိုသည့္အျပင္   အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚကုိပါ အက်ဳိသက္ေရာက္ေနပါသည္။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ေပးလိုက္္ေသာမဲမ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈကို ေသခ်ာေစာင့္ၾကပ္ေပးႏုိင္ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္္ မဲဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ အီလက္ထေရာနစ္ 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မဲမွတ္တမ္းယူ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ားကို ဆက္စပ္ေပးေသာ အီလက္ထေရာနစ္ 
နည္းပညာမ်ား(မဲေဲပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္္းတြင္ သံုးေသာ အခ်ိန္မွတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မဲေဲပးစက္မ်ားၾကား တကယ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သေဘာတရားအရ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း)ကို စတင္္အသံုးျပဳသည့္အခါ ထြက္္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
အေလးေပးေျပာၾကားျခင္းလည္္း ပါ၀င္သည္။၈၉ ဆႏၵမဲမ်ား၏လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဲပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အေရးၾကီးေသာေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။   မဲေဲပးနည္းစနစ္္မ်ား၊ မဲေရတြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူူလူထု၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးေပးေျပာၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဲပညာေပးမႈမ်ားသည္ တိက်ျပည့္စံုသင့္သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 
မဲေပးမႈကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္သူအား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲဲပညာေပးမႈတြင္ ၾကိဳတင္္ရွင္္းရွင္းလင္းလင္း 
ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြႊဲဖို႔အတြက္ဆိုုလွ်င္ ႏုိင္္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရယူထားရမည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ 
ရယူထားႏိုင္္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု 
ျပည္္သူမ်ားက ယံုၾကည္္ထားဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မွန္မွန္ၾကီးၾကပ္ဖို႔သာမကပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
တစ္ခုခုအတြက္္ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူမ်ားအထင္္မွားအျမင္မွား မျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။၉၀ 

 
ျပည္သူလူထုယံုၾကည္္ကိုးစားမႈရွိလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲဲအာဏာပိုင္မ်ားသည္ သူတိ႔ု၏ တာ၀န္မ်ားကို ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု 
ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္္မႈအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္တရာမွ အေရးၾကီးပါေသးသည္။ 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္္ 
ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈဆိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား၀င္မ်ားႏွင့္္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္္းကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
လံုေလာက္ေသာပါ၀င္မႈ ႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံမႈ (အားလံုးပါ၀င္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သေဘာတရားမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း)ရွိသလားဆိုသည္အေပၚ မူတည္ပါသည္။၉၁ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားပံုသည္ 
ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ၊ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္သူမ်ားက အေစာပုိင္းတည္းက 
ေက်နပ္အားရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ခိုင္္မာေအာင္တည္ေထာင္ေပးျခင္းမွာ 
အလြန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ား အရွိန္ရလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေကာ္္မတီမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အကဲျဲဖတ္သည့္အေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္သူလူထုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ထိန္းထားႏိုင္မည္လား၊ ဆံုးရႈံးသြားမည္လား 
ဆိုသည္္တို႔ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိအဆင့္တြင္မွ ခိုင္္မာေအာင္တည္ေထာင္ေပးဖုိ႔ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။၉၂ 

 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဆိုသည္မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥမွ်သာမကပဲ  ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကိုကုိယ္စားျပဳုေသာ အစိုးရမ်ားၾကား 
ထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ကို အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။ အစိုးရမ်ားက ၎ 

တို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အင္္စတီက်ဴးရွင္္းေတြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေနတဆင့္ မည္ကဲ႔သို႔ သေဘာထားဆက္ဆံၿပီး 
ေလးစားလိုက္နာသလဲဆိုုတာကို ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက သရုပ္ေဖာ္ျပသေနပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီးတာ၀န္ယူထားရေသာ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္္ပြဲ 
ဂဏု္သိကၡာရွိေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔စိတ္၀င္စားေသာ မဲဆႏၵရွင္ အားလံုးအတြက္  (အမ်ားျပည္သူပါ၀င္္ေသာ စည္းေ၀းတုိင္ပင္ ႏွီးေႏွာပြမဲ်ား၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင့္ တျခားအလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား) ပါ၀င္္ေစေအာင္ လက္ကမ္းေပးသည္ 
ဆိုပါက ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ျမင့္မားေစပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ထားရွိေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတုိင္းအဆသည္ ပါတီဘက္လိုက္မႈရွိမရွိ ဆိုေသာ ျပည္သူလူထုအျမင္အေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ၾကီးမားပါလိမ့္မည္။  



 
ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္မ်ားက တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးရာတြင္္ 
အေရးအၾကီးဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီဘက္မလိုက္ 
ေရြးေကာက္္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအသင္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို လက္ကမ္းၾကိဳဆိုေပးၿပီး 
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
အားလံုးပါ၀င္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို အားေကာင္းသြားေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ 
အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ ခိုင္လံုမႈရိွပါက ေရြးေကာက္ပြအဲေပၚ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို 
သင့္ေတာ္ေသာအတို္င္းအတားအထိေရာက္သြားေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။၉၃ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းတား၀န္မ်ားကို ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ ထမ္းရြက္ဖို႔ကိုလည္း 
အဆိုပါအခ်က္မ်ားက အေလးေပးေျပာေနပါသည္။ 
 
ေရြးေကာက္္ပြပဲညာေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ႏႈန္းျမင့္မားေအာင္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးရေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ အဖြ႔ဲမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း 
က်ယ္ျပန္႔ပါေသးသည္။ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္   သူတို႔၏ 
ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အလမ္းမ်ားကို မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ အသိပညာေပးျခင္းအျပင္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
မဲေပးျခင္း၏အေရးၾကီးပံု၊ ျပည္္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီအစုိးရမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အေၾကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္မားေစပါသည္။ ထိုသို႔ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ရာတြင္  ျပည္သူမ်ားက 
နားေထာင္ရုံသက္္သက္ျဖင့္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဖိုရမ္မ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ မီဒီယာမွတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္္ျခင္းမ်ား၊ 
ပရိတ္သတ္ပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ားကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ား၊ 
ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါသည္။ မည္သူလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ မဲေပးသူ 
အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးရာတြင္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
မဲေပးသူမ်ားေရာ၊ ၀င္ေရာက္္ေရြးေကာက္ခံသူမ်ားပါ  ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ယံုၾကည္မႈျမင့္မာလာေစ ႏုိင္ပါသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပြ ဲယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈရိွမရွိဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသေဘာထား အျမင္မ်ားသည္လည္း ေရြေးကာက္ပြမဲ်ားတြင္  
ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား 
ျဖစ္္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္္ငံေတာ္၏ ဘက္မလိုက္္ၾကားေနမႈလည္း အေရးၾကီးၿပီး ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္္ေရး 
ေကာ္မရွင္မ်ားအျပင္ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။  ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ားကို 
မီဒီယာက ေဖာ္ျပရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိမရွိဆိုသည့္္အခ်က္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အခြင့္္အေရးကို မဲပံုးတြင္္ 
မည္သို႔မည္ပုံက်င့္သံုးမည္ ဆိုသည္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစသကဲ႔သို႔ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ အားနည္းသည္ဟု 
ထင္ျမင္သြားလွ်င္လည္း ယံုၾကည္မႈ အားနည္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္္ မည္၍မည္မွ် ေငြေၾကးသံုးစြႏဲုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပရုံမွ်မကပဲ 
ေရြးေကာက္္ပြစဲနစ္မ်ား၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္္ေနေသာေၾကာင့္ 
အေရးၾကီးပါသည္။  
 
ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈဟု ဆိုရာတြင္ ပါ၀င္္သည့္ အစိတ္အပိုင္း မ်ိဳးစံုရိွႏိုင္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ 
မထင္္မရွားျဖစ္လွေသာ္လည္း အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို အေသအခ်ာ 
သတ္မွတ္ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးအတြက္ အခရာက်လွေသာ အားလံုးပါ၀င္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရိွ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို 
အေလးဂရုျပဳႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ စစ္မွန္သည္ဆိုသည္္ကို ျပည္္သူလူထုယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ၾကိဳတင္္ျပင္္ဆင္ႏုိင္ၿပီး အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေပးႏိုင္္ပါသည္။  
 

 
 
 
 
 



နိဂုံး 
 
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားကို က်င္းပဆင္ႏႊဲခြင့္ဟုဆိုရာတြင္ စုေပါင္းပါ၀င္မႈသေဘာမွာ အေရးၾကီးၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားလည္္း အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းကိုလည္း 
ရည္ညႊန္းႏုိင္္ပါသည္။ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အေျခခံက်က်ဆန္႔က်င္ပယ္ရွားျခင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရး 
စာရြက္စာတမ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ထိ႔ုအျပင္ အရြယ္္ေရာက္သူအာားလံုး တန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္္၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
အားလံုးတန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ရႏုိင္္မႈ၊ တေျပးညီျဖစ္မႈ၊ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကိို ခံံစားႏိုင္မႈမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေပါင္္းစပ္္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပယ္ရွားေရး 
စံႏႈန္းမ်ားသည္္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္မေပးထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပေနေသာ အခါတြင္္လည္း 
အားလံုးပါ၀င္မႈ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈႏွင့္္ တာ၀န္ခံမႈ သေဘာတရားမ်ားမွ်တဆင့္ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္္း 
အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ အဆုိပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အစုုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားက ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္း လက္ေတ႔ြလိုက္နာက်င့္သံုး ေထာက္ခံေပးျခင္းျဖင့္္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈကို ျမင့္တက္လာေစၿပီး၊ ေရြးေကာက္္ပြရဲလဒ္မွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရမ်ားကိုလည္း 
ေထာက္ခံလာေစပါသည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၁ တြင္လည္း အဆိုုပါအခ်က္မ်ားကို ယခုလို ေဖာ္ျပထားပါသည္ “ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ 
ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကုိ 
အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားလ်က္စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖင္႔ထင္ရွားေစရမည္။” ICCPR  ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ယခုလိုု 
ပါ၀င္ပါသည္။ “ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို လြတ္္လြတ္လပ္္လပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေစရန္ အာမခံခ်က္ 
ေပးထားဖို႔အတြက္ အစိုးရမ်ားတြင္ ခြျဲခားမႈေလ်ာ့ပါးေရး တာ၀န္မ်ားရိွသည္။ ”ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္ဆိုင္ေသာ စံႏႈန္းစံထားမ်ားကို 
ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္္နာၿပီး ကာကြယ္ေစာင့့္ေရွာက္္ေပးေသာ 
အေလ့အထမ်ားကုိ ဆက္လက္္ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔အေလ့အထမ်ား ဆက္လက္္ျဖစ္ေပၚ အားေကာင္းေစျခင္္းျဖင့္ 
ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားမွေန၍ ရာထူးအာဏာ ရယူဖို႔ၾကိဳးစားေသာသူမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ား၊ တရား၀င္မႈမ်ား 
ရလာႏုိင္ေစပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္္ဆိုင္ေသာာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္္မ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ 
ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ေလးစားလိုက္္နာ အကူအညီေပးေသာ ဒီိမိုကေရစီ အစိုးရမ်ား ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေျခကုိလည္း 
အားေကာင္းသြားေစပါသည္။  

ေအာက္ေျခမွတ္စု 

၁  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၁၊ ဥပမာ ၾကည့္။ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၁၇ က(၃)။ ကုလ၊ 
ေထြညီလာခံ၊ တတိယၾကိမ္၊ ပထမစည္းေ၀း။ ကုလ စာရြက္စာတမ္းအမွတ္ က/၈၁၀ [ဒီဇင္ဘာ ၁၀။၁၉၄၈] [စာတမ္းျပန္ညႊန္း]။ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္၂၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၉၆၆. ၉၉၉။ ကုလ စာခ်ဳပ္ ၁၇၁. ၆ အုိင္္အယ္လ္အမ္ 
၃၆၈(၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ တြင္စတင္အသက္၀င္) [ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္] ။ လူမ်ိဳးျခင္းခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပံုသ႑မ်ိဳးစံုကို တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ ၅ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၁၉၆၅၊ ၆၆၀ U.N.T.S.၁၉၅(၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ  ၄ 
တြင္စတင္အသက္၀င္) [လူမ်ိဳးျခင္းခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပံုသ႑မ်ိဳးစံုကို တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္] ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျဲခားမႈမ်ိဳးစံု 
တိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ ၇၊ ကုလ ေထြညီလာခံ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃၄/၁၈၀ [ ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၁၉၇၉]။ U.N. GOAR Supp [အမွတ ္၄၆] ၁၉၃။ 
ကုလ စာ က/  /၃၄/၁၈၀. ၁၂၄၉  U.N.T.S ၁၃[ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္္ စက္တင္္ဘာ ၃ စတင္အသက္၀င္] [အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျဲခားမႈမ်ိဳးစံု 
တိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ] လူသားႏွင့္္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ပဋိညာဥ္ အပိုဒ္ ၁၃(၁) ဇြန္လ ၂၆၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္။ 
အာဖရိကစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (OAU) စာCAB/LEG/67/3/Rev. 5, 21 I.L.M. 59 [လူသားႏွင့္္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ပဋိညာဥ္]။ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္၊ အပိုဒ္ ၂၃ ၊ ၁၉၆၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ [1144 U.N.T.S 123 ဂ်ဴလိုင္ ၁၈၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အသက္၀င္] 
[လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ဟု ေနာင္္ဆက္ညႊန္း ] ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ျခင္း(ဥေရာပ) 
သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ပထမေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္၃၊ မတ္လ ၂၀၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္။ 213 

U.N.T.S. 262 [လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ျခင္း(ဥေရာပ) သေဘာတူညီခ်က္ဟု ေနာင္္ဆက္ညႊန္း ]။ ဥေရာပလုံျခံဳေရးႏွင့္ 
ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကြန္ဖရင့္ (OSCE) လူသားအခန္းက႑ကြန္ဖရင့္အတြက္ ကိုပင္ေဟဂင္ အစည္းအေ၀း၊ အပိုဒ္ ၆၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက ္၁၉၉၀  29 

I.L.M. 1305။(၁၉၉၀) [ကိုပင္ေဟဂင္ စာခ်ဳပ္ဟုေနာင္္ဆက္ညႊန္း]။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာရပ္ပဋိညာဥ္(၁၉၉၄) အပိုဒ္ ၁၉။ 
ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္းအတြက္ ေတာင္အာဖရိက လူု႔အဖြ႔ဲအစည္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ  (SADC)လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား(၂၀၀၄)။ 
အေထြေထြညီလာခံမွ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အေမရိကတုိက္လုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္၊ ၂၀၀၁၊ စက္တင္ဘာ ၁၁၊ လီမာ၊ ပီရူးႏုိင္ငံ။  



အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ကုလအေထြေထြ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အဖြ႔ဲ၀င္ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီး စာတမ္းတြင္ပါသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားက 
အေျခအေနအရ မျဖစ္မေနလိုက္နာေစရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ကုလပဋိညာဥ္ ၅၅ ၊ ၅၆ 
တြင္ပါ၀င္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္း တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို ျပည့္္စံုလံုေလာက္္ေသာ ရွင္းျပခ်က္အျဖစ္ 
မွတ္ယူေကာင္းမွတ္ယူႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ ၂၁ ပါ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုေတာ့ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေသးပါ။ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၁၆၀ မ်ားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ 
အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကိုေတာ့ ICCPR ကဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္္ ၅ 
ႏိုင္ငံက ICCPR ကိုလက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳလုိက္နာသည့္ အဆင့္ကိုေတာ့မေရာက္ေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္တိုင္း မၾကာခဏထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခံရၿပီး ICCPR ကို လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ 
က်ဴးဘား၊ ဖီဂ်ီ၊ အိုမန္၊ ပါကစၥတန္ (မၾကာေသးခင္က လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳလိုက္နာျခင္းမရွိေသး)၊ ကာတာ၊ 
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ စင္ကာပူနင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳထားၿပီး 
လိုက္နာက်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းကို http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty5_asp.htm တြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္္။ 
လက္မွတ္မေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ၀ီကီပီးဒီယား၏ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights တြင္ၾကည့္္ရႈ႕ႏုိင္သည္။  

၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္၂၁(၂)၊ အထက္္ပါမွတ္စု။ စာ ၆ ကိုၾကည့္။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ အထက္ပါမွတ္စု 
၁(အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားလ်က္စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွတဆင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ားမွ ေၾကညာရသည္) 

၃ ICCPR အပုိဒ္၃ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ ICCPR ကိုလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္မွ သေဘာတူညီခ်က္၏ အခန္းက႑ကို အနက္္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုေပးသည့္အတိုင္း၊ အပိုဒ္ ၂၅(က)သို႔ ရည္္ညႊန္းထားသလို၊ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရး လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းဆိုသည့္ က်ယ္္ျပန္႔သည့္ အယူအဆျဖစ္ပါသည္။ မ၀ူါဒကို ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ စာပုိဒ္ ၅ ႏွင့္၈ ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅။ အမ်ားျပည္သူေရးရာမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရျခင္း။ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္္သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ် ရပုိင္ခြင့္(အပုိဒ္ ၂၅)။ ၁၂၊၇၊၉၆။ 
စာခ်ဳပ္/ဂ/၂၁/တည္းျဖတ္၁/ျဖည့္စြက္ ၇/( အေထြေထြမွတ္ခ်က္) [အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅ ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္]။ 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Open 

document    တြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္သည္။ 

၄ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို က်င္းပႏိုင္ခြင့္တြင္ပါ၀င္ေသာ စုေပါင္းစရုိက္လကၡဏာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ 
တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနျခင္းရွိသည္။ ICCPR အပိုဒ္ ၁(၁)တြင္ " ျပည္သူအားလုံးတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရိွၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးကုိ ပိုင္ဆုိင္ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ နိုင္ငံ 
ေရးစနစ္ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာျပဌာန္းခြင့္ရွိၾကျပီး၊ မိမိတုိ႔စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ား တုိးတက္ဖံြံ႔ျဖဳိး 
ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွၾကသည္။" အပိုဒ္ ၁ သည္ ICCPR ၏ အပုိင္း ၁ ျဖစ္ေနၿပီး "ျပည္သူမ်ား"၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ ICCPR ၏ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ စတင္ေသာ အပုိင္း ၂ သည္ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
သက္္ဆိုင္ေနသည္။ အပိုဒ္ ၁(၁)တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မဲေပးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဆႏၵခံယူပြမဲ်ားက်င္းပၿပီး မၾကာခဏက်င့္သုံုးၾကသည္။ ၎တို႔သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြအဲမ်ိဳးအစားမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အပုိဒ္ ၂၅ပါ 
ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အပုိဒ္ ၂၅ ပါ 
လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္ဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကို အပုိဒ္၁ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ အသိေပးထားသည္။ 
အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ထိုက႔ဲသို႔ပါ၀င္္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ 
ရလဒ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ကူညီအဓိပၸါယ္္ဖြင့္ဆိုေပးသည္။ သူတို႔ႏွစ္ခုၾကား ဆက္စပ္မႈကို 
ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုေနမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကိုေတာ့ မေရာေထြးသင့္ေပ။ 
ဒီမုိကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္္း ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
ေသာမတ္စ္ဖရင့္ခ္ ေရးသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ၈၆ ေအအမ္၊ ေဂ်၊ 
အင္တာေနရွင္နယ္၊ ၄၆၊ ၁၉၉၂ [ဒီမုိကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပ]ႏွင့္ ဂရီဂိုရီ 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty5_asp.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights


ေဖာ့ခ္စ္ ေရးသားသည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒပါ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ၊၁၇၊ ေယးလ္၊ ေဂ်၊ အင္တာေနရွင္နယ္ ၅၃၇(၁၉၉၂) 
[ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပ]စာအုပ္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။  

၅ အထက္ပါမွတ္စု အမွတ္ ၄ ကိုၾကည့္ပါ။ ICCPR အပုိဒ္ ၁(၁) အထက္ပါမွတ္စု အမွတ္ ၄ သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမရေသးေသာ၊ 
ေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္ေျမမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသည္။ မြန္တီနီဂရိုးႏိုင္ငံတြင္၊ ၂၀၀၆ 
တုန္းကႏွင့္  တီေမာတြင္ ၁၉၉၉ တုန္းက က်င္းပေသာလြတ္လပ္ေရး ျပည့္သူ႔ဆႏၵခံယူပြမဲ်ားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား 
ရပုိင္ခြင့္၊ အထက္္ပါမွတ္စု အမွတ္ ၄၊ ၅၈-၅၉ ကိုၾကည့္ပါ။  

၆ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အထက္ပါမွတ္စု အမွတ္ ၁ ကို ဥပမာၾကည့္ပါ။  

၇ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အယ္လ္တယ္ေဆာႏွင့္ ဥရုေဂြး အမႈတြင္ ရႈ႕ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။ ဆက္သြယ္ျခင္းနံပါတ္ 
အာ၂/၁၀။[ မတ္လ ၁၀ ရက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္] ကုလ၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ျဖည့္္စြက္ခ်က္ အမွတ္ ၄၀(ေအ/၃၇/၄၀) ၁၂၂(၁၉၈၂) (၁၉၈၂ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၂၉ အစည္းအေ၀း)( ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ မဲေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၁၅ 
ႏွစ္တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ အျခားအရာမ်ားအျပင္ အပိုဒ္ ၂၅ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း)အတြက္ 
http://www.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session37/2-10.htm တြင္ၾကည့္ပါ။ လာဘီတာႏွင့္ အီတလီအမႈတြင္ 
ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒစာေစာင္၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၆၊၆၆၆-၆၆၉ (၂၆၇၇၂/၉၄)။ 
ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး (ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၃ ပါ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္။ 
မာဖီးယားဂိုဏ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု စြပ္စြခဲံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စြခဲ်က္မ်ားရုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း) http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2000/Apr/Labita%20jud%20epress%20.htm; တြင္ၾကည့္ပါ။ ယာတာမာႏွင့္ ႏိုင္ကာရာဂြာ 
အမႈတြင္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ (အျခားအရာမ်ားအျပင္ အပုိဒ္ 
၂၃ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မလိုလားအပ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ 
ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲျပားမ်ားေပၚတြင္ 
မပါေအာင္တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ဆံုးရႈံးေစျခင္းျဖင့္ မဲေပးသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနပုံကို တရားရံုးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။) [ယာတာမာႏွင့္ ႏိုင္ကာရာဂြာ အမႈဟုဆက္လက္ညႊန္း] http://www.corteidh. 

or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_ing.doc တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္သည္။  

၈ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေၾကျငာခ်က္၊ ကုလတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ တြင္ 
အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၃၂ ခုက ေထာက္ခံ၊  www.accessdemocracy. 

org/library/1923_declaration_102705.pdf တြင္ ၾကည့္ပါ။ [မ၀ူါဒမ်ားေၾကျငာခ်က္ ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 

၉ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စုေပါင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ [NEEDS။ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္] [စုေပါင္းေဖာ္ျပျခင္း 
ဟုဆက္လက္ညႊန္း] (ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ျပည့္စုံလံုေလာက္စြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားလိုက္္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားအေၾကာင္း ဇယားဆြေဲဖာ္ျပျခင္း၊ ႏိုင္္ငံတကာစာခ်ဳပ္္စာတမ္းမ်ားကို 
ျပည့္ျပည့္စံုစုံစုေဆာင္း ေဖာ္ျပျခင္း) http://www.needs-network.org/publications.html)တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေတာင္ပုိ္င္းအာဖရိက 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပါလီမန္ဖိုရမ္၊ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ထံုးဓေလ့မ်ားႏွင့္ စသံတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(၂၀၀၁) 
http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/regional-resources-africa/sadcpf_electionnormsstandards. 

pdf/view;တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို ဥပေဒရႈ႕ေထာင့္မွတဆင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ ေလ့လာျခင္း၊(ဗင္းနစ္ ေကာ္မရွင္)၊ 
ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အမူအက်င့္္ေကာင္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္အစီရင္ခံစာ(၂၀၀၂) 
http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-e.pdf;တြင္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ OSCE လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ လက္္ရွိၾကိဳးပမ္းလုပ္္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
OSCE ရံုး (ODIHR) (၂၀၀၃) [OSCE လက္္ရွိၾကိဳးပမ္းလုပ္္ေဆာင္မႈမ်ား ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772_en.pdf တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၊ ကုလ ပညာရွင္ေလ့က်င့္ျခင္း စီးရီး အမွတ္ ၂၊ 
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/hrelections.pdf တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားအသင္း၊ OAS 
ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး အသင္းမ်ားအတြက္ လက္စြစဲာအုပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇ )၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
မစ္ရွင္ ဌာနမွ ရႏိုင္သည္။ အင္တာ ပါလီမန္ သမဂၢ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ေၾကျငာခ်က္ (၁၉၉၄) 
http://www.ipu.org/english/strcture/cnldocs/154-free.htm. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

http://www.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session37/2-10.htm
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2000/Apr/Labita%20jud%20epress%20.htm
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/772_en.pdf
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/hrelections.pdf


၁၀ ေဂးလ္အက္စ္ ဂြဒ္၀င္း ေဂးလ္ ေရး၊ လြတ္လပ္္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္လက္ေတြ႔ ၁၆၀-
၆၇(အင္တာပါလီမန္ ယူနီယံ ၂၀၀၆) ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ အထက္ပါ မွတ္စု ၃၊ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆိုထားပံု၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃၊ ဂရီဂုိရီ ေဖာက္စ္္၊ 
ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအေနအထား၊ ၁၉ ၀စ္၊အင္တာေနရွင္နယ္၊ အယ္လ္ေဂ် ၂၉၅(၂၀၀၁)၊ 
အဲလီဇဘက္အက္ဖ္ဒီေဖ့စ္၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား--ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ဟုတ္မဟုတ္။ ၁၉ ၀စ္၊အင္တာေနရွင္နယ္၊ 
အယ္လ္ေဂ်၊၃၂၁ (၂၀၀၁) ၊ Jørgen Elklit ႏွင့္္ အန္ဒရူးေရးႏိုးလ္ ၊ေရြးေကာက္ပြဲ အရည္အေသြးမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာျခင္းအတြက္ 
မူေဘာင္၊ ၁၂း၂ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ၁၄၇ (၂၀၀၅) ။ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေရးသားသူသည္ ပက္ထရစ္မာလိုးေရးသားသည့္ 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာျပိဳင္ဆိုင္မႈ စာအုပ္ပါအယူအဆမ်ားကို 
ရည္ညႊန္းထားသည္။ (စာတမ္း ၂ ခ ုပူးေပါင္းထားျခင္းကို ကုလသမဂၢ၊ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ အင္စတီက်ဳ႕၊ ႏွင့္ တို႔က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ေ၀သည့္ အာဖရိကေရြးေကာက္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေဖာ္ျပထား ) ကို http://www.accessdemocracy. 

org/library/005_ww_demelections.pdf တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

၁၁ အထက္ပါမွတ္စု ၆-၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတရားရံုး ျပဌာန္းဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၈ 
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ “ ၁။ ႏုိင္ငံတကာတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အမႈအခင္းမ်ားကိုတင္ျပလာျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒႏွင့္ အညီစီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာတရားရံုးသည္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကို ကိုင္စြမဲည္။ က၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးက သိသာထင္ရွားစြာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆုိင္ရာ(ေယဘူယျဖစ္ေစ)ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ။ ခ၊ ဥပေဒကဲ႔သို႔ လက္ခံထားသည့္ 
ေယဘူယက်င့္သံုးမႈမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္တင္ျပသည့္ ႏုိင္ငံတကာဓေလ့ထံုးစံမ်ား။ ဂ၊ ယဥ္ေက်းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေယဘူယ ဥပေဒသေဘာတရားမ်ား၊ ဃ။ အပိုဒ္ ၅၉ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အရံနည္းလမ္းမ်ားသဖြယ္ လူရိုေသရွင္ရိုေသအျဖစ္ဆံုး လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊” တို႔ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ဆိုသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိပါသည္။  

၁၂ ဒီိမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ားသည္္ ႏုိင္ငံတကာထံုးစံအဆင့္သိ႔ု ေရာက္မလာေသးေသာ္လည္း အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္   စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနသည္ကို သက္ေသျပေနပါသည္။ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို 
သင္ၾကားျခင္း(မားတီးနပ္စ္ နီဂ်္ေဟာ့ဖ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊ ေလးဒင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္) ထဲတြင္ အယ္လင္ေဟး ေရးသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ကိုၾကည့္ပါ။ 

၁၃ စာခ်ဳပ္ဥပေဒမ်ားအတြက္ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္၊ ကုလ စာရြက္စာတမ္း A/CONF ၃၉/၂၇ (၁၉၆၉)၊ ၆၃ A.L.I.J. ၈၇၅(၁၉၆၉) 
(ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၁၉၈၀တြင္ စတင္အသက္၀င)္ အပုိဒ္ ၂၆ တြင္ ေျပာထားသည္မွာ "ကိုင္စြေဲသာစာခ်ဳပ္တိုင္းကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ငံမ်ား 
အေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္"။ စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၇ တြင္ 
ေျပာထားသည္မွာ "စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ကိုလိုက္နာရန္ပ်က္္ကြက္ျခင္းအတြက္ 
ဆင္ေျခေပးအေၾကာင္းျပသည့္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ျပႏုိင္"။ ICCPR အပုိဒ္ ၂၅၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္စု ၁၊ 
သည္ အခြင့္အေရးမ်ားကို "ေၾကာင္းက်ဳိးမဆီေလ်ာ္ပဲ ကန္႔သတ္မထားရ" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္ကိုပင္ 
ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ မဲေပးခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္အခ်က္အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးထားသည္။ 
အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃၊ စာပုိဒ္၄၊ ၁၀မွ ၁၁၊ ၁၃ မ ွ၁၆ ကိုၾကည့္ပါ။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာခ်ဳပ္၊အထက္ပါမွတ္စု 
၁၊ စာပုိဒ္ ၂၄ သည္ အခြင့္အေရးအေပၚကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အလဲြသံုးစားျခင္းမျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ တဖက္သတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
မလုပ္ေဆာင္ေစရန္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ စာခ်ဳပ္္ထဲတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ထိထိေရာက္္ေရာက္က်င့္သံုးႏိုင္ေစသည္။" ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားပါ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ အျခားမည္သည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို OSCE အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက မခ်မွတ္ေအာင္လည္း အပိုဒ္ ၂၄ မ ွၾကပ္မတ္ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။" ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အပိုဒ္ ၂၄ ေၾကာင့္ OSCE အဖြဲ႔၀င ္၅၆ ႏိုင္ငံ 
က ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္လံလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  



၁၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၇-၈ ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္၂-၂၆၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁။  

၁၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၂၀၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၂ 
၊အထက္ပါမွတ္စု ၁ ။ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပိုဒ္ ၈၊၁၂၊၂၆ ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း  အပိုဒ္ 
၇.၅ႏွင့္ ၇.၆ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၁၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၂၀၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၁၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ ၈ ႏွင့္ ၁၂၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း အပိုဒ္ ၇.၇ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၁၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၃။ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၂၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁၊ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ ၁၂ ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း အပိုဒ္ ၇.၇၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၁၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၃၊ ၇၊ ၂၁(၁)။ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၉၊ ၁၇ ၊ 
၂၅၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပိုဒ္ ၁၁ ႏွင့္ ၁၉။ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း အပုိဒ္ 
၇.၇၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၁၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၉၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁၉၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ ၈၊၁၂၊ ၁၉၊၂၅။ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း အပိုဒ္ ၉.၁၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၂၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၉၊၂၁။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁၉၊ ၂၅။ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ အေထြေထြသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အပုိဒ္ ၈၊၁၂၊၂၅။ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း အပိုဒ္ ၉.၁၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၂၁ အသင္းအဖဲြ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြားစုေ၀းခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားေဖာ္ျပခြင့္၊ ကိုင္စြဲဲခြင့္၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း 
အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြကဲာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ကာလအျပင္ျဖစ္ေစ အစုိုးရမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏုိင္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာေနရာတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး  
ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဟု မၾကာခဏရည္ညႊန္းၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾက၊ အမ်ားျပည္သူစစ္ေဆးခြင့္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးၾက၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တာ၀န္ခံလာေစေရးအတြက္ 
ဖိအားေပးၾကပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢမွ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို 
အေရးယူေဆာင္ရြကထ္ားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အစိုးရမ်ားက 
အာမခံလုပ္ေဆာင္ေပးေရး အေရးၾကီးပံုကို အဆိုပါအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ 
၅၆/၁၆၃အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျမွင့္္တင္ရန္ 
လူတစ္ေယာက္္ခ်င္း၊ လူအုပ္စုလိုက္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအစိတ္အပိုင္းအမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္။ 
အေထြေထြညီလာခံ၊ညႊန္း က/ညႊန္း/၅၆/၁၆၃/(၂၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၀၂ ) 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/SRHRdefenders%20En?OpenDocument&Start=1&Count=15&Expand=1. တြင္ၾကည့္ပါ။  
 

၂၂ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားမွာ ထင္ရွားလာပါသည္။ ဥပမာ၊ ခိုင္မာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁၊ အပုိဒ္ ၂ 
(အေထြေထြ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပဌာန္းခ်က္္)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာ ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၇ (ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္)ႏွင့္ ၈( ထိေရာက္ေသာ သက္သာခြင့္)  ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂ (အေထြေထြ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပဌာန္းခ်က္္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 
သက္သာခြင့္)၊၃(လူ႔အခြင့္္အေရးကို က်ားမတန္းတူ ခံစားႏိုင္ခြင့္) ၂၆(ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 
တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္၊ ခြာျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္္တိုင္ကို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ခြာျခားဆက္ဆံမႈအျပဳမခံရေအာင္ 
တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ေပးျခင္း)။ လူမ်ိဳးျခင္းခြျဲခားဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ  



ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။ ACHPR အပိုဒ္ ၂ (အေထြေထြ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပဌာန္းခ်က္္) အပိုဒ္ 
၃(ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္) ACHR; အပိုဒ္ ၁ (အေထြေထြ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပဌာန္းခ်က္္)၊ အပိုဒ္ ၂၄ (ဥပေဒ၏ တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ရပုိင္ခြင့္) အပိုဒ္ ၂၅( တရားစီရင္ေရးကို 
ေနာက္ဆံုးအားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ျခင္း၊ သက္သာခြင့္ရျခင္း) ECHR အပိုဒ္ ၁၃ (ထိေရာက္ေသာ သက္သာခြင့္) အပိုဒ္ ၁၄(အေထြေထြ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပဌာန္းခ်က္္)၊၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာခြျဲခားျခင္းမရွိပဲ အားလံုးအတြက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ား ထြန္းကားလာေစရန္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ပါ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ အပိုဒ္ ၅၅ ႏွင့္ ၅၆၊ ဇြန္လ ၂၆၊ ၁၉၄၅၊ စာရင္း ၅၉၊ ၁၀၃၁၊ စာခ်ဳပ္အမွတ္ 
၉၉၃၊(၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ တြင္စတင္အသက္၀င္)။ ICCPR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ကို အနက္္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသည္ ICCPR  ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးထားပါသည္။ ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၁၈၊ စာပုိဒ္ ၁၊ တြင္ 
ေကာ္မတီသည္"ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး၊ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်ေသာ ေယဘူယသေဘာတရားျဖစ္သည္"ဟု ေၾကညာသည္။ 
ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၁၈ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး။ ၁၀/၁၁/၈၉ [ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၁၈ ဟု ဆက္လက္ညြန္း] 
ကို http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opend 
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၂၃ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ထိုႏိုင္ငံအစိုးရစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို 
ေလးစားျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုက႔ဲသို႔ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈတြင္  ႏိုင္ငံသားမ်ားအသံကိုပါ၀င္ေစျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္စနစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြမဲ်ားမွတဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျချခင္းမ်ားအပါအ၀င္၊ 
ေရြးေကာက္ပြအဲႏိုင္ရေရး ပုံမွန္ စုရုံးလႈပ္ရွားသူမ်ား( ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား)မွ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ 
ဒီမုိကေရစီအစိုးရအေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပိုၿပီးဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ 
အတိုင္းအတာထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ 
 
၂၄ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီ( လာရီဒိုင္္းမြန္းႏွင့္ မာ့ခ္စီပလက္တနာ တည္းျဖတ္၊ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္ ပုံႏွိပ္တိုက္၊ 
ဘာလ္တီမိုး၊ ၂၀၀၆)၊ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြစဲာအုပ္(စေတာ့ဟုမ္း ၁၉၉၇) 
[ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ပံုစံမ်ားဟု ဆက္လက္ညြန္း]။ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (၀ီလ္မာရူးလ္ႏွင့္္ ဂ်ိဳးဇက္္ပ္ဇင္မာမန္း၊ ဂရင္း၀ုဒ္ပံုႏွိပ္တိုက္ ၀က္စ္၀ုဒ္၊၁၉၉၄)။ သက္ဦးဆံပိုင္္ 
ဘုရင္စနစ္ (ဥပမာ၊ ဆြာဇီလန္)ႏွင့္ စစ္အစိုးရမ်ား(ပါကစၥတန္)က အကန္႔အသတ္ျဖင့္သူတို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပေပးေသာအခါ၊ တရားဥပေဒျပဳအာဏာကို က်င့္သံုးမႈတြင္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ တရား၀င္မႈရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားက မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေလးစားလိုက္နာသည္ဆိုသည့္အေပၚ 
အေပၚတြင္မူတည္ေနသလို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀ေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဆိုသည္မွာလည္း 
ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မွတဆင့္ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈဆီမွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ 
တိုင္းျပည္၏အေနအထားအရ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း၊ 
ေပၚထြက္လာသည့္ အစိုးရစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားဟု 
မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနလည္းရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ 
အတိုင္းအတာထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ 
 
၂၅ ထိုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေယဘူယျပန္လွန္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဥပေဒအမ်ိဳးအစားမ်ား အေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာသုံးျခင္းဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား OSCE ODIHR (၀ါေဆာ ၂၀၀၂)ကိုၾကည့္ပါ။ INTERNATIONAL IDEA ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြစဲံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။ 
ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာသုံးျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(စေတာ့ဟုမ္း၊ ၂၀၀၃)။ ပက္ထရစ္မာလုိးေရး၊ 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ NDI လမ္းညႊန္စာအုပ္ (၂၀၀၈ ထြက္) 
[ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ဆက္လက္ညြန္း]။ဒီမိုကေရစီ ဥပေဒျပဳျခင္းအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္  ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္အတိုင္းအတာထက္္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ 



မဲလာေပးမည့္သူမ်ား၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္္သူလူထုကို 
ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထဲတြင္ ထည့္ထားျခင္းသည္ အစုိးရႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားထတဲြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ အထက္ပါ မွတ္စု ၈၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ 
စာပုိဒ္ ၅၊ အထက္ပါ မွတ္စု ၃။ 
 
၂၆ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၂၀၊ အထက္ပါ မွတ္စု ၃။ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း စာပိုဒ္ ၇.၄၊ အထက္ပါ မွတ္စု ၁။ 
ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံ၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြစဲာအုပ္(စေတာ့ဟုမ္း ၂၀၀၆) [ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံ ဟုဆက္လက္ညြန္း]။ 

ရာဖီရယ္လိုပက္စ္ပင္ေတာ ေရး အစုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈအဖြ႔ဲမ်ား(UNDP။ နယူးေယာက္ ၂၀၀၂) 
[အစုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈအဖြ႔ဲမ်ား ဟုဆက္လက္ညြန္း]။ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈအဖြ႔ဲမ်ား၏ 
ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္လုပ္ျခင္းသည္လည္း ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ မ၀ူါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္္ႏိုင္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီပါသည္။ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၅၊ အထက္ပါ မွတ္စု ၃။ 
 
၂၇ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂(၁) တြင္ " ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအစိုးရအသီးသီးအေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမနွင့္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္းအတြက္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိေလးစားလုိက္နာရမည္ဟု အာမခံသည္။" ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အပိုဒ္ ၂၅ က ႏိုင္ငံသားမ်ားထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားသည္။ အပုိဒ္ ၂(၂) တြင္ " အကယ္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 
ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္လုိက္နာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား ေရးဆြျဲပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးပါက ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င ္နုိင္ငံအစုိးရတုိင္းက မိမိတုိ႔ နိုင္ငံအသီးသီး၏ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနည္းက်လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ဤလုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းအတည္ျပဳေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟု 
အာမခံသည္။" အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမရွိေအာင္ လတ္တေလာတာ၀န္ယူေစမႈမ်ား(ဥပမာ၊ 
အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ တာ၀န္မ်ား) ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား(အေပါင္းလကၡဏာ ေျခလွမ္းမ်ား) အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးထားပါသည္။ အေပါင္းလကၡဏာ တာ၀န္မ်ားတြင္ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(အစုိးရကိုယ္စားျပဳ အရာရိွမ်ားလည္းအပါအ၀င္)၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ ICCPR ထဲတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ရရိွခံစာႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ICCPR 
ေၾကာင့္ေပၚထြန္းလာေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္(ဗဟို၊ ျပည္နယ္တိုင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ)ႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုအျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ား၏ အာဏာသံုးရပ္လံုး(ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊)မ ွ
လိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေကာ္မတီမွ ေၾကညာထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာေစျခင္း မ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း 
အကံ်ဳး၀င္ပါသည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ စာပုိဒ္ ၃-၇၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ား လိုက္နာရမည့္ အေထြေထြဥပေဒတာ၀န္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ ။ ၂၆/၀၅/၂၀၀၄ CCPR 
၂၃/ဂ/၂၁ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္၁/ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ၁၂ (အေထြေထြမွတ္ခ်က္) [အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁ ဟုဆက္လက္ညြန္း] 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Open document.တြင္ၾကည့္္ပါ။ 
 
၂၈ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အထက္ပါမွတ္စု၃၊ စာပိုဒ္၁၁၊ (မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္း) ၁၂( ေရြးေကာက္ပြဲဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မက်င့္သံုးေစႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပမာ၊ 
စာမတတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ား၊ဆင္းရဲမြေဲတမႈ၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္မရျခင္း စေသာ၊ 
အခက္အခဲမ်ား၊ ေက်ာ္လႊားေစေရး အျပဳသေဘာေဆာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊) အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၇၊ စာပိုဒ္ ၇၊ 
(အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း)။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၈၊ က်ား/မ 
အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊(အပိုဒ္ ၃) ၊ ကုလ၊ စာ၊ CCPR /၂၁ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္၁/ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ၁၂(၂၀၀၀) [အေထြေထြမွတ္ခ်က္ 
၂၈  ဟုဆက္လက္ညြန္း] စာပိုဒ္ ၃ (အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္ အတားအဆီမ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ လူလုပညာေပးျခင္း၊ 
ဥပေဒျပဳျခင္းကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ဆျခင္း) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/13b02776122d4838802568b900360e80?Opend 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Open


ocument. တြင္ၾကည္႔ပါ။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ပါ၀င္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ OSCE ODIHR ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ပါ၀င္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(၀ါေဆာ ၂၀၀၁) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ပြဲဲတြင္ ပါ၀င္မႈအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ OSCE ODIHR 

ေရြးေကာက္ပြဲဲတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လက္စြစဲာအုပ္ (၀ါေဆာ ၂၀၀၄) ကိုၾကည့္ပါ။  
 
၂၉ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၀ႏွင့္ ၁၁၊ အထက္ပါမွတ္စု၃။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း အဓိကနည္းစနစ္ ၃ ခ(ုတစ္ဦးခ်င္းအစျပဳ၊ 
အခ်ိန္မွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္္မေနရ) ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါ၀င္မႈမျဖစ္ေအာင္ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည့္အရားမ်ား အတြက္ေဆြးေႏြးမႈကို ရစ္ခ်တ္ ကလိန္းႏွင့္ ပက္ထရစ္မာလိုး ေရး မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း NDI လမ္းညႊန္စာအုပ္(၂၀၀၁) [  မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း  လူထုယံုၾကည္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ 
ဟုဆက္လက္ညြန္း]။ စာ ၁ မ ွ၁၈ 
 
၃၀ ၀ီလီလ်ံ ကင္ဘာလီ ေရး မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေလ့လာစိစစ္ရာတြင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာခ်ည္းကပ္မႈ၊ မဲေပးသူမ်ားကို 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည့္အျမင္မ်ား (ဂၽြန္စီကာေနးတည္းျဖတ္၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာန၊ ဟားဗတ္တကၠသို္လ္၊ 
ကင္္းဘရစ္ခ်္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ၁၉၉၁) 
 
၃၁ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္  လူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၉၊ စာ ၇ မွ ၁၈ 
 

၃၂ အလားတူ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃၁၊   အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၆၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ အထက္ပါမွတ္စု 
၂၇။တိုင္းျပည္နယ္္နိမိတ္အျပင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မဲေပးမႈႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္း၊ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးသူမ်ား မဲေပးမႈမ်ားသည္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ေဘာင္အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနပါသည္။  

၃၃ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပုိဒ္ ၁၁မွ၁၁၂ ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ လာေရာက္္မဲေပးသူအေရအတြက္ႏွင့္ မဲေပးသူမ်ားျပားေအာင္ 
စည္းရံုးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ားသည္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ေဘာင္အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ INTERNATIONAL IDEA မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ မဲေပးသူမ်ားျပားေအာင္ စည္းရံုးတိုက္တြန္းျခင္း( စေတာ့ဟုမ္း ၂၀၀၆) ကိုၾကည့္ပါ။ 

၃၄ ICCPR အပိုဒ္ ၂၅။ စာပုိဒ္ ၁၅ မွ ၁၇။ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ စာပုိဒ္ ၇.၅ မ ွ ၇.၆ ။ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၁။ 

၃၅ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၅ မွ ၁၆။ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ အခ်ိဳ႕ရာထူးတာ၀န္မ်ား(တရားစီရင္ေရး၊စစ္ဖက္ႏွင့္ 
အစိုးရဌာနမ်ား)ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ ေရြးေကာာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္္၊ အာဏာရယူျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အက်ိဳးစီးပြားျခင္း ပဋိပကၡျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ရာထူးတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုကိုက္ညီမႈမရိွဆိုေသာ အယူအဆတြင္ အမွန္အတယ္ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းနာမ်ားပါ၀င္သင့္သည္။(ေရြးေကာက္ပြမဲက်င္းပခင္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာလတြင္ 
ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီးခ်ိန္တြင္၊ မည္စာရင္းတင္သြင္းခံရၿပီးခ်ိန္တြင္ 
ခ်က္ခ်င္း ထြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး) 

၃၆ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၅ မ ွ၁၆။ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ 

၃၇ OSCE ODIHR ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ OSCE လူသားက႑ 
ေနာက္ခံအေျခအေနစာတမ္း အမွတ္ ၇၊ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၈)၊ ယာတာမာႏွင့္ ႏိုင္ကာရာဂြာ အမႈကိုလည္းျပန္ၾကည့္။ အထက္ပါမွတ္စု 
၇။ စာပုိဒ္ ၂၂၆ 

၃၈ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၅၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ ယာတာမာႏွင့္ ႏိုင္ကာရာဂြာ အမႈကိုလည္းျပန္ၾကည့္။ အထက္ပါမွတ္စု ၇။ 
စာပုိဒ္ ၂၂၆ 

၃၉ ICCPR အပိုဒ္ ၂၅ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ (နုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ အပုိဒ္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြျဲခားမႈႏွင့္ 
အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္ ……။) စာပုိဒ္ ၇.၅-၇.၈ ၊ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁ 



၄၀ ၊ကိုပင္ေဟဂင္ စာတမ္း၊ စာပိုဒ္ ၇.၅-၇.၈၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၊ ("တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံ 

ခံရၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္္ ျပိဳင္ဆိုင္္ခြင့္ရေစမည့္ တရားဥပေဒအာမခံခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ားက ေပးအပ္ရမည္။" "လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ အေနအထားတြင္ 

ေရြးေကာက္္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစိုးရေပၚလစီမ်ားက ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမ ွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ကိုယ္စားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ျခင္းမျဖစ္ေစရပါ။ ထို႔အျပင္ 

မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းမရွိပဲ တန္းတူညီမွ်အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ 

တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအရ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။") 

၄၁ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၂၅-၂၆၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃ 

၄၂ အထက္ပါမွတ္စု ၁၂-၁၇ ႏွင့္ ၃၃ 

၄၃ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၉၊၂၀၊ ၂၅၊၂၆ အထက္ပါမွတ္စု ၃။ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ စာပုိဒ္ ၇မွ ၉ ႏွင့္ ၁၅၊ အထက္ပါမွတ္စု 

၂၈။ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း စာပိုဒ္ ၇.၅- ၇.၈၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ စင္ဒရာကိုလီဗာ ႏွင့္ ပက္ထရစ္မာလိုး ေရး၊ 

အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြအဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား( အပိုဒ္ ၁၉၊ လန္ဒန္၊ 

၁၉၉၄)၊ [ေရြးေကာက္ပြအဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဟုဆက္လက္ညႊန္း]၊ ၆၉-၇၀ ႏွင့္ ၇၉-၉၀ 

တြင္ၾကည့္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ အင္တာေနရွင္နယ္ အိုင္ဒီအီးေအ ေရး အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရံပံုေငြေထာက္ပံ႔ျခင္း (စတိဗ္ဂရီနာႏွင့္ ဒယ္နီရယ္ ဇာဗာတိုတည္းျဖတ္၊ စေတာ့ဟုမ္း ၂၀၀၅)၊ 

အိုင္ဖက္အီးအက္စ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အစီအစဥ္ http://www.moneyandpolitics.net တြင္ ၾကည့္္ပါ။  

၄၄ " ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုသည့္ စကားလံုးသည္္ ရွင္းလင္္းၿပီး ပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ျဖစ္ၿပီး 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအဖို႔နားလည္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ အသြင္အျပင္မ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြလဲိမ္ညာမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ 

ေရြးေကာက္္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။" ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ ဥေရာပေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွမ်ားအသင္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္္မရွင္၊ 

ေရြးေကာက္ပြစဲီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း(ေန႔စြေဲဖာ္ျပမထား)၊ [ေရြးေကာက္ပြစဲီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း ဟုဆက္လက္ညႊန္း]၊စာ၂၊ aceproject.org/ero-en/topics/voter-registration/vrx_o005.pdf တြင္္ၾကည့္ပါ။ 

[ေရြးေကာက္ပြစဲီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေျခခံက်ေသာ္လည္း အေရးၾကီးသည့္္ လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ 

ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအဓိကထားျခင္း။"] 

ေရြးေကာက္ပြစဲီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းညႊန္မူမ်ား ေအစီအီးပေရာ့ဂ်က္ (ေန႔စြေဲဖာ္ျပမထား) [လမ္းညႊန္မူမ်ား ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 

http://aceproject.org/ace-en/topics/em/em20. တြင္ၾကည့္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ပံုစံ ၊ အထက္ပါမွတ္စု၂၆။ စာ ၂၄ 

" ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊(၁က)၊ အေ၀းတြင္လဲေလ်ာင္းေနသည့္ လူမ်ား၊အရာ၀တၱဳမ်ားကုိ ပီပီျပင္ျပင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ 

ျပန္႔က်ဲအားနည္းသြားျခင္းမရွိသည့္ အလင္းေရာင္ထုတ္လႊတ္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို ပုိင္္ဆိုင္ထားျခင္း၊(၂က) ဟန္ေဆာင္လွည့္္စားမႈမရွိျခင္း၊ 

"၀က္ဘ္စတား တတိယအၾကိမ္တည္းျဖတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ အျပည့္အစံု။ " ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုသည္မွာ 

လူမႈေရးဘာသာရပ္္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ ရူပေဗဒဘာသာရပ္မ်ားတြင္ 

သံုးေသာအဓိပၸါယ္ကို ဆင့္ပြားၿပီးဥပမာေဆာင္သံုးစြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။ "အလင္းေပါက္" အရာ၀တၱဳဆိုသည္မွာ ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေသာ 

ပစၥည္းျဖစ္သည္။  အစုိးရအရာရွိမ်ား တာ၀န္ခံမႈရိွလာေစရန္ႏွင့္္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္္ဖ်က္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအျဖစ္လည္း 

စတင္က်င့္္သံုးထားပါသည္။" ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ(လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား) ၀ီကီပီးဒီးယား(၁၁/၂၉/၀၇) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_(humanities)  တြင္ၾကည့္။  

http://www.moneyandpolitics.net/
http://aceproject.org/ace-en/topics/em/em20


၄၅ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သြားေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ခက္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြစဲံသတ္မွတ္ခ်က္အေၾကာင္း 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်က္မွာ လြယ္လင့္တကူထင္ရွားသြားပါသည္။ စုေပါင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ 

အထက္ပါမွတ္စု ၉ ၾကည့္။ OSCE ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 

၄၆ ICCPR, အပိုဒ္ ၂(၁)၊ အထက္ပါမွတ္စု ၁၊ တြင္ " ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအစိုးရအသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမနွင့္ 
စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္းအတြက္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို  ေလးစားလုိက္နာရမည္ဟု အာမခံသည္။" ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရမ်ားက ခြျဲခားဆက္ဆံမႈေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ 
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လာရသည္။ ICCPR အပိုဒ္တြင္ " အခြင့္အေရးမ်ားကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးမႈေသခ်ာရိွေစရန္အတြက္ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ခြျဲခားမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "ႏိုင္ငံသားမ်ား"ကို က 
အထူးတိတိက်က်ေျပားထားသည္။ အထက္ပါ မွတ္စု ၂၇၊ ပူးတြဲပါစာသားမ်ား။ 
 
၄၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ ၊ အပုိဒ္္ ၁၀၊ ICCPR, အပုိဒ္ ၁၉၊ ACHPR  အပိုဒ္၉၊ ACHR အပိုဒ္ ၁၃၊ ECHR အပိုဒ္၊ 
ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁ 
၄၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္၊ အပုိဒ္္ ၂၁(၃) ႏွင့္ ICCPR အပိုဒ္ ၂၅(ခ) အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ စာပုိဒ္ ၆၊ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ 
အထက္္ပါမွတ္စု ၁  
 
၄၉ 

ICCPR အပုိဒ္္ ၂၅၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁ အရ "နိုင္ငံသားတုိင္းတြင္ အပုိဒ္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြျဲခားမႈႏွင့္ 
အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲေအာက္ပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(က) ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ … အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ 
စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥမ်ား၏ဆႏၵကုိ 
လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား အာမခံလ်က္…." 
 
 ၅၀ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ စာပိုဒ္ ၇.၈ အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပုိဒ္ ၂၅၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၃။ 
ေရြးေကာက္ပြအဲသံလႊင့္တင္ဆက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၄၃၊ စာ ၆၉ 
 
၅၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ ၊ အပုိဒ္္ ၁၉၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ ICCPR အပုိဒ္္ ၁၉၊ ADHR အပုိဒ္္ ၁၃ ၊ ECHR အပိုဒ္္ ၁၀ 
 
၅၂ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ စာပုိဒ္ ၇.၈၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၃၊ 
ေရြးေကာက္ပြအဲသံလႊင့္တင္ဆက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊အထက္္ပါမွတ္စု ၄၃၊ စာ ၆၉ 
 
၅၃ ေရြးေကာက္ပြအဲသံလႊင့္တင္ဆက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊အထက္္ပါမွတ္စု ၄၃၊ ၆၉-၇၀ 
တြင္၊(ေရြးေကာက္ပြအဲေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားကို ျပည္သူလူထုကို အသိေပးရန္ အစိုးရမီဒီယာမ်ား၏တာ၀န္၊ 
ဘက္မလိုက္္ၾကားေနျခင္း၊သမာသမတ္က်ျခင္းတာ၀န္၊) ၇၇( အေၾကာင္ျပန္ၾကားမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား) ၇၈-၉၀(သတင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳခြင့္) ၉၄-၉၇ (ေစာဒကတက္တုိင္္ၾကားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆႏၵခံယူပြဲ)၊ OSCE လက္ရွိ ကတိက၀တ္မ်ား၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၉၊ ၁၉-၂၀ 
  
၅၄ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၁၁၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၃၊ (အပိုဒ္ ၂၅ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ 
က်င့္္သံုးႏိုင္ေစရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းႏွင့္၊ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္သည္။) 
 
၅၅ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈပံုစံ၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၂၆၊ စာ ၆၇၊ ေရြးေကာက္ပြအဲသံလႊင့္တင္ဆက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အထက္္ပါမွတ္စု 
၄၃၊ စာ ၉၁-၉၂ 
 
၅၆ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၄၄ 
 
၅၇ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္္စာတမ္းမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္ ၊ အပုိဒ္္ ၂၁၊ ICCPR, အပိုဒ္ 
၂၅ 
 



၅၈ အျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ အေခ်ာျပင္ဆင္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွေန၍ ေအာက္ဆံုးမဲရံုအဆင့္အထိ 
ေရြးေကာက္ပြအဲုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို ေရးဆြျဲခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ မဲေပးသူမွတ္ပုံတင္ျခင္း အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မွီျခင္းရွိမရွိဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ 
ပစၥည္းမ်ားကိုတပ္ဆင္ေပးျခင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ မဲျပားမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာအေရးၾကီးပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံေရးဆြ၊ဲ 
ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပမည့္္ေနရာမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္း ေရတြက္ျခင္း စာရင္းသြင္းျခင္း၊ 
ေစာဒကတက္တိုင္္တန္းျခင္း၊ တိုင္္တန္းမႈမ်ားကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္ကိုတရား၀င္ေၾကညာျခင္း၊ အႏိုင္ရသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာျခင္း 
 
၅၉ ADHR အပိုဒ္ ၁၃၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁။ အေနာက္ကမၻာျခမ္းရွိ လြတ္လပ္ေသာ ၃၅ ႏုိင္ငံလံုးသည္ OAS အဖြဲ႔၀င္္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ 
က်ဴးဘားႏုိင္ငံ၏အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မႈကို ဆိုင္းငံ႔ထားေသာ္လည္း က်န္ ၃၄ ႏုိင္ငံသည္ တက္္ၾကြစြာပါ၀င္္လႈပ္ရွားၾကသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ၊ လက္ခံ၊ ျဖန္ခ်ိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေပါင္းလကၡဏာတာ၀န္မ်ားကို အတည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ 
OAS အဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက အထူးတိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ OAS အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေအဂ်ီ/အာအီးအက္စ္ 
၂၂၅၂၊(၃၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀/၀၆)  ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္၊ "အမ်ားျပည္သူသင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳခြင့္။ဒီမုိကေရစီအားေကာင္းေအာင ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္္း"၊ ဒုတိယအေရးအၾကီးဆံုးစာပိုဒ္၊ ေအဂ်ီ/အာအီးအက္စ္ 
၂၂၈၈(၃၇ၾကိမ္ေျမာက္ ၀/၀၇)  "အမ်ားျပည္သူသင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳခြင့္။ဒီမုိကေရစီအားေကာင္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း"။ လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ျခင္း အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္၊ စာပိုဒ္ ၄၊ တြင္  

"အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ 
လူတိုင္း၏အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးရန္တာ၀န္သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားတြင္ရွိသည္။ ခၽြင္းခ်က္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အေျခခံမူကခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္္ 
ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖဲြ႔အစည္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ခ်က္ခ်င္းလက္္ငင္း အမွန္တကယ္ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္ 
ကိစၥမ်ားတြင္သာ ဥပေဒတြင္ၾကိဳတင္ျပဌာန္းထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။" 
http://www.iachr.org/declaration.htm တြင္ၾကည့္ပါ။  

၆၀ မာစယ္ကလို႔ဒ္ေရးစ္ရိစ္ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ။ အမႈအမွတ္ ၁၂၊၁၀၈၊(၉/၁၉/၀၆) 
အေမရိကတိုက္္လံုးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး(မာစယ္ကလို႔ဒ္ေရးစ္ရိစ္ ဟု ဆက္လက္ညႊန္း) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.doc တြင္ၾကည့္ပါ။  
 
၆၁ အထက္္ပါမွတ္စု ၈၆ အတိုင္း 
၆၂ အထက္္ပါမွတ္စု ၁။ ECHR တြင္ ဥေရာပတစ္လႊား ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ခုမွ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ား High Contracting 
Partiesအျဖစ္ ပါ၀င္ေနၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ဥေရာပေကာင္စီ Council of Europe(CoE)လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္္အေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္္ထားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခု (ဘယ္လာရုစ္) ကိုဆိုင္္းငံ႔ထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္က်န္ ၄၇ ႏုိင္ငံကအဖြဲ႔ၾကီးထဲတြင္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ ဥေရာပေကာင္စီ အေၾကာင္းေရးသားထားမႈ 
http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 

၆၃ အက္စဒရူဂ်န္းနီး ဂ်ီဂ်ိဳဆတ္စကီးမတ္ကီႏွင့္ ခ်က္စ္ျပည္္ေထာင္စု 
(၇/၁၀/၀၆)(ေလွ်ာက္၊စဥ္၊၁၉၁၀၁/၀၃)ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး။ http://hudoc.echr.coe.int. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
၆၄ ဂယ္ရာဂူယန္ ခိုးဟာ့ဒ္ ပတ္ဂါမာဂုိရာကန္ အကြမ့္ဘ္ႏွင့္ အာေမးနီးယား (စီရင္ခ်က္မခ်ရေသး) (ေလွ်ာက္၊စဥ္၊၁၁၇၂၁/၀၄) 
ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာႏုိင္ငံတကာ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု (တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈ႕အသံုးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း)ကို 
ဥေရာပေကာင္စီမွ လက္္ရွိတြင္စဥ္းစားေနသည္။ (၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ DH-S-AC, 3 - 6 

July 2007အစည္းအေ၀း အဆံုးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတိုးတက္မႈမ်ားကို http://www.access 

info.org/data/File/Draft%20Convention%20as%20at%206%20July%202007.doc  တြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။) သေဘာတူလိုက္နာ၍ 
စတင္အသက္၀င္ၿပီးေနာက္မၾကာမီတြင္  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စာသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားလိုက္္နာရမည့္ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားအေပၚတြင္ 
အၾကီးအက်ယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ပါ 

http://www.iachr.org/declaration.htm
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.doc
http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe
http://hudoc.echr.coe.int/


ေနာက္္ဆက္တြအဲက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္။ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို 
ၾကည့္ရႈ႕အသံုးျပဳျခင္းကို ဥေရာပသမဂၢ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ပဋိညဥ္ အပုိဒ္ ၄၂မွ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ 
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။(ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇) ဥေရာပအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ဥေရာပႏုိင္္ငံသားမ်ား ၾကည့္ရႈ႕အသံုးျပဳျခင္းကို အပုိဒ္ ၄၂မွ ေပးအပ္ထားသည္။ မျဖစ္မေနလုိက္္နာရသည့္သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း 
ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏိုင္ငံ တရားရံုးမ်ားမွ ကိုးကားအသံုးျပဳႏိုင္္သည္။ 
 
၆၅ ဗလာဒီမီယာ ပရန္းႏွင့္ ပက္ထရစ္မာလိုးေရး ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းအသံုးျပဳ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
(NDI၂၀၀၇) [အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 
 
၆၆ ေရြးေကာက္ပြအဲုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း ၊အထက္ပါမွတ္စု ၄၄ 

၆၇ ကိုပင္ေဟဂင္စာတမ္း၊ စာပိုဒ္ ၈၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၁၊ သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျပင္ 
ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အေရးၾကီးပံုကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ျပည္နယ္္တိုင္းအဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းကို OSCE အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက အေလးအနက္ထားလုပ္ကိုင္္ၾကပါသည္။ 
အေထြေထြမွတ္ခ်က္ စာပုိဒ္ ၂၀၊ အထက္္ပါမွတ္စု ၃၊ တြင္ "  မဲပံုးမ်ား(ပုိ၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာရလွ်င္ မဲျပားမ်ား)လံုျခံဳေရးကိုလည္း 
အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြကဲိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား 
ေရွ႕ေမွာက္္တြင္ေရတြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလြတ္သေဘာစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ရွိသင့္သည္။ 
သို႔မွသာ မဲျပားမ်ားလံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္  မဲေရတြက္ျခင္းမ်ား စိတ္ခ်ရသည္ဟု မဲေပးသူမ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။" ဟု 
ေျပာထားပါသည္။ ျပည္တြင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူမ်ားထက္ လူအင္အားပိုနည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ တာ၀န္ကိုလြတ္လပ္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကသကဲ႔သို႔ ပါတီဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းေသာ ျပည္တြင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္လည္း ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ ပါတီဘက္မလိုက္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္္ငံ ၆၅ ခုစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁(ခ)တြင္ၾကည့္ပါ။ မယ္လစ္ဆာ အက္စ္စေတာ့ခ္၊ 
ေနးလ္နဲဗစ္တီ ႏွင့္ ဂလင္္းကို၀င္္တု႔ိေရး အျမန္ေရတြက္ခန္႔မွန္႔ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကိုၾကည့္။ 
[အျမန္ေရတြက္ခန္႔မွန္႔ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 

။။ အဲဲရစ္ခ္ ဘီဂ်ိဳလြန္း ေရး လြတ္လပ္တရားမွ်တျခင္းအလြန္၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း( 
၀ူးဒရိုး၀ီလ္ဆင္ စင္တာပရက္စ္ ၂၀၀၄) ေနာက္ဆက္တြ၊ဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၁-၂၆(ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္သည့္ တစိတ္တပိုင္းစာရင္းတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ ကိုေဖာ္ျပထားသည္။) 

၆၉ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားေၾကညာခ်က္၊ အထက္ပါမွတ္စု ၈ 

၇၀ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပုိဒ္ ၇ ႏွင့္၉ ၊အထက္ပါမွတ္စု ၃။ " စာရင္း၊(၃) လူပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္္၏ ေငြေၾကးရရန္ရိွသည္မ်ား 
ေပးရန္ရိွသည္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္္းေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးရႈေထာင့္မွေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း  အေသးစိတ္ရွင္းလင္္းေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
တရားစီရင္ေရးရႈေထာင့္မွေလ့လာျခင္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ " ။ တတိယအၾကိမ္ ၀က္ဘစတား ႏိုင္ငံတကာ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ အျပည့္အစုံ 
အသစ္ (၁၉၈၆)။ "တာ၀န္ခံမႈဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ က်င့္၀တ္ေဗဒ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားေပးရျခင္း၊ 
တာ၀န္ယူျခင္း၊ လိုက္နာေစျခင္း၊ အျပစ္တင္ခံထိုက္ျခင္း၊ တာ၀န္မကင္းျခင္း ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားအျပင္ ရွင္းျပသင့္သည္ 
ဆိုသည့္္အျခားစကားလံုးမ်ားႏွင့္လည္း တြဆဲက္ေနပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၏ အဂၤါရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိက(ေကာ္ပိုေရးရွင္း) ေလာကအတြင္း ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈတြင္လည္း အဓိကေနရာမွရွိေနပါသည္… 
ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ခံမႈဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြက္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ၀န္ခံျခင္း၊ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္…..အစီရင္ခံျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအတြြက္အေျဖေပးျခင္း အဓိပၸါယ္မ်ားကိုလည္း 
ျခံဳငံုမိပါသည္။ တာ၀န္ခံျခင္း၊ ၀ီကီပီးဒီးယား(၁၁/၂၉/၀၇) http://en.wikipedia.org/wiki/Accountability တြင္ၾကည့္ပါ။ ဂၽြန္ေကေရာဒ့္ 
တည္းျဖတ္သည့္၊ က်င့္၀တ္၊ အသင့္မွီၿငမ္းကိုးကား(ဆာလင္းမ္ပရက္စ္ ၁၉၉၄) တြင္ စတားလင္းဟား၀ုဒ္ေရးသည့္ တာ၀န္ခံမႈကုိ 
ကိုးကားေဖာ္ျပ။ စတားလင္းဟား၀ုဒ္ တည္းျဖတ္သည့္ က်င့္၀တ္ကိုက္ညီ စီးပြားေရးႏွင့္ သမာရိုးက်စီးပြားေရး ျပန္လည္ပံုႏိွပ္္ျခင္း(၀ါ့ဒ္စ္၀ါ့ဒ္ 
ပါဘလစ္ရွင္း ၁၉၉၆) 

၇၁ အထက္ပါမွတ္စု ၁။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံအရာရိွမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္္သိမ္းျခင္း၊ စြဆဲိုျဖဳတ္ခ်ျခင္းကဲ႔သို႔ ေယဘူယဆန္ဆန္ 
တာ၀န္ခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ အတိုင္းအတာေဘာင္အျပင္ဘက္တြင္ရွိပါသည္။ 



၇၂  ဤအပိုင္္းတြင္ ျပည္တြင္းကုစားနည္း၊သက္သာခြင့္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ကုစားမႈမ်ားကို ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္္မရွင္ႏွင့္္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး(ECHR ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္)၊ 
အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး(ACHR 

ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္)၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ( 
ေနာက္ဆက္တြဆဲႏၵအေလ်ာက္စာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္္ငံတစ္္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေကာ္္မတီတြင္ရွိသည္ဟု လက္ခံထားေသာ 
ႏိုင္ငံမွႏိုင္ငံသားမ်ား)၊ အထက္ပါမွတ္စု ၇၊ စာ ၆၀ႏွင့္ ၆၃-၆၄။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာေအာင္လုပ္္ေဆာင္ျခင္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၅၊ 
သည္ အကိုးအကားျပဳေဖာ္ျပေသာ အမႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးက်င္းပေသာ 
ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တင္သြင္းသည္။  

၇၃ ICCPR အပိုဒ္၂(၃)တြင္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရတုိင္းက 
(က) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရပါက ခ်ဳိးေဖာက္ 
သူသည္ အစိုးရရာထူးကုိ ကုိင္စြ၍ဲ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ဤခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈကုိ ကုစားရန္အတြက္ ထုိခ်ဳိးေဖာက္သူအား 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊(ခ) ဤကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
ေတာင္းဆုိေသာပုဂၢဳိလ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားရုံး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနနွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းတခုခုက ေသာ္လည္းေကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳျပီးတရားဥပေဒေရးအရ အေရးယူေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 
(ဂ) စီရင္ခ်မွတ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၾကမည္ဟု တာ၀န္ယူေၾကာင္းကုိလည္း အာမခံပါသည္။  

၇၄ အထက္ပါအတိုင္း အပုိဒ္၂(၃)(င) ဘယ္ရီ၀ိန္းဘာ့ခ္။ ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြတဲိုင္တန္းမႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးေသာ ဥပေဒအေျခခံမူမ်ား(အိုင္အက္ဖ္အီးအက္စ္ ၂၀၀၆) [ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ဟုဆက္လက္ညႊန္း]  
OSCE ေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ 
ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ဆီသို႔ (OSCE ODIHR ၂၀၀၀) [ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း 
ဟုဆက္လက္ညႊန္း] 

၇၅ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အခန္းမ်ား ၉ ႏွင့္ ၁၀။ စာတမ္းဖတ္ပြ။ဲ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ အဖြဲ႔၂၊ အုပ္ ၅၇၊ အယ္လ္အာ ၃(၂၀၀၅) စာ ၈၆၉-၉၀၁ 

၇၆ ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၇၄၊ ေရြးေကာက္ပြအဲျငင္းပြားမႈမ်ား  ေျဖရွင္းျခင္း 
၊အထက္ပါမွတ္စု ၇၄ 

၇၇ အပိုဒ္၂(၃)(င) ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၆၃။  အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊စာပုိဒ္ ၈၊ ၁၅မွ၁၉။ အထက္ပါမွတ္စု ၂၇ 

၇၈ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၇၄၊ 

၇၉ တိုက္ရိုက္မွတ္တမ္းတင္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ား Direct Recording Electronic (DRE) တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ မဲေပးသူသည္ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္္သို႔မဟုတ္ ကီးဘုတ္ကိုအသံုးျပဳေသာ္လည္း 
သက္္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ စာရြက္အေထာက္အထား(စာရင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း မဲေပးသူအတည္္ျပဳစာရြက္အေထာက္အထားဟု 
တခါတရံေခၚ)ကိုလည္း ထုတ္ေပးၾကသည္။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ သေဘာထားေဖာ္ျပျခင္း အရင္ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း 
သက္ေသခံစာရြက္သည္ ထိုသို႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို တိက်စြာကိုယ္စားျပဳႏိုင္သလို၊ ျပဳျခင္မွလည္းျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္္ပါသည္။ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ သက္ေသခံစာရြက္ျဖင့္ 
တိတိက်က်မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္္ ေပၚလာႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားထက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေနရာ 
သက္ေသခံစာရြက္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္္သည္ ျပႆနာအားလံုးကို ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းေပးႏိုင္္ေသာ္လည္း အေရးၾကီးသည့္ 
ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ (DRE)အသံုးျပဳ မဲေပးစနစ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
အလင္းနည္းပညာသံုး အမွတ္အသားျပဳစနစ္ Optical Mark Recognition (OMR) သည္ စကၠဴမဲျပားမ်ားကို စကင္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ 
မဲျပားမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္က်န္ေနပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္တြင္ ပါ၀င္္ေသာ ေဘာေစ့သည္ 
အထူးစီမံထားေသာ မဲျဲပားေပၚမွ အဏုစိတ္အစက္အေပ်ာက္္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏုိင္၍ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
တခ်ိန္တည္းတြင္ မဲျပားေပၚ၌ မင္ရာမ်ားထင္က်န္ေစေသာေၾကာင့္ စကၠဴအေထာက္အထားကိုလည္း က်န္ရစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဖာင္တိန္သည္ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ စကၠဴမွတ္တမ္း ၂ မ်ိဳးလံုးကို တခ်ိန္တည္းတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ 



ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ားသံုးသည့္အခါ အေျခခံက်က်ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ 
ျပႆနာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွရိွမရွိႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ဆိုသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
တာ၀န္ခံျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေယဘူယေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ 
အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စာအုပ္ ၊အထက္ပါမွတ္စု ၆၅ ကိုၾကည့္ပါ။ 

၈၀ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံ၊ အခန္း ၉၊ အထက္ပါမွတ္စု ၆၂၊ အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန႔္ခြမဲႈအဖြဲ႔မ်ား၊ 
အထက္ပါမွတ္စု ၂၆ 

၈၁ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ စာပိုဒ္၈၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၇ 

၈၂ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၃၁၊ စာပိုဒ္ ၁၅ ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၇ 

၈၃ အထက္ပါအတိုင္း 

၈၄ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားေၾကညာခ်က္၊ အထက္ပါမွတ္စု ၈ 

၈၅ ပဋိပကၡအလြန္ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ(ခရစ္ရွနား ကူးမား တည္းျဖတ္၊ လင္းေရနာ 
ထုတ္ေ၀၊ လန္ဒန္ ၁၉၉၈)၊ ၀ီလီလ်ံမာေလး၊ ဒီမုိကေရစီအစုိးရႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်း၊ ၆၊ ခ်ီ၊ေဂ်၊ အင္တာေနရွင္နယ္၊ 
၆၈၃၊ ၆၈၉-၉၁(၂၀၀၆) 

၈၆ ဂိုင္းဂြတ္ဒ္၀င္းေဂးလ္၊ ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ား(အင္တာပါလီမန္ ယူနီယံ၊ ဂ်ီနီဗာ၊ ၁၉၉၈) 

၈၇ International IDEA ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ က်င့္ထံုးမ်ား၊ (စေတာ့ဟုမ္း 
၁၉၉၉)၊ စာ ၈-၁၃ 

၈၈ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၂၀၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃ 

၈၉ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၅၊ စာပိုဒ္ ၂၀၊ အထက္ပါမွတ္စု ၃၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အထက္ပါမွတ္စု ၆၅၊ 
စာ ၅၉-၆၀ 

၉၀ OSCE လက္ရွိကတိက၀တ္မ်ား၊ အထက္ပါမွတ္စု ၉၊ စာ ၅၇ 

၉၁ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံ၊ အထက္ပါမွတ္စု ၂၆၊ အခန္း ၄၊ မ်ား ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

၉၂ အထက္ပါ " အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရအရာရိွမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား"၊ စာ ၁၁-၁၂ 

၉၃ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထမ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကုိ "ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္"၊ အထက္ပါအခန္းတြင္ အေလးေပးေျပာဆိုထားပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား  လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ 
ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြအဲေၾကာင္းအသံလႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အထက္ပါမွတ္စု ၄၃၊ တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ျပည္္တြင္းေရြးေကာက္္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ျပည္္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြကဲိုေစာင့္ၾကည့္ပုံ၊ အျပည့္အစုံအစအဆံုးလမ္းညႊန္ခ်က္ စာအုပ္(NDI ၁၉၉၅) ။ 
အျမန္ေရတြက္ခန္႔မွန္းျခင္္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပြကဲိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စာအုပ္၊ အထက္ပါမွတ္စု ၆၇။ ျပည္္တြင္းေရြးေကာက္္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
လက္စြစဲာအုပ္(OSCE ODIHR ၂၀၀၃) ။ ကမၻာတခြင္ ျပည္္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ((ERIS လန္ဒန္၊ 
ရက္စြမဲေဖာ္ျပ) http://www.needs-network.org/pdfs/Promoting-and-Defending-Democracy.pdf  တြင္ၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြ ဲေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အထက္ပါမွတ္စု ၈ ၊ 
တြင္ေဖာ္ျပထား။  
 

 

 



အပုိင္း (၃) 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြကုိဲ အက်ိဳးျပဳေစေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ ေရးဆြခဲ်မွတ္ျခင္း 

ဥပေဒတုိင္းသည္ ၎ကိုေရးဆြဲခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ အလားတူပင္ 

ထိုဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အနက္ျပန္ၿပီး လမ္းညႊန္ဖို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥေပဒအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္လည္း မည္သူတို႔က 

ေရးဆြၿဲပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ၿပီး ထိုသို႔ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရာတြင္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖို႔အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ ပုိ၍အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရး အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ျပန္လည္ခ်ိန္ဆျပဳျပင္ႏိုင္္ေသာ ျပည္္သူမ်ား၏အခြင့္္အေရးကို က်င့္သံုုးႏိုင္ဖို႔ 

တိက်ေသခ်ာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားက ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြေဲသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ 

အသက္တမွ်အေရးၾကီးပါသည္။ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္္စိတ္ခ်မႈကိုျဖစ္ထြန္းေစေသာ အားလံုးပါ၀င္္ျခင္း၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းဆိုေသာ က်င့္၀တ္သီလမ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္အႏွစ္သာရတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင ္

ဥပေဒေရးဆြျဲခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္းျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြေဲသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ(ေရြးေကာက္္ပြဆဲိုသည္မွာ အဆိုပါအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္)ကို တည္္ေထာင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵကို 

ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနသလုိ ေရြးေကာက္္ပြဲ ကိုအသံုးခ်ၿပီး ဒီမိုကေရစီ မဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တည္္ေထာင္ႏိုင္သည့္ 

အလားအလာကိုလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေရးဆဲြေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထုံးလုပ္္နည္းမ်ား 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ အာဏာကိုရယူထားသည့္ ပါတီမ်ားၾကား သို႔မဟုတ္ 

(ပိုက်ယ္္ျပန္႔သည့္)ေရြးေကာက္္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႏို္င္ငံေရးအာဏာအတြက္ ၾကိဳးစားလာႏိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆိုသည့္ 

အသိုက္္အ၀န္းၾကားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကိုရေရး ကိစၥမွ်သာမဟုတ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ႏွင့္ (ထိုသို႔မလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ 

အနည္းဆံုးေတာ့) ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးဖိို ႔ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္လူမ်ားစုကို 

ယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တိုက္တြန္းႏိုင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္္ခုတည္းက 

လႊတ္ေတာ္တြင္လူမ်ားစုေနရာ ယူထားၿပီး ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္္ ပက္္သက္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ လူျမင္ကြင္းေနာက္ကြယ္တြင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ေနလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းလူမ်ားစုေနရာကို ပါတီၾကီး ၂ 

ခုကမွ်ေ၀ရယူထားၿပီး တိတ္တဆိတ္ပူးေပါင္းၾကံစည္ေန လွ်င္္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ပါ။ 

စစ္္မွန္ေသာေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားျဖစ္္ေပၚလာပါက ရရိွလာမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားလိုပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖို႔ 

ၾကိဳစားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားထတဲြင္ ထပ္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ သို႔မွသာစစ္မွန္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္။ အလားအလာရွိေသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္္သူလူထူတစ္ရပ္လံုးသည္ 

ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ဖုိ႔ ဥပေဒမူေဘာင္ ေရးဆဲြျခင္းလုပ္္ငန္းစဥ္က 

အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးႏိုင္ရမည္၊ ထိုသို႔ေပးႏိုင္မွသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံႏို္င္မည္ကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပသထားပါသည္္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲ ယွဥ္ျပိဳင္္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးသေဘာတူညီခ်က္ရႏိုင္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေလသည္။ သက္္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားႏွင့္ 

တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ အေျခခံအခ်က္မ်ား 

ကိုေဆြးေႏြးညွိိႏႈိုင္းၾကသည္။ႏိုင္ငံံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မထားပဲ 



အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္္းၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

ႏိုင္ငံအဆင့္္လက္ရည္္တူေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား ဖုိရမ္းမ်ားကိုက်င္းပျခင္းအားျဖင့္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္ ပါ အေျခခံအခ်က္မ်ား 

ကိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။  လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း အရပ္ဖက္္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 

ထိုညွိႏႈိုင္းစည္းေ၀းပြမဲ်ားသို႔ ထည့္သြင္းဖိတ္္ၾကားႏိုင္သည္။ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္လာေအာင္ သို႔မဟုတ္ 

သူတို႔ကိုပညာအသိေပးႏိုင္ေအာင္ ရပ္္ရြာဖိုရမ္မ်ားကိုလည္း က်င္းပႏိုင္ေသးသည္။ ေရြးေကာက္ပြစဲည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 

အေလးေပးေျပာဆိုေသာအခါတြင ္ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္မ်ားက ထူးထူးျခားျခားအေရးၾကီးႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ထိန္းကြပ္ၾကပ္မတ္ျခင္း အခ်ိန္ဇယား 

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာဥပေဒမ်ားကို ပံုမွန္ဥပေဒျပဳလုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားမွတဆင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္မည္၊ 

ေရးဆြဲဲမည္္ဆိုေသာအခါ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ဇယားကို မက်င္းပခင္ အေစာၾကီးတည္းကိုက 

ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီထားျခင္းသည္  လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တသီးပုဂၢလႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ 

အေရးၾကီးေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ထို လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 

လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ႏို္င္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္း ရုတ္တရက္အေရးေပၚ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအသာရေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဲအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား၏ စရုိက္လကၡဏာမ်ားကို ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေစသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား၏ 

တရား၀င္မႈကိုပါပ်က္စီးေစပါသည္။ 

အေရးၾကီးသည့္ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြနဲီးမွ 

အခ်ိန္ကပ္ၿပီးေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းကို အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ျပသထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ တရားမွ်တမႈကို 

ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္ထိန္းထားႏို္င္္ဖို႔ဆိ္ုလွ်င္ 

“ကစားပြဲဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား” တည္ၿငိမ္ၿပီး ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 

ျပင္ဆင္ျခင္သည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမတုိင္မီအေစာၾကီးတည္းကပင္ သူတုိ႔က ဥပေဒမ်ားကို 

ေလ့လာသံုးသပ္ထားသင့္ၿပီး တိုက္တြန္းေဆာ္ေၾသာ္ျခင္းကို စတင္ထားသင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

ၾကီးၾကပ္္ထိန္းမတ္ေရး အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အာဏာရိွထားသူမ်ားအတြက္ 

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းခ်ျခင္းကိစၥျဖစ္သလို ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအားလံုးကို ပါ၀င္္ေစျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲမက်င္းပခင္ လေပါင္းမ်ားစြာအၾကာကပင္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္သင့္ေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္သူတို႔၏ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

စစ္ေဆးအကဲဲျဖတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူျခင္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတိုးတက္ေကာင္္းမြန္ေရးအတြက္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း တို႔သည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေရးဆြျဲခင္းတြင္ 

အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္တြင္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အားလံုးပါ၀င္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုသည့္ မူ မ်ားကို 

ေရြးေကာက္ပြအဲႏိုင္ရသူမ်ားက စိုက္လိုက္မတ္တပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးေသာ 

အခြင့္အလမ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မွသာ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ 

ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒ ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳမူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔႔ခ်ီျခင္းသည္ အားလံုးပါ၀င္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

တာ၀န္ခံမႈဆိုသည့္ မူမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသလို ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆန္ျခင္းတြင္ 

ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအတြက္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုသို႔႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ အတြက္္ 



ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဂဲုဏ္သိကၡာရွိေရးကို စိတ္္၀င္စားသူမ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း တိုက္တြန္းေဆာ္္ေၾသ 

ျခင္းမ်ားလုပ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုုးျပဳျခင္းသည္လည္း  ထပ္တူထပ္္မွ် 

အေရးၾကီးပါသည္။ မတူညီေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စာေရးသားၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ အၾကံၪာဏ္ေပးႏိုင္ေအာင္ 

ျပည္္သူလူထုကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ “အားလံုးပါ၀င္မႈ” ဆိုသည္ကို အေကာင္္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 

အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အၾကံၪာဏ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည္သူလူထုက အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္တင္္ျခင္း 

ႏွင့္္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တျခားမတူညီေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 

ျပည္္သူမ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာလာႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔၏ အၾကံၪာဏ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ထည့္၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို “လက္ခံ”ေနသည္ဟုလည္း ျပည္သူမ်ားကို အာမခံေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

အဆိုျပဳထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ား ျဖစ္လာႏိ္ုင္ေခ်ရိွေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု 

ၾကားသိႏိုင္ေသာဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြမဲ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို အသိၪာဏ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ 

လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ဆႏၵရွိေသာအျခားဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ဟေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္ 

ၾကားနာမႈမ်ားက လမ္းဖြင့္ေပးသင့္သည္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈႈကို 

ခြင့္ျပဳထားေသာၾကားနာမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြျဲခင္းတြင္“အားလံုးပါ၀င္မႈ” ဆိုသည့္ 

မူကို အားေကာင္းေစႏို္င္ပါသည္။ အမ်ားျပည္္သူၾကားသိႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကားနာမႈမ်ားကိုက်င္းပျခင္း၊ 

ထိုသို႔ၾကားနာမႈမ်ားကို ေရဒီယို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္း၊ အင္တာနက္မွ 

တဆင့္နားေထာင္ၾကည့္ရႈ႕ႏ္ုိင္ေအာင္စီစဥ္ေပးထားျခင္း ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အားေကာင္းေစၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို 

တိုးပြားေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ၾကားနာမႈႈမ်ားေလာက္ ရံုးျပင္ကႏၷားမဆန္ေသာ ျပည္သူ႔ဖိုရမ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ 

တျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း က်င္းပၿပီး ျပည္သူလ ူထုကို အသိပညာေပးျခင္း၊ သူတို႔၏ထည့္၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ထည့္သြင္းလက္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အသစ္္မ်ားကို 

ေရးဆြေဲနသည့္အခါတြင္၎၊ ေရြးေကာက္္ပြစဲနစ္္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ အေရးၾကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

စဥ္းစားေနေသာအခါတြင္၎၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး က႑တို႔ၾကားအင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ျပန္လည္ထိန္းညွိေပးဖို ႔ 

အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ရိွလာေသာအခါတြင္၎ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္မ်ားသည္္ ထူးထူးျခားျခားအဖိုးတန္ပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဆဲို္င္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အနက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းတြင္ 

တရားမွ်တမႈရိွၿပီး ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရရိွလာေစရန္ “အားလံုးပါ၀င္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ခံမႈ”ဆိုသည့္ မ ူမ်ားကို 

အေလးေပးေသာ အလားတူနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ မတူညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္္ 

ႏို္င္ငံမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္္မ်ားကို ထိန္းကြပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 

စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖဲြ႔မ်ား(၎တို႔သည္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေအာက္တြင္ရွိ ႏို္င္သလို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖဲ႔ြမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္ )မ ွ

ထုတ္ျပန္ေသာအမိန႔္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲ႔ြမ်ားမွ ေအာက္္ေျခအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေပးေသာညႊန္ၾကားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစသျဖင့္ 

မတူကြျဲပားေသာ စနစ္မ်ားကို ဖန္တီးအသံုးျပဳၾကေလသည္။ 

 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေနၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေရးဆဲြထားသည့္မူၾကမ္းမ်ားကို 

ပံုႏိွပ္္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ ႏႈတ္္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာေရးသားျခင္္းျဖင့္ျဖစ္္ေစ 

တင္သြင္းႏို္င္ေအာင္လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္း၊ ၾကားနာမႈမ်ား ျပည္သူ႔ဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပေပးျခင္း တို႔သည္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာဥပေဒျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွ ရွိေနပါသည္။ ပို၍က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္္းကမ္းမ်ား၊ အေသးအဖဲ႔ြကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာညြန္ၾကားခ်က္္မ်ားကိုပင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီၿပီး 

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေ၇ာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား စိတ္၀င္စားေသာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လြယ္လင့္တကူလမ္လွမ္းမွီေအာင္ 



လုပ္ေပးထားသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ “အားလံုးပါ၀င္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ခံမႈ” တို႔ႏွင္ျ့့ပည့္္စုံသည္ဟု 

ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ၊ ဥပေဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာ၊နည္းဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္္းကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြျဲခင္း 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ၊ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ၊နည္းဥပေဒဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္္းကမ္းမ်ား ေရးဆြျဲခင္းအတြက္ ႏႈန္းစံမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစံု 

ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဤလမ္းညႊန္္စာအုပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္္အလက္မ်ားသည္ အေရးၾကီးသျဖင့္ 

အေလးေပးေျပာဆိုပါမည္။ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ စာသားမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏို္င္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီရပါမည္။ တိုင္းျပည္အလိုက္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 

တာ၀န၀္တၱရားမ်ားမွတဆင့္ ထိုႏို္င္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ရပါမည္။ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ႏ္ုိင္ငံတကာ 

တာ၀န၀္တၱရားမ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းသည့္နည္းစနစ္ကိုေတာ့ ထိုႏို္င္ငံကုိယ္တိုင္၏ 

ဥပေဒလမ္းညႊန္ခ်က္ကဆံုးျဖတ္ပါမည္။ 

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားသည္္ အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွတဆင့္ 

ထိုႏိုင္ငံ၏ဥပေဒတြင္အလိုအေလ်ာက္ပါ၀င္ေစရမည္ဟု ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ဆိုထားပါသည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ပါ 

တာ၀န၀္တၱရားမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္သာ 

အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္သည္ဟုႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကဆိုထားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မွသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ပါ 

တာ၀န၀္တၱရားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏို္င္မည္ဟု အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ဆိုထားပါသည္။ 

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီျခင္း။ ။ အေျခခံဥပေဒသည္ ၎၊ ေ၇ြးေကာက္ပြႏဲွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ 

နည္းဥပေဒမ်ားသည္၎ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကုိက္ညီေအာင္ ဥပေဒမူေဘာင္ေရးဆြသဲူမ်ားက ေသခ်ာသတိျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သက္္ဆိုင္ရာ 

ေ၇ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ စကားလံုးမ်ား ေ၀ါဟာရမ်ား ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ၎တို႔အတြင္း၌ပင္ 

ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေစရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြသဲူမ်ားက ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္္။ စကားလံုးမ်ား ေ၀ါဟာရမ်ားကို 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးေသာ က႑တစ္ခုကို ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါက ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္၎ ေရွာင္ရွားရာတြင္၎ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားထတဲြင္ေနာက္ပိုင္း၌ 

ေပၚလာႏုိင္ေသာအေရးၾကီးသည့္တိမ္ျမဳပ္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိၿပီး ကိုင္္တြယ္ေျဖရွင္းႏို္င္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဲဥပေဒမ်ားကို ႏို္င္ငံတကာ 

အေျခခံမူမ်ား လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္စားသင့္သည္။  

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္္ျခင္းျဖစ္ႏိ္ုင္သလို အျခားဥပေဒမ်ား၏ 

အစိတ္္အပ္ုိင္းလည္းျဖစ္ႏို္င္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္္ ေအာက္္ပါနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 

ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားကို တရား၀င္္အသိအမွတ္္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြမဲဲဆြယ္စည္္းရံုးေရးအတြက္ 

ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ႕ျခင္း၊ ( ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ေ၇ြးေကာက္ပြေဲစာင့္္ၾကည့္ေရး ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အပါအ၀င္)အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖ႔ဲြအစည္္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုိင္ဆို္င္မႈ လိုင္စင္္ခ်ေပးမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 

အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

အီလက္္ထေရာနစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္ပညာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး 

စံသတ္မွတ္ခ်က္္ခ်ေပးျခင္း၊သံုးစြပဲံုႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်ေပးျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ား လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ား၊ 

တရားမေၾကာင္းအရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားလည္း အကံ်ဳး၀င္သင့္သည္။ 

ဥပေဒမ်ားအတြင္း ေရ႕ွေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက 

ဥပေဒအခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ေရြးေကာက္ပြကဲာလအတြင္း ဥပေဒေရးရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေလသည္။ ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္ 

ပက္သက္ၿပီး ေစာဒကတက္တိုင္တန္းျခင္းမ်ားကို ကုစားေျဖရွင္းေပးရသည့္အခါတြင္ ထုိပဋိပကၡမ်ား ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္္ 

ထိေ၇ာက္မႈအားနည္းႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွ လဲြ၍ ေ၇ြးေကာက္ပြဲဲဆိုင္ရာ 



အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ဥပေဒျဖစ္္ေအာင္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကိုေသခ်ာ သံုးသပ္စစ္ေဆးထားသင့္သည္။  

ရုိးစင္း ရွင္းလင္းေသာ ဘာသာစကား။ ။ ေ၇ြးေကာက္ပြဲဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္္ခြထြက္္ျခင္း 

ေ၀၀ါးျခင္းမ်ားမပါ၀င္ေအာင္ ဥပေဒေရးဆြသဲူမ်ားက ျပန္လွန္သံုးသပ္သင့္သည္။ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္္ဆိုရွင္းလင္းသည့္ 

က႑တစ္ခုထည့္သြင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒစာသားမ်ားထဲတြင္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္္ခြထြက္္ျခင္း မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏ္ုိင္ေသာ္လည္း 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္္ဆိုသတ္မွတ္ထားၿပီးသား စကားလံုးကို ထူးျခားေသာပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့့္အဓိပၸါယ္ေ၀၀ါးျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏ္ုိင္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ား  ေ၀၀ါးျခင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားဖု႔ိ  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရးဆြဲၿပီး လက္ေတ႔ြအေကာင္အထည္မေဖာ္မီအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒစာသားမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းသည္ တန္ဖုိုးရွိေသာ 

အေလ့အက်င့္္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို 

တားျမစ္ႏို္င္ေသာေၾကာင့္္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ သာမာန္ျပည္္သူလူထုမ်ား လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ဒီမိုကေရစီ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ပါ စာသားမ်ားကို ေရးသားသံုးစြျဲခင္းသည္ ဥပေဒေရးဆဲြျခင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ 

အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။“ရုိးရွင္းေသာ ဘာသာစကား ”ကို သံုးစြဲဖို႔ အၾကံေပးသင့္မေပးသင့္ ဆိုတာႏွင့္ ပက္သက္္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ 

ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္(မ်ားသည္ထိေရာက္မႈရိွေစရန္) မ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ နားလည္ဖို႔လိုသည္ဟု  

သေဘာတူထားၾကပါသည္။ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ။ ။ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲ  ဥပေဒမူေဘာင္ပါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဂၤါရပ္မ်ားကို သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ 

အေလးေပးေျပာဆိုႏုိင္ဖို ႔ အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းသည္ ဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ 

ေနာက္္ထပ္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေလးေပးေျပာဆိုေနေသာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ၏ ေလးနက္မႈႏွင့္ ထို အေၾကာင္းအရာကို 

အေျခခံဥပေဒအဆင့္တြင္လား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္လား၊ နည္းဥပေဒအဆင့္တြင္အေလးေပးေျပာဆိုေနသည္လား 

ဆိုသည္အေပၚမူတည္ၿပီး အေျဖမ်ားကြဲျပားသြားႏိုင္သည္ကို လက္ေတြ႔ျဖစ္္ရပ္မ်ားက သက္္ေသျပထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒသည္္ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ ျပႆနာမ်ားကို အေသးစိတ္ကုိုင္တြယ္္ေျပာၾကားသင့္သည္--အစုိးရဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဥပမာ သမၼတစနစ္လား ပါလီမန္စနစ္လား)။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ားစုအႏိုင္ရစနစ္ သို႔မဟုတ္ 

ေရာစပ္္စနစ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း။  ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္္ရေသာ ရာထူးအာဏာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္္ျပခ်က္။ 

မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္္ခြင့္ႏွင့္ ပက္သက္၍အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္္ခြင့္ 

ရဖုိ႔အတြက္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ လိုသည္္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ကာကြယ္ေပးဖို႔လိုေသာ 

အရပ္ဖက္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား။ ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ 

လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား။ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပ ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကျငာႏိုင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္ 

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္္ ဥကၠဌတို႔၏ သေဘာသဘာ၀၊ ၾသဇာအာဏာ၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ 

ခန္႔အပ္ျခင္း၊ သက္တမ္းကာလ၊ ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ေဖာ္ျပျခင္းသည္လည္း အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ 

သင့္ေတာ္ေကာင္းသင့္ေတာ္ ႏုိင္ပါသည္။  

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္အမ်ားစုကို မူလေ၇ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပေရး 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားထတဲြင္ အေသးစိတ္ အေလးေပးေျပာဆိုထားႏိုင္ပါသည္။ ေ၇ြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားႏွင့္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားထတဲြင္ 

အေသးစိတ္ အခ်က္္အလက္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို ဥပေဒကိုယ္တိုင္ထဲတြင္ မကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းပဲ 

က်န္ေနႏုိင္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဆဲို္င္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ပါ၀င္ပက္သက္္သူမ်ားက အနက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ 

ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားရမည္။ ဤကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္းတြင္ ေအာက္္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြျခင္းလုပ္္ငန္းစဥ္္ 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္္ ပက္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္္ ျပည္သူလူထုကို 

အသိေပးျခင္္းလုပ္ငန္းအဆင့္္ဆင့္(စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား အမိန္႔မ်ား ၊ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ 



အလားတူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းစသျဖင့္)၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္္ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းလက္ခံျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္အားလံုးတေျပးညီျဖစ္ျခင္း၊ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို အားလံုးတေျပးညီရျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး 

လြတ္လပ္္ေသာတရားရံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဥပေဒလုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားပုံမွန္လည္ပတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ကုစားေျဖရွင္းမႈမ်ားကို 

ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း၊ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္အားလံုးတန္းတူ တာ၀န္ခံရျခင္း စေသာ အျခင္းအ၇ာမ်ားသည္ ဖဲ႔ြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ပါ၀င္္ရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြနဲယ္္ပယ္တြင္ အဆိုပါ ဂုဏ္အရည္အေသြးမ်ားကို 

ေပးအပ္္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားပါ အဆိုပါ အတို္င္းအတာအထိ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းကို အေလးေပးေျပာဆိုႏုိင္ရမည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒ အေျခခံအစိတ္အပုိင္္းမ်ား 

 ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ထံုးစံအားျဖင့္ပါ၀င္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ရွိေနၾကပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အုပ္္စုမ်ားသည္္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေယဘူယေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း 

သူတို႔ကို  ခြဲဲျခားႏိုင္ သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္ကပ္္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္္၏ အပိုင္း ၄ ကိုေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ပါ။ ထိုအပိုင္းတြင္ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္္းစီအေနျဖင့္္ ေအာင္ျမင္သင့္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ထိုုရည္္မွန္းခ်က္္မ်ား ေအာင္ျမင္ 

မျမင္တိုင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ား၊ သက္္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားမွ်တေသာ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္တြန္းအားေပးမေပး စဥ္းစားဖို႔ အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးျပန္လွန္သံုးသပ္္မႈသည္  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

အေလးေပးေျပာဆိုေသာအခါလိုအပ္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပဖုိ႔ ရည္္ရြယ္ထားပါသည္။  

 အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အစိုးရတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း 

ယခင္ကေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲကိုက်င္းပခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေျခခံက်သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။ 

အစိုးရတည္ေဆာက္ပံု အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ကိုလည္း သူတို႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအေသးစိတ္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးသင့္သည္။ ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ 

စစ္္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ႏွင့္သက္္ဆို္င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အရပ္ဖက္အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

တရားဥပေဒမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားမႈမ်ား 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည့္ ရာထူးမ်ားကို ညႊန္ျပျခင္းျဖင့္၊ သမၼတစနစ္လား၊ ပါလီမန္စနစ္လား၊ ေရာစပ္စနစ္လား ဆိုသည္ကို 

ေဖာ္ျပျခင္း 

ႏိုင္ငံအဆင့္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ခြထဲားသည့္ စနစ္လား ၁ ရပ္ထဲထားရွိသည့္စနစ္လား 

အစိုးရစနစ္၏ အဆင့္မ်ား အလႊာမ်ား။  ၾကားအဆင့္ ေဒသအဆင့္အစိုးရမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္္စနစ္ 

ေရြးေကာက္္ပြတဲစ္ခု တရား၀င္ဖို႔ အထေျမာက္ဖို႔အတြက္ အနိမ့္ဆံုး(သတ္မွတ္ထားလွ်င္)သတ္မွတ္ထားသည့္ 

လာေရာက္မဲေပးသူအေရအတြက္ 

မဲမေပးမေနရ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား 



အခ်ိဳးက်ကိိုယ္စားျပဳစနစ္၊ လူမ်ားစုအႏိုင္ရစနစ္၊ ေရာစပ္စနစ္။  လူဦးေရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ တို႔၏ အခ်ိဳးက်ရလာဒ္ အပါအ၀င္ 

လႊတ္ေတာ္္အမတ္ေနရာမ်ားကို ခြေဲ၀ေပးသည့္စနစ္။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ က်န္ရိွသည့္ 

အမတ္ေနရာမ်ားကိုတြက္ခ်က္နည္းစနစ္။ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပထမဦးစားေပး မဲမ်ားကိုေရတြက္နည္းစနစ္ 

အမတ္ေနရာတစ္ခုအတြက္လိုအပ္ေသာ (သတ္မွတ္ထားလွ်င္) အနည္းဆံုးမဲအေရအတြက္  

ပါတီအလိုက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္ရေသာစနစ္မ်ားတြင္ အဖြင့္စာရင္းလား၊ အပိတ္စာရင္းလား၊ တျခားစနစ္လား 

ဆိုသည္္ကို ေဖာ္ျပခ်က္ 

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားထားသည့္စနစ္လား 

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ လိုအပ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူ 

ၾကားလက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အေရအတြက္အခ်ိဳးအစား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူနည္းစုမ်ားကို ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေရြးေကာက္နည္းစနစ္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို က်င္္းပျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ဆႏၵခံယူပြမဲ်ား အျခားမဲေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ေရ႕ွေျပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သူမ်ားက အစကနဦးလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ အဆိိုပါ 

မဲေပးျခင္းမ်ား အထေျမာက္မေျမာက္္ မည္သည့္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ရမည္၊အထေျမာက္ေစရန္ သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ား 

မည္ကဲ့သို႔ရွိသည္။ မဲခြဆဲံုးျဖတ္မည့္ ျပႆနာအေၾကာင္းအရာကို မည္ကဲ႔သို႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္မည္။ 

အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ရုိးရိုးဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

စသည္တိို႔ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္္  ျပည္သူမ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္၏ 

တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စတင္က်င့္သံုးခါစႏုိင္ငံမ်ားသည္  အဆိုပါအျခင္းအရာမ်ား ႏွင့္ 

အညီလိုက္ပါေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုေကာင္းလိုႏိုင္ေသာ္လည္း အစုိးရတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္္မ်ားကို 

မၾကာခဏေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈပ်က္ယြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ထိုကဲ့သို႔ကိစၥမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သတိၾကီးစြာထား၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အေရးၾကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္မႈ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ 

ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုအားလံုးပါ၀င္မႈ တို႔ရွိသင့္သည္။ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ား 

လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ မဲမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုခ်င္း အေျခခံက်က်တူညီမွသာ တန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္္ရိွသည္ဟု 

ဆိုႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကိုေရးဆြေဲသာအခါ အဆိုပါအခ်က္က ထူးထူးျခားျခားအေရးၾကီးလွသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္တစ္္ခုခ်င္းစီ အတြင္းရွိ လူဦးေရ ႏွင့္္ ကို္ယ္္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားၾကားတြင္ သိသိသာသာၾကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္ရွိေသာအခါ 

အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္္းရွိ လူမ်ား၏ မဲမ်ားၾသဇာသက္ေရာက္ပံုခ်င္းမတူညီၾကပါ။ အေျခတက်ျဖစ္ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ထို အခ်ိဳးအစားသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္္ခု ႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေသးငယ္လွပါသည္။ 

လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တျခားအေရးမ်ားတြင္ ခံယူခ်က္၊ 

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူမႈေရးမူလဇစ္ျမစ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေမြးရာဇာတိအဆင့္အတန္း ကြာျခားခ်က္မ်ားအေပၚမူမတည္ပဲ ႏိုင္ငံသား 

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ မဲမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုခ်င္း အေျခခံက်က်တူညီမွသာ တန္းတူညီမွ်မဲေပးခြင့္္ရိွသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

လူနည္းစုအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို ခြျဲခားပစ္ၿပီး သူတို႔၏ မဲအင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်သလိုမ်ိဳးျဖစ္သြားသည့္ ပံုစံျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို မေရးဆြရဲပါ။ 



ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္္ တမ်ဳိးတမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္အုပ္စုမ်ားကို အင္အားေလ်ာ့နည္းသြားေစသည့္ ရည္ရြယ္္ခ်က္ျဖင့္ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း(ဂ်ယ္ရီမန္ဒါ ဟုလူသိမ်ားပါသည္)မျဖစ္ရေအာင္ ဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ထားဖို႔လိုပါသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆဲြႏို္္င္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္္မ်ား ဖြင့္္ဆိုရွင္းလင္းျခင္းကို နည္းစနစ္မ်ား 

ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ေပးရမည္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆဲြဖို႔အတြက္ ဘက္္မလိုက္ပဲ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ အဖဲ႔ြကို 

တည္ေထာင္ဖို႔လိုအပ္သည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စိတ္၀င္စားသူ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ေသာ  ျပည္သူလူထုကို 

တာ၀န္ခံသည့္  အရည္အေသြးမ်ားရိွေသာ အဖ႔ဲြလည္းျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဖြ႔ဲတစ္ခုက 

ေရးသည္္ျဖစ္ေစ၊ အထူးေကာ္မရွင္၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မရွင္္ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔တစ္ခုက ေရးသည္ျဖစ္ေစ 

ထိုဂုဏ္္အဂၤါရပ္မ်ား ပါ၀င္ေအာင္ ေရးဆြႏဲိုင္သည္။ 

ေရြးေကာက္္ပြဲ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္္မႈအဖဲြ႔ ႏွင့္ ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္္ေရး 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ားက်င္းပေရး တာ၀န္ယူရေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ပက္သက္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

သိမ္ေမြ႔နက္နဲသလို ရႈပ္လည္းရႈပ္ေထြးပါသည္။ ေရြးေကာက္္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္္သည္ ပါတီဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္္းၿပီး 

စြမ္းေဆာင္ရည္လည္းျပည့္၀ရပါမည္။ ထိုကဲသို႔ ျပည့္္၀ၿပီး ကင္းရွင္းသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကေရာ 

ျပည္သူလူထုကပါ ထင္ျမင္ယူဆေနဖုိ႔လိုပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ ထိုအပိုင္းကို ေရးဆြျဲခင္းတြင္ အလားအလာရွိေသာ 

၀င္ေ၇ာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ားေကာက္ခံ စုေဆာင္းဖို႔လိုပါသည္။ 

ထိုသို႔လုပ္ေနသည့္ တခ်ိန္္တည္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ 

ကုိက္ညီေစရန္လည္း ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ တျဖည္းျဖည္္းရုပ္လံုးေပၚလာေသာအခါ 

ေကာ္မရွင္အေပၚျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္္။ ေကာ္မရွင္္အေပၚ သံသယမ်ား၀င္လာမွ 

ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ အစပိုင္းတည္းက တည္ေဆာက္ထားျခင္းက ေကာင္းက်ိဳးပိုမ်ားႏုိင္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဥကၠဌကို ေရြးခ်ယ္္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း  အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ပါ၀င ္

ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္္ 

ဥကၠဌတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ၿပီးသြားေသာအခါ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ 

အာဏာရပါတီ ႏွင့္ အတိုက္အခံံပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈပါ၀င္ေသာ စူပါမေဂ်ာ္ရတီ(စုစုေပါင္းမဲေပးသူအားလံုးထဲမွ 

တ၀က္ထက္ေက်ာ္ေသာ အမ်ားစု) ရေအာင္ယူျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မတူကြဲဲျပားသည့္္အခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိေပးႏိုင္ေသာ မဲဆဲႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿပီး နယ္ေျမတစ္ခုစီကို ေကာ္မရွင္္အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္္စီ ခန္႔အပ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေစျခင္း သည္လည္းေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နည္းစနစ္မ်ားကို 

အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အျခားနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္္ညီေသာ 

“အားလံုးပါ၀င္ေရး” နည္းစနစ္ကို ျပဌာန္းထားသင့္ပါသည္။ 

ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေရြးခ်ယ္္ျခင္းကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ စူပါမေဂ်ာ္ရတီမဲ 

ေထာက္ခံမႈ။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္၏ ေထာက္ခံမႈ။ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲက ခန္႔အပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ 

စူပါမေဂ်ာ္ရတီမဲျဖင့္အတည္ျ့ပဳမႈ။ အားလံုးပါ၀င္ေရးနည္းစနစ္အရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ သို႔ ေပးပို႔ေသာ 

ကို္ယ္စားလွယ္စာရင္းထဲမွေန၍ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခေဒသခံအဆင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္္ ပက္သက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းသည္္လည္း 

အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈ တိုးတက္ေစေရးကို 

အားေပးေသာ ေအာက္ေျခေကာ္္မရွင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မရွင္တို႔ၾကား တာ၀န္ခံမႈဆက္ဆံေရးကိုလည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ 

ထားရပါမည္။ 



ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားမခံရပဲ ကင္္းလြတ္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကို 

ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ ေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းသည္ဟု ေယဘူယယူဆထားပါသည္။ ေကာ္္မရွင္မ်ားသည္ 

(ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္)၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းသည့္ 

လုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ထားေသာ သာဓကမ်ားရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမျဖစ္ပဲ 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္္ရပ္တည္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပထားပါသည္။ 

ႏုိင္ငံအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္ရိုက္ခြေဲ၀ေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရွင္္းျပရျခင္းသည္  ေကာ္မရွင္မ်ား၏ 

ထိေရာက္မႈ၊ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းရွင္းမႈ၊ ျပည္သူလူထုကိုးစားျခင္းကို ရယူႏို္င္မႈ မ်ားအတြက္အလြန္အေရးၾကီးေသာ 

လုပ္ေဆာင္္မႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

ဘ႑ာေရးႏွင့္ တျခားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားမွ လူအင္အားႏွင့္ တျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကို 

ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ ျပည့္စံုစြာေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားတြင္ ထည့္္သြင္းရမည့္ 

ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးျပဌာန္းခ်က္ပင္္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေပးအပ္ေထာက္ပံ႕ထားေသာ အစိုရအရာရိွမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းေအာင္ အစီအမံမ်ားကို ေသခ်ာထည့္သြင္းထားရမည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ေရြးေကာက္ပြဲဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ယူရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲအရာရွိမ်ားကို ေကာ္မရွင္ကေလ့က်င့္သင္တန္းေပးႏိုင္ဖို ႔ 

အဆိုပါအရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ သူတိို႔၏တာ၀န္္မ်ားကို ေတာ္တဲ့မွန္ကန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို ႔ တာ၀န္ခံႏိုင္ေရးနည္းစနစ္မ်ား ေကာ္မရွင္တြင္ 

ထားရွိဖို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္ကို ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပ့ံေပးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားကျပသေနပါသည္။ ဥပေဒအတြင္းထိုကဲ့သို႔ 

ေရးဆြထဲားေသာအခ်က္မ်ားက ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပျခင္္း ကို ေရရွည္ျပဳလုပ္သြားႏုိ္င္္ရန္ ပံ့ပုိးေပးေနပါသည္။ 

ေကာ္မရွင္္တို႔၏ ၾသဇာအာဏာမ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံအလိုက္ကြျဲပားသြားႏုိ္င္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ဆိုင္ေသာလုပ္္ငန္းေဆာင္တာအားလံုးနီးပါးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဲစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ထံ အပ္္ႏွင္းထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏို္င္ငံမ်ားကေတာ့ 

ေရြးေကာက္ပြဲဲေန႔ စီစဥ္ျခင္းအတြက္ ႏွင့္္ အျခားတိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္မ်ားကိုသာ အဖြဲ႔ကိုေပးထားပါသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႕ျခင္း၊ ေ၇ြးေကာက္ပြကဲာလ 

မီဒီယာမ်ား၏သတင္းယူျခင္းလို ကိစၥမ်ားကို တျခားအဖဲ႔ြမ်ားထံလႊဲအပ္ထားပါသည္။ ထိုသက္္ဆိုင္ရာ အဖြ႔ဲမ်ားအားလံုးတြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ စနစ္မ်ားရွိေစျခင္းသည္ ႏုိင္င့ံေရးအုပ္စုအားလံုးပါ၀င္ေစမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္္ႏွင့္္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈမ်ား ကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေပးပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲဲႏွင့္မဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအဖဲ႔ြမ်ား၊ 

ျပည္တြင္းဘက္မလုိက္ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ 

ဆႏၵခံယူပြဲဲႏွင့္မဲေပးေရးေထာက္ခံသူအဖဲ႔ြမ်ား၊ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္္ 

အဓိကေနရာမွရိွေနပါသည္။ထို႔ကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ့ေရးအုပ္စုအားလံုးပါ၀င္ေစမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 

၊ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားၾကားတြင္ တရားမွ်တမႈကို ခံစားသိျမင္လာႏုိင္ေစမႈ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈမ်ား  

ခိုင္မာလာေစမႈအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ 

ကို္ယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားလည္းပါ၀င ္ၾကပါသည္။ မဲေပးျခင္း ၊ မဲေရတြက္္ျခင္း ၊ ေရတြက္ၿပီးသားမဲမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္းကို 

မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပုိင္သူမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲရံုမ်ား မဲေရတြက္ေနရာဌာနမ်ားသို႔ 

သြားေရာက္ခြင့္ကုိ ဥပေဒတြင္အစဥ္အလာအရ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားေရးဆြျဲခင္း၊ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 

မဲျပားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားကိုလည္း ထိုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာႏို္င္သည့္ 



အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ အပိုင္း ၄ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္္ေဆးနည္းက ျပထားသလိုပင္၊ 

ထိုကုိယ္စားလွယ္မ်ားေလ့လာႏုိ္င္္ဖုိ႔၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏ္ုိင္ဖို႔၊ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးေရးေတာင္းဆိုႏိုင္ဖို ႔၊ 

တိုင္းၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာႏ္ုိင္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားေတာင္းဆိုရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ 

သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္ႏ္ိုင္ဖို ႔ ေရြးေကာက္္ပြလဲုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသင့္သည္။  

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြဲဲႏွင့္ တျခားမဲေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိိုၾကံဳေတြ႕လာရေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ႏုိ္င္ငံသားအုပ္စုမ်ားသည္ ထို မဲေပးျခင္းမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ႏို္င္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို 

ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ထိုအခါ မဲရလာဒ္မ်ားတြင္ သူတို႔၏တိုက္ရိုက္အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိသည္္ဟု ယူဆလာၾကသည္ျဖစ္၍ 

ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္၏ သက္ဆိုင္ရာ အစ္ိတ္အပို္င္းအားလံုးကို သူတို႔အေနႏွင့္္ လက္လွမ္းမွီေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားသင့္္သည္။ 

စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲမ်ား က်င္းပႏုိ္င္သည့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ပါတီစြကဲင္းရွင္းေသာ 

ေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္္ ကမၻာတခြင္တြင္ ေပၚေပါက္လာၾကပါသည္။ 

ထိုသို႔ေပၚေပါက္လာမႈသည္  လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖဲ႔ြပိုင္ခြင့္၊ အစုိးရစနစ္ ႏွင့္္ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ႏ္ုိင္ငံသားမ်ား၏ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားကို ေပးပိုင္ခြင့္ ရယူပုိင္္ခြင့္ မ်ားကို က်င့္သံုးေဖာ္ျပသလုိလည္းျဖစ္ပါသည္။မဲရံုမ်ားႏွင့္ 

တျခားေနရာဌာနမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားကို ေစာဒကတက္တို္င္ၾကားခြင့္ ထိုေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ားကို ေပးမေပးဆိုသည္ႏွင့္ 

ပက္သက္ၿပီး ဥပေဒမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးကြာျခားသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ယွဥ္ျပိဳင္္သူမ်ား၏ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အခြင့္အေရးေပးသကဲ့သို႔ပင္ 

ေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားကိုလည္း  ဥပေဒမ်ားကေပးအပ္သင့္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကိုနားလည္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ 

ျပည္္သူလူထုယံုၾကည္မႈ ရိွလာေစရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ 

အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ သတင္းဌာနမ်ားမွ ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဲႏွင့္္ စပ္္ဆိုင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခြင့္ ေပးအပ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဲျဖစ္စဥ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို 

သူတို႔လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားက လမ္းဖြင့္ေပးထားသင့္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား အားေကာင္းလာေစေရး 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြေဲလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အုပ္စုမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ 

အခန္းက႑တြင္ရွိေနပါသည္။ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ 

ရပ္တည္ခ်က္အေနအထားကို မရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္္ ႏ္ုိင္ငံတကာအသင္းအဖဲ႔ြမ်ားကို ၀င္ေရာက္ထားေသာေၾကာင့္  

ထိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖ႔ဲြမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ကတိက၀တ္မ်ားရိွထားၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခြင့္ျပဳထားၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲျဖစ္စဥ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ႏုိင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ား ၾကည့္္ရႈ႕ႏိုင္ေအာင္ 

သူတို႔လာေရာက္ခြင့္ကို ဥပေဒကခြင္ျ့ပဳထားသင့္သည္။ 

မဲေပးသူမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးသူစာရင္း 

မဲေပးသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီသူတိုင္းသည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္္ကို 

က်င့္သံုးလာႏို္င္ၿပီး မဲလိမ္ မဲခိုးမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ အာမခံေပးထားရာ ေရာက္ပါသည္။ မဲေဲပးခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္္ျခင္း ၊ မဲေပးသူတိုင္း၏ မဲျပားမ်ား 

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈအားနည္းေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္လာႏို္င္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မဲေဲပးပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရာလည္း 

ေရာက္ပါသည္။ မဲလာေပးႏုိ္င္သူမ်ားကို ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ မဲေဲပးျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ား 

သြက္လက္ျမန္ဆန္လာေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ေအာက္ပါ အေရးၾကီးေသာ ျပဌာန္းခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားက ျခံဳငုံထားသင့္သည္။ 



မဲေပးရန္အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီျခင္း။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသိၪာဏ္ရွိရိွျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႏုိင္ဆိုသည့္ အေပၚမူတည္ၿပီး 

အခ်ဳိ႕ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မဲေပးခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္္မႈထင္္ရွားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို 

ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ မဲေပးခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္း အပါအ၀င္။ 

မဲစာရင္းမွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဆင့္ဆင့္မ်ား၊ အစုိးရပိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ 

အရပ္သားလူဦးေရမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းစသည္ျဖင့္ မဲေပးသူစာရင္းျပဳစုျခင္းအတြက္ 

လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ား 

ပမာဏျပဳစုထားသည့္ မဲစဲာရင္းကို ႏိုင္ငံံသားမ်ား ႏုိင္ငံံေရးပါတီမ်ား ကုိယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ား အရပ္ဖက္္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

စိစစ္သံုးသပ္ခြင့္ တိက်မႈရွိမရွိစစ္ေဆးခြင့္ ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကို ရွာေဖြခြင့္အတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္္ဆင့္မ်ား 

ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္ မဲစာရင္းကို စစ္ေဆးျခင္း ၊ အမွန္ျပင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

မဲေပးရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီမညီ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အျငင္းပြားစရာ သို႔မဟုတ္ ယာယီျဖစ္္ေသာ မဲျပားမ်ားကို ေနာက္ဆံုးမဲရလာဒ္ေရတြက္ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ မဲေပးခြင့္ကို 

က်င့္္သံုးျခင္းအပါအ၀င္၊ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္မွ မဲေပးခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုၾကိဳးစားျခင္း ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၊ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးလုပ္္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ မဲစာရင္္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 

မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ပက္္သက္ၿပီး ေစာဒတက္တို္င္တန္းျခင္း ေျပလည္္ေအာင္ကုစားေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဥပေဒထဲတြင္ 

ထည့္္သြင္းထားရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ(မဲေပးသူ)ပညာေပးျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားၾကားတြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား ရိွေနသည္ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သိထားမွသာ အသိၪာဏ္ရိွေသာ 

မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အသိၪာဏ္ရွိေသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက စစ္မွန္ေသာ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေပၚမလာႏ္ုိင္ေပ။ မဲေပးဖုိ႔အတြက္ မည္သည့္္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔မွတ္ပံုတင္ရမည္၊ 

မည္သည့္္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ မဲေပးရမည္ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သိထားရမည္။ ေရြးေကာက္္ပြအဲေၾကာင္း 

ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြစဲီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖ႔ဲြတြင္ အပ္ႏွင္္းထားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 

ဥပဒထဲတြင္ ေရးဆြထဲားရမည္။ အဆိုပါပညာေပးျခင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ မဲေပးနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္(မဲကို မည္ကဲ႔သို႔လွ်ိဳ႕၀ွက္္ထားသည္ ဆိုတာအပါအ၀င္ ) မ်ားကုိ 

ပညာေပးလမ္းညႊန္စာေစာင္မ်ား တျခားနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဲႏွင့္ပက္သက္္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ဖို ႔  ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသင့္သည္။ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မဲေပးျခင္းအေပၚအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အၾကပ္္အဆင့္ အရာရိွမ်ားက 

ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ ၾကိဳးစားျခင္မျပဳရ ဟူေသာအခ်က္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဲပညာေပးျခင္းတြင္ပါ၀င္ရမည္ဟု ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက ဆိုသင့္သည္။ 

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ အစီအမံမ်ား ပါ၀င္ရမည္ဟုလည္း ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ 

မဲေဲပးခြင့္ရရိွထားေသာ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအားလံုးလည္း ထိုကဲ့သို႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွႏို္င္ေအာင္ 

လုပ္ေပးထားသင့္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရာတြင္ အစိုးရပိုင္ဆိုင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ 

မီဒီယာမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ 

တျခားပုဂၢလအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအရ ၾကီးမားေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပိိုးမျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူပုိ္င္လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ 



ပုဂၢလိဂပုိင္မီဒီယာမ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္ရမည္ဟု 

ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားႏိုင္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ အေနအထားကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပသေရြ႕၊မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးနည္းအဆင့္ဆင့္ကို 

တိတိက်က်ေဖာ္ျပသေရြ႕ ႏိုင္ငံသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္္ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ာကုိ တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏အခန္းက႑ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ထိုသုိ႔အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အေနအထားကို သက္တမ္းတိုးေပးရာတြင္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး မလိုအပ္ေသာတားျမစ္ခ်ဳပ္္ျခယ္မႈမ်ား မပါ၀င္ေစပဲ ျပဌာန္းေပးထားရမည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေထာက္ပံ႕ေရး အုပ္စုမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြကဲို ေထာက္ခံေသာ 

သို႔မဟုတ္ဆန္႔က်င္ေသာအုပ္စုမ်ား၊ မဲေပးေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူတျခားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ား ႏွင့္ပက္္သက္ၿပီးလည္း 

အလားတူျပဌာန္းထားရမည္။ ေရြးေကာက္ခံရဖို႔ၾကိဳးစားခြင့္္ရိွေသာ၊ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့့္ အျခား မဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားတြင္ 

ျပည္္သူလူထု၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ ၾကိဳးစားခြင့္္ရွိေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သီးျခားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအျဖစ္ 

ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အေျခခံက်ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖိုိ ႔ သတ္မွတ္ထားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒတြင္ 

ေဖာ္ျပထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေယဘူယက်ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳခံရ ျခင္းႏွင့္္ပက္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒက အေသးစိတ္က်က် ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ေစ 

ေဖာ္ျပမထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအရ 

အျမဲတမ္းျပဌာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥပေဒအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ပံုစံမ်ဳိးစံုကိုေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၂ 

ခုထဲမွ ၁ ခုကိုသာလိုက္နာက်င့္သံုးၾကတာမ်ားပါသည္။ 

လိုအပ္ခ်က္အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ေသာနည္းလမ္း။ ပါတီနာမည္၊ တံဆိပ္၊သေကၤတ၊အရာရွိမ်ား၊ ပါတီဖြ႔ဲစည္းပံု ႏွင့္္ 

ပါတီ၀င္နည္းငယ္ပါေသာစာရင္းကို တင္သြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္း 

 ပို၍တင္းက်ပ္ေသာနည္းလမ္း။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ပါတီကို ေထာာက္ခံသူမ်ား အဖြ႔ဲ၀င္္မ်ား 

အမ်ားၾကီးရွိသည္ဆိုေသာ သက္ေသအေထာက္အထား(ဥပမာ၊ သူတို႔၏ လက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြတဲင္ရျခင္းမ်ိဳး)၊ 

အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္္ေျမအေရအတြက္္တြင္ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ရျခင္း၊ ပါတီေၾကျငာခ်က္စာတမ္း၊ 

မ်ားျပားေသာပါတီမွတ္ပံုတင္ေၾကး 

အခ်ိဳ႕ေသာပါတီတြင္္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ပက္သက္္ၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက အေလးေပးေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ဥပမာ ပါတီတြင္း 

ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး။ သို႔မဟုတ္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ညီလာခံ သုိ႔မဟုတ္ 

အၾကိဳေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပၿပီး ေ၇ြးခ်ယ္သည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက ၀င္ေရာက္ေျပာဆိိုလာႏို္င္သည္။ ပါတီဘ႑ာေရး ႏွင့္ 

ပက္သက္ၿပီး ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းကိုလည္း ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားႏိုင္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္ရန္အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္း 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမညီ၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ 

တျခားေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပထိုက္မထိုက္ ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ပံုနည္းအဆင့္ဆင့္ကို 

ဥပေဒမ်ားက ျပဌာန္းေပးထားရမည္။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္း၊ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစျခင္းမရွိ၊ 

မလိုအပ္ေသာတားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္္မႈမ်ားမရိွပဲ ေကာင္းမြန္ေနႏ္ုိင္ေသာ္လည္း  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား 



ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ေသခ်ာနည္းစနစ္က်စြာ ေရးသားထားေသာ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ တျခားေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက္သာ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္္းပရေအာင္ ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္း ႏွင့္ ပက္သက္္၍ အတိိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္အေရအတြက္ 

တင္သြင္းရမည္ဟု မၾကာခဏျပဌာန္း ထားတတ္သည္။ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္အတြက္ 

ရႏုိင္ေသာအခ်ိန္ကာလအေပၚ မူတည္ၿပီး အေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႕က်သင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္းအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိိုမႈ တစ္ခုတည္းတြင္သာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးေစဖို႔ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္  ျပႆနာျဖစ္ေစ၍ ေရွာင္ရွားရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္သူမ်ား၏ အခြင့္္အေရးအေပၚ တရားနည္းလမ္းမက်စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါသည္။ အဘယ္္ေၾကာင့္္ဆိုေသာ္ 

ထိုကဲ့သို႔လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ မဲေပးဖို႔ကတိျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု မဆဲႏၵရွင္မ်ားက မၾကာခဏျမင္တတ္ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေဲပးျခင္း 

“မ”ူကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါသည္။ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိိုမႈတြင္ ပါ၀င္ေရးထိုးဖို႔ သူတို႔ကေနာက္တြန္႔ေနလွ်င္ 

ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္္ကိုင္မႈမ်ားကိုလည္း သူတို႔က ၾကံဳေတြ႕လာရႏို္င္ပါသည္။ ေရးထိုးထားေသာလက္မွတ္က တရားမ၀င္လွ်င ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ေရြးေကာက္ပြအဲရည္အခ်င္းျပည့္မွီေရး အားထိုးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း 

လူတစ္ေယာက္သည္ တျခားေတာင္းဆိုလႊာမ်ားတြင္လည္း လက္မွတ္ထိုးမထိုးဆိုသည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက သိစရာမလုိပါ။ 

ေရးထိုးထားေသာလက္မွတ္မ်ားကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္္သည္ ဘက္လိုက္မႈအစြကဲင္းရပါမည္။ 

ပါတီတစ္ခုခုအတြက္ဘက္လိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ အတားအဆီးအစီအမံမ်ားကို ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူ၏ ကိုယ္္စားလွယ္မ်ား၊ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္္ တျခားမဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုးအတြက္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာေရးစနစ္မ်ားကို ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ 

မဲဆြယ္စည္္းရုံးလႈပ္ရွားျခင္း 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာ 

အခင္းအက်င္းအေနအထားမ်ား (ျပင္ညီကစားကြင္းဟုလည္း ရံဖန္ရံခါ ညႊန္းဆိုတတ္သည္)ျဖစ္ေအာင္ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္္ကုိင္မႈကင္းေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အပါအ၀င ္ဥပေဒကအေလးေပးေျပာဆိုရမည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

 မဲဆြယ္စည္္းရံုးသူမ်ားကို စုစည္းေလ့က်င့္ေပးျခင္း 

 မ ဲမ်ားရလာေစရန္ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕မွတစ္ျမိဳ႕ကိုသြား၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္းသြားျခင္း၊ ျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြေဲထာက္ခံမႈကို ျပသႏို္င္ဖုိ႔ စုစည္းႏို္င္ဖို႔ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ခ်ီတက္ပြမဲ်ား စီတန္းလွည့္လည္ပြမဲ်ား၊ 

အျခားၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုေ၀းျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 

 စာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း၊ စာတိုပို႔စနစ္ႏွင့္ အင္တာနက္ စေသာ လူထုဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 

 ပံုႏိွပ္ႏွင့္ ရုပ္သံလႊင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အလားအလာရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လက္လွမ္းမီေအာင္ လုပ္ျခင္း 

လြတ္လပ္္စြာမဲေပးခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာမည္္ကို  အလားအလာရွိေသာ မဲေပးသူမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာက္ရံြ႕ေနစရာမလိုေအာင္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားျခင္းသည္လည္း 

အလားတူအေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပက္သက္္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ 

လက္ခံႏိုင္ရန္ မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သူတို႔က ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္၎ ထိုကဲ့သို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း 

အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္ရာတြင္၎ အစုိးရအရာရွိမ်ားအားလံုးသည္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈကင္းေစရန္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္္းတစ္ေယာက္္၊ ဆႏၵခံယူပြဲ 



သို႔မဟုတ္ အျခားမဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို ကန္႔ကြက္ေသာ သိ႔ုမဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုခုကို 

ႏိုင္ငံေရးအသာစီးရေစေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးမခ်ေစရန္္လည္း ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြအရာရွိိမ်ား၊ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအရာရိွမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ တန္းတူညီမွ်အကာကြယ္္ေပးမႈကို 

ေလးစားလိုက္နာရမည္။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအေျခအေနမ်ား ေသခ်ာျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတြင္ 

ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားေပးရမည္ ဟုလည္း ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။ 

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအရင္းအျမစ္မ်ား 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ကို ေထာက္ပံ႕ရမည္ဟု ဥပေဒကျပဌာန္းထားလွ်င္ 

ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံေသာ ပံုစံျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေပးအပ္ရမည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ရမည္ဟု 

ျပဌာန္းထားလွ်င္ အဓိကအေလးအနက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ အဓိကသိပ္မက်ေသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားဟူ၍ 

အုပ္စုမ်ားခြျဲခားထားႏိုင္သည္။ ရွင္းလင္းၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား --ဥပမာ ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ 

ရရိွေသာ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအေရအတြက္ --အေပၚမူတည္္ၿပီး အုပ္စုမ်ားကိုခြထဲားရမည္။ 

အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ မပါ၀င္ေအာင္ ဘက္လိုက္ခြျဲခားၿပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းျခင္းမျဖစ္ေအာင္ 

အတားအဆီးမ်ားကို ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားရမည္။  ရံုးခန္းေနရာမ်ား ပံုႏွိပ္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ 

အေထာက္အပံ႕မ်ားကို ေပးသည္္ဆိုလွ်င္  တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံျခင္သည္သာ အေျခခံမူျဖစ္သင့္္သည္။ အေထာက္အပံ႕မ်ားရေအာင္ 

အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ မပါ၀င္ေအာင္ ဘက္လိုက္ခြျဲခားၿပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းျခင္းမျဖစ္ေအာင္ 

အတားအဆီးမ်ားကို ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားရမည္။   

မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ ပုဂၢလိက ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္္ျပိဳင္္သူမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲ 

သို႔မဟုတ္ အျခားမဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို ကန္႔ကြက္ေသာ သိ႔ုမဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုခု ႏွင့္္ ပက္သက္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ 

သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားရမည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈအတြက္ 

ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားသည္လည္း တန္းတူညီမွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္ရမည္။ 

ေငြေၾကးရွင္းတမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရိွဖို႔ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 

ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ဖို႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္  တန္းတူညီမွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္ရမည္။ ပါတီဘက္္လိုက္မႈကင္းေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းမွန္ကန္ေသာ အကာအကြယ္ေပး လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ား အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းစနစ္မ်ားထတဲြင္ ထည့္ထားသင့္သည္။ 

မီဒီယာ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ မီဒီယာႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း 

အေလးေပးေျပာဆိုရမည္။ ေရြးေကာက္ပြနဲယ္ပယ္တြင္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို က်င့္သံုးရာတြင္ 

အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ပက္သက္ၿပီးသတင္းစကားမ်ားကို  ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွ 

ျပည္သူလူထုထံသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ စစ္မွန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏ္ုိင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံေပးပို႔ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ တစ္ဦးဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အားနည္းသြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ အားေကာ င္းသြားေအာင္ 

လုပ္ေပးရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ မီဒီယာအေပၚဖိအားေပးျခင္း မလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္ ပထမတစ္စံုက တားျမစ္သင့္သည္။ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ မိသားစုမ်ား ပိုင္ဆို္္င္ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ်ရမႈ ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ား ထုတ္ေ၀သူမ်ား 

အယ္ဒီတာမ်ား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အေပၚ တိုက္ရိုက္ျခိမ္းေျခာက္လာျခင္း၊ တရားဥပေဒအရအျပစ္ေပးမည္ တရားမေၾကာင္းအရ 

တ၇ားစြမဲည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း မ်ားကို တားျမစ္ထားရမည္။ အစိုးရပိုင္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ 

ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သူမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေသာ သတင္းစကားမ်ားကုိ အခေၾကးေငြေပးစရာ မလိုပဲ မွာၾကားႏို္င္ေစရမည္ဟု 

ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။  ထိုကဲ့သို႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္သေရြ႕ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူပုိင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 



ပုဂၢလိကပိုင္မီဒီယာမ်ားသည္လည္း အလားတူအခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ကို ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သူမ်ားအား ေပးရမည္ဟု ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ 

အခေၾကးေငြေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ထည့္ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ဘက္လိုက္မႈ မရိွပ ဲ

လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားရမည္။   

ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား( ပါတီမ်ား ၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ဆႏၵခံယူပြဲ သို႔မဟုတ္ အျခားမဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈကို 

ကန္႔ကြက္ေသာ သိ႔ုမဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေသာ အုပ္စုတစ္ခုခု) ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တိက်ေသာ ၊မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ 

သတင္းေ၇းသားေဖာ္ျပခ်က္္မ်ားကို အစိုးရပိုင္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပရမည္ဟု ဥပေဒကျပဌာန္းထားရမည္။ 

လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူပုိင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္မီဒီယာမ်ားကိုလည္း အလားတူကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးအပ္ထားသင့္္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ အခြင့္္အေရးမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားက ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ ကုထံုးမ်ားေပးသည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ 

မဲေပးျခင္း 

အားလံုးတန္းတူညီမွ်မဲေပးျခင္း ဆိုသည့္ အေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး မဲေပးခြင့္ကို က်င့္သံုးႏို္င္ေအာင္ စစ္မွန္ေသာအခြင့္အေရးကို 

ေပးအပ္္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္မ်ားက အေလးေပးေျပာဆုိရမည္။ 

ထိုျပႆနာမ်ားသည္ မဲေဲပးသည့္ ေနရာမ်ားအတြင္းမွာေရာ ျပင္ပရိွအေျခအေနမ်ားႏွင့္္ပါ သက္္ဆို္င္ပါသည္။ မဲေပးျခင္းမတုိင္မီ၊ 

မဲေပးေနစဥ္္ႏွင့္ မဲေပးၿပီးေနာက္ပုိင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္္ပါ သက္္ဆို္င္ပါသည္။ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေသခ်ာေစရမည္ 

မဲေဲပးသည့္ ေနရာအတြင္း ႏွင့္ တ၀ုိက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မ၀ဲယ္ျခင္းႏွင့္္ အျခားအက်ပ္္ကိုင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို 

တားျမစ္ထားျခင္း 

မဲပံုးအတြင္း မသမာမဲမ်ားထည့္ျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းစနစ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းတြင္ မူမမွန္ျခင္း လိမ္ညာျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ 

အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ဂုဏ္သိိကၡာရွိေရးကို အာမခံႏို္င္ေသာ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူမ်ား သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား ဒုကၡိတမ်ားအပါအ၀င္ 

တန္းတူညီမွ်ျခင္းမူအေပၚအေျခခံၿပီး မဲေပးသူအားလံုး မဲရံုကိုလာေရာက္ႏို္င္ေစရန္ လုပ္ေပးထားျခင္း 

တန္းတူညီမွ်ျခင္းမူအေပၚအေျခခံၿပီး မဲရုံမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၊မဲျပားမ်ား၊ မဲေပးစက္မ်ားႏွင္ 

တျခားထိခိုက္လြယ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရမည္။ မဲရုံသို႔လာေရာက္ရန္တာ၀န္ေပးခံထားရေသာ လူမ်ား၏ 

ေထာက္ခံမႈကို ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ရရိွလာႏုိင္သည့္ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္ရန္ 

လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ကို္္းကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေျပာဆုိသည့္ဘာသာ၊ မူလႏို္င္ငံသား၊ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ 

တျခားခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားအေပၚ မူမတည္ပဲ မဲေပးသူစိစစ္ေပးျခင္းႏွင့္ တျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သတ္္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီသူမ်ား 

မဲေပးခြင့္မရသည့္အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေအာင္တားျမစ္ေပးျခင္း၊ တရားမ၀င္မဲေပးျခင္းကို တားျမစ္ေပးျခင္း 

လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးျခင္းကို အာမခံႏိုင္ေသာ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္္္ဆင့္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၊ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္္ တျခားမဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ 

ကန္႔ကြက္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 

ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးစနစ္မ်ားကို ထားရွိျခင္း 

 အဆင့္ျမင့္ဆံုးေရြးေကာက္ပြအဲရာရိွ(ၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိ၊ ဥကၠဌ၊ေခါင္းေဆာင္ စသျဖင့္ )ကို မဲရံုတြင္ ထားရမည္္ဟု ဥပေဒတြင္ 

ျပဌာန္းထားရမည္။ ထိုသူတြင္ မဲရံုအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေရးကိုထိန္းသိမ္းဖို ႔၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ရယူဖို႔၊ 

မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကုစားေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ ၾသဇာအာဏာရိွရမည္။ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 

အနည္းဆံုးရွိရမည့္ ေရြးေကာက္ပဲဲြအရာရွိမ်ား ျပည့္မွီေအာင္ မထားျခင္း၊  မဲပံုးမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ မဲေပးစက္္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ 



အၾကိမ္မ်ားစြာမဲေပးျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ မဲေပးသူမ်ားလက္ညွိဳးတြင္ သုတ္လိမ္ရေသာ မွင္ ကုန္သြားျခင္း ႏွင့္ တျခား 

ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါသည္။ 

မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားကုိ ေၾကျငာျခင္း 

မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားကိုအကူးအေျပာင္းလုပ္ျခင္း၊ ရလာဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ေၾကျငာျခင္း အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒထဲဲတြင္ထည့္သြင္းထားရမည္။ မည္သူက ေ၇ြးေကာက္တင္ေျမွာက္္ခံရၿပီး ရာထူးေနရာကို ရသင့္သည္ 

ဆိုသည္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ျပည္္သူ႔ဆႏၵကို ရိုးရိုးသားသားတိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 

မူတည္ေနပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာျဖစ္ေစသင့္သည္ 

မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို မစတင္မီတြင္ စံကိုက္ညီေသာ မဲျပားမ်ား၊အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစက္မ်ား၊ 

အျခားအတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ေရြးေကာက္ပြပဲစၥည္းမ်ားကို လံုျခံဳစြာထားရမည္။ သို႔မွသာ မဲေရတြက္ျခင္းကို တရားနည္းလမ္းမက်စြာ 

သက္ေရာက္္ေအာင္လုပ္ျခင္း ကို တားျမစ္ႏုိင္မည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမညီစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ သို႔႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏို္င္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး မဲျပားမ်ားကို 

ဖြင့္ေဖာက္ရမည္။ 

မဲျပားမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမညီ စစ္ေဆးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ မဲေပးသူ၏ ရွင္းလင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္္ တျခားမဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ 

ကန္႔ကြက္သူမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ကို ရည္္ရြယ္ေပးထားသည္ဟု စစ္ေဆး၍ရေအာင္ မဲျပားမ်ားကို ထားျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ အတြက္ရည္ရြယ္ေပးထားေသာ မဲမ်ားကို ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ စစ္္ေဆးျခင္းကို 

လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏို္င္ျခင္း 

မဲရလာဒ္စာရင္း စာရြက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာစစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ႏို္င္ျခင္း၊ 

လူအမ်ားျမင္္္ႏိုင္ေအာင္ထားျခင္း၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္္ တျခားမဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ မႈကို 

ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို လည္း ေပးအပ္ျခင္း 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀ငသ္ူမ်ား၊ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 

ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္မ်ားထားေပးျခင္း။ 

ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္မ်ားကို ေျပာင္းေရြႊ႕သယ္ေဆာင္ေပးသည့္ မည္သည့္ၾကားခံနယ္ကို မဆိုႏွင့္ မဲျပားမ်ား၊ေရတြက္ၿပီးသားမဲစာရင္းမ်ား၊ 

အျခားအတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ေရြးေကာက္ပြပဲစၥည္းမ်ားကို ၾကားအဆင့္ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရတြက္သည့္္ေနရာ ကို 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားကိုစစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း။ 

ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေရတြက္ၿပီးသားမဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ မဲရလာဒ္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို လံုျခံဳစြာထားျခင္း 

စစ္ေဆးျခင္းျပဳႏုိင္ေအာင္ မဲအေရအတြက္စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္မ်ားအလိုက္ စီစဥ္ထားျခင္း 

 ၾကားအဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေရတြက္ျခင္း ဌာနမ်ားမွ မဲေပးစာရင္းထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 

ေနာက္ဆံုးစုေပါင္းရလာဒ္စာရင္းမ်ား အပါအ၀င္ သီးျခား ရလာဒ္စာရင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာစစ္ေဆး ၊ ျပည္သူအမ်ားကိုထုတ္ျပန္ေပးၿပီး 

၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္္ တျခားမဲေပးေရးေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳ မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ 

ကန္႔ကြက္သူမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြမ်ား၊ 

သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို လည္း ေပးအပ္ျခင္း 



ၾကားအဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေရတြက္ျခင္း ဌာနမ်ားမွ ရလာေသာမဲေပးစာရင္းမ်ားကို အင္တာနက္္ႏွင့္ 

အျခားအမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား တြင္ ေစာေစာစီးစီး တင္ေပးထားျခင္း 

မဲေရတြက္္ျခင္း စာရင္းသြင္းျခင္း ရလာဒ္မ်ားကို ေၾကျငာျခင္းဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ာႏွင့္ 

ပက္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ရွာေဖြဖို႔ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားက အေလးေပးေျပာၾကားသင့္သည္။ 

ေစာဒကတက္ တိုင္တန္းျခင္းနည္းစနစ္မ်ား 

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တို္င္္းတြင္ေစာဒကတက္ တုိင္တန္းျခင္း အဆင့္္တစ္ခုကို ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲဲအတြက္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားက ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္လည္ပတ္ေရး၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္အားလံုးတန္းတူညီမွ်ေရး၊ 

ဥပေဒအကာအကြယ္ကို တန္းတူညီမွ်ရရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာေျပလည္နည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစေရး တို႔သည္လည္း တုိင္တန္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တို္င္္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ားရွိၾကသည္။ 

မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ကုစားေရး အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ထိုအဆင့္မ်ားၾကားတြင္ 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကြာျခားသြားပါလိမ့္မည္။ 

မဲဆႏၵနယ္္ေရးဆဲြျခင္းအဆင့္။ လူဦးေရႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အခ်ဳိးအစားသည္ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအၾကား 

ကြာဟေနျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း။ လူနည္းစုမ်ား ၊ ထူးျခားေသာႏိုင္ငံေရးအျမင္တစ္ခုကို ေထာက္ခံေသာ 

လူအုပ္စုမ်ားကိုအားနည္းေအာင္ လုပ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းအဆင့္။ မဲေပးခြင့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ရုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ား 

မဲမေပးေစရန္တားျမစ္ျခင္း 

ပါတီ၊ ကိုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ျခင္း အဆင့္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပည့္စံုပါက ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္း 

အျခားေသာေရြးေကာက္ပြအဲဆင့္မ်ားတြင္လည္း ျပႆနာႏွင့္ ကို္က္ညီေသာ ကုစားနည္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးအပ္ဖို႔လိုေလသည္။ မဲမ်ားကို 

ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္က်င္းပေပးျခင္းတို ႔ အထိ ကုစားေျဖရွင္းေပးရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ပက္သက္ၿပီးေစာဒကတက္တို္င္တန္းျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ဥပေဒကရွင္းလင္းစြာျပဌာန္းထားရမည္။ တိုင္ၾကားမႈကို  လက္ခံဖုိင္တဲြ ႏိုင္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 

ျပရမည့္သက္္ေသမ်ား၊ သက္ေသတင္သြင္းျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တိုင္းၾကားမႈမ်ားကိုၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းအခ်ိန္ဇယား၊ 

ရရိွႏိုင္ေသာ ကုစားနည္းမ်ား၊ အသနားခံစာတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တို္င္တန္းျခင္းနည္းစနစ္မ်ားက ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအဂ်င္စီ၊တရားရံုး၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 

အေျခခံက်ေသာအခြင့္အေရးမ်ားပါ ပါ၀င္ပက္သက္ေနပါက တရားစီရင္ေရးရႈ႕ေထာင့္မွ သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ တို္င္ၾကားသူမ်ားကို 

သင့္္ေတာ္ေသာ ဖုိရမ္မ်ားသို႔ ဥပေဒက ညႊန္ျ့ပေပးႏိုင္ရမည္။ 

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ရိွႏိုင္္မႏုိင္၊ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔သည္ တိုင္းၾကားျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

တရားမလမ္းေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍လည္း ဥပေဒက 

အေလးေပးေျပာၾကားသင့္သည္။ 

 

 



အခန္္း ၄  

ဒိီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြ ဲဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားကုိ အကဲဲျဖတ္ရာတြင္ လုပ္္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္ေဆးရန္စာရင္းသည္ ဒီိမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ 
စဥ္စားရာတြင္သာမက ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္လည္ေကာင္း ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ 
အဆိုျပဳရာတြင္လည္ေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြေရး တာ၀န္ယူထားရေသာ 
သူမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အားလံုးပါ၀င္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးဆိုေသာ အေျခခံသဘာတရားမ်ား အျပင္ 
ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား တရားမွ်တေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈရွိေရး ဆိုေသာ အယူအဆမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

ေခါင္းစဥ္ ၁၆ ခုကိုလည္း စာရင္းထဲတြင္ ျခံဳငုံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခါင္းစဥ္တစ္္ခုစီေအာက္တြင္ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ား 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားကို ခိုင္္မာေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးရာတြင္ 
အဆုိပါ အစိတ္္အပုိင္းမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေပၚေစျခင္း ရွိမရိွကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
တိုင္္းတာခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ႏွင့္ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာ္ပြအဲျခခံသေဘာတရားမ်ား လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံမႈမ်ားအတိုင္း လုိက္္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ရွိိမရိွကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ အဓိကေမးခြန္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၂၈ ခုကိုလည္း 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

သို႔ေသာ္ ယခုေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းသည္ အမွတ္ေပးစားရင္း ဇယားမဟုတ္သည္ကိုေတာ့ အထူးအေလးေပးေျပာလိုပါသည္။ 
ဥပေဒမူေဘာင္္တိုင္းအတြက္ ေမးခြန္းတိုင္းကို္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြန္းငယ္မ်ားက 
မည္မွ်အေရးၾကီးသည္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒမူေဘာင္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မည္သည့္္ "အဆင့္" ရွိသည္ကို 
အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အမွတ္ေပးတုိင္္းတာဖို႔လည္း မျဖစ္္ႏိုင္ပါ။ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအားလံုးသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခားစီလႈပ္ရွားေနသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု စဥ္းစားထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား 
ဆႏၵမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာင္းလဲသြားေနၿပီလား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပံုစံမ်ားအတိုင္း ေျပာင္္းလဲသြားေနၿပီလား ဆိုသည္ကိုေဖာ္ျပမည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအတြင္္းတြင္လည္း  လႈပ္ရွားေနသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု စဥ္းစားထားရပါမည္။ ေရြးေကာက္ပြနဲယ္ပယ္တြင္သာ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေနသည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္ ေဖာ္ျပရပါမည္။  

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုအာမခံႏုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္္ျခင္းရွိမရွိဆိုသည္ကို အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ အေရးၾကီးပါသည္။ ယခုေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းတြင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာ 
အခ်က္မ်ားပါရိွေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားတြင္ အာမခံခ်က္မ်ားရွိမရိွ၊ အေလးေပးကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ေသာ တုိးတက္္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာအစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိမရွိ ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒက သိမွတ္ျပဳထားပါသလား။ 

က။သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုုလွ်င္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမူမ်ားျဖစ္ေသာ အားလံုးပါ၀င္ေရးႏွင့္ 

တရားမွ်တေရးဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစပါသလား။ 

၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေသာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒက  ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။  ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုုလွ်င္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာမူမ်ားျဖစ္ေသာ အားလံုးပါ၀င္ေရးႏွင့္ 

တရားမွ်တေရးဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေစပါသလား။ 

၃။ မည္သည့္ ကုိယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြနဲစ္ကို က်င့္သံုးပါသလဲ။(အမ်ားစု မေဂ်ာ္ရတီစနစ္လား၊ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္လား၊ 

ေရာစပ္စနစ္လား) 

က။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္္မည္မွ် ရွိပါသလဲ။ 

ခ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ မည္ေရြ႔မည္မွ်ကို ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒျဖင့္ ခန္႔အပ္ပါသလဲ။ 

ဂ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္္ ေနရာအားလံုးကို တျပဳိင္နက္ေရြးေကာက္ခန္႔အပ္ပါသလား။ ခြျဲခားက်င္းပပါသလား။ 

ဃ။ အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ခြထဲားပါသလား။ တစ္ခုတည္း ထားပါသလား။  



င။၂ရပ္ခြထဲားသည္ဆိုလွ်င္ ၂ ရပ္္လံုးအတြက္္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပပါသလား။ သို ႔မဟုတ္ တစ္ခုအတြက္ 

သီးျခားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ ခန္႔အပ္သည္ဆိုလွ်င္ မည္သူမ်ားက ခန္႔အပ္ေနပါသနည္း။  

စ။ မဲရလဒ္ျပတ္သားေစရန္ ဒုတိယအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပးသည့္ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္ပါသလား။ 

ဆ။ ေရာစပ္စနစ္္ကို က်င့္သံုးသည္မ်ိဳးလည္္း ရွိလွ်င္ အဆိုပါေရာစပ္စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္သည့္ အမတ္ေနရာ မည္မွ်ရွိပါသလဲ။  

၄။ မဲဲ အေရအတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ်ရလွ်င္ အမတ္ေနရာ မည္္မွ်ရမည္ဟု ရွင္္းရွင္းလင္္္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္စနစ္ကို ဥပေဒထဲတြင္ 

ျပဌာန္းထားပါသလား။ 

က။ မည္သည့္စနစ္္ကို က်င့္္သံုးပါသလဲ။ ၾကြင္းက်န္ မ ဲေတြကိုေရာ ေရတြက္သည့္စနစ္ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

၅။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ မဲအေရအတြက္ 

ထားရွိပါသလား။ 

က။ ထားရွိသည္ဆုုိလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အျခားႏုိင္ငံတကာ မ၀ူါဒမ်ား၊ 

လုပ္္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားႏွင့္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရႏိုင္မည္နည္း။  

၆။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး မ ဲလာေပးသူအေရအတြက္ကိုလည္း ဥပေဒအရ 

သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။  

က။ ထားရွိသည္ဆုုိလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အျခားႏုိင္ငံတကာ မ၀ူါဒမ်ား၊ လုပ္္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားႏွင့္လည္း 

မည္ကဲ့သို႔ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရႏိုင္မည္လဲ။ 

၇။ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ လစ္လပ္ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ကိုလည္း ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 

၈။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ သမၼတကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ား 

ျပဌာန္းထားပါသလား။  

က။ ျပဌာန္းထားသည္ဆိုလွ်င္ ေနရာမည္မွ်ရိွသနည္း။ 

ခ။ထိုခန္႔အပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ေပးခြင့္ရွိပါသလား။ 

၉။ သမၼတကို တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ တဆင့္ခံ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္ပါသလား။  

က။ တဆင့္ခံ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္သည္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပါသလား၊ သီးျခားအဖြ႔ဲသို႔မဟုတ္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္ပါသလား။ 

ခ။ သမၼတကို တဆင့္ခံ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္သည္ဆိုလွ်င္ အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေဲပးခြင့္ဆိုသည့္္ ကိစၥရပ္ကိုေရာ 

မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း။  

ဂ။  ၁ ေက်ာ့ သို႔မဟုတ္ ၂ ေက်ာ့ မဲေပးေရြးခ်ယ္္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ တစ္စု တစ္ဖြဲ႔ကို အသာရေစသည့္ 

စနစ္ျဖစ္္သလား။  

၁၀။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို မည္သည့္အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး က်င္းပသနည္း။(ပံုမွန္က်င္းပေပးဖို႔ရာ 

အခ်ိန္ဇယားရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ထူးျခားေသာ အျခားအေနမ်ိဳး ရွိမွက်င္းပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား) 

၁၁။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပေပးရန္ ေၾကျငာခြင့္ကို မည္သူ႔ထံတြင္ေပးထားသနည္။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေၾကျငာႏုိင္သနည္း။ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၂။ မည္သည့္္အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာ္ပြဲဲႏွင့္ သက္္ဆိုင္သနည္း။ 

က။ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား(ဥပေဒမ်ား၊ ဒီကရီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား)သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္္ 
ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၃။အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ လူ႔အခြင့္္အေရးမ်ားကုိ ထည့္္သြင္းထားပါသလား။ ေရးထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
အေျခခံဥပေဒျပဌာန္္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

က။ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစသနည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အေပၚတြင္လည္း မည္သို႔အက်ိဳးသက္္ေရာက္္မည္နည္း။ 
(ဥပမာ။"တိုက္ရိုက္မႈ သက္ေရာက္မႈ "ဆိုေသာ အယူအဆကို ေလးစားလိုက္နာမည္လား။ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားပါ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားထတဲြင္ သီးျခားစီထည့္သြင္းၿပီးမွ ထုတ္ျပန္မည္လား) 
ခ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးေရး ဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။  
ဂ။ အခ်ိဳ႕ေသာရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေစေသာ အာမခံခ်က္မ်ားရွိပါသလား။ 
(ဥပမာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္၊ မျဖစ္္မေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားခန႔္အပ္ေသာစနစ္၊ မဲျပားေပၚပါ 
ပါတီကိုယ္္စားလွယ္္ေလာင္းစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထားရွိေသာစနစ္) 
ဃ။(လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးမူလဇာတိ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္)လူနည္းစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္္ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္ခြင့္ကို အာမခံေပးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။  
င။ အျခားေသာ အေျခအေနအေနအထားမ်ားအရ မဲေပးခြင့္္ရသြားႏုိင္သည့္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ရွိပါသလား။(ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူ၊ ဒုုကၡိတျဖစ္္ေနသူ၊ဒုုကၡသည္္၊ ျပည္္တြင္းေရြႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊လူငယ္မ်ား၊ 
ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား) 
စ။ မျဖစ္မေန မဲေပးရသည့္စနစ္လား၊ မဲမေပးပဲ ပ်က္ကြက္၍ရသည့္စနစ္လား။ 
ဆ။ မျဖစ္မေန မဲေပးရသည့္စနစ္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မဲမေပးသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရႏိုင္ပါသလား။ 
ဇ။ မဲမေပးသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရႏုိင္သည္္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ျပစ္္ဒဏ္မ်ိဳးျဖစ္မည္နည္း။ ျပစ္ဒဏ္သည္ ျပစ္္မႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါသလား၊ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္္ပါသလား။ 

၁၄။ ေရြးေကာက္ပြအဲမ်ိဳးအစား အားလံုးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုခုကို ျပဌာန္းထားသည္မ်ိဳး ရွိပါသလား။ 
(သမၼတေရြးေကာက္ပြ၊ဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြ၊ဲ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲ စသျဖင့္) 

ရည္္မွန္းခ်က္။ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္။ အျခားေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း 

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပါတီဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား---ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြဲဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ား၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရလြယ္ကူေသာ၊ 

တစုတစည္းတည္းရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ မီွျငမ္းကိုးကားႏုိင္ေသာ ေနရာတြင္တင္ျပႏိုင္ေရး။  

  ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေသာ၊နားလည္္ရလြယ္ကူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပေရး။ 

 ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားေရး။ 

 ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာ္ပြဲဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား၊ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေရး 



၁၅။(ရွိသည္ဆိုလွ်င္) ထိုဥပေဒထဲဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ ရွင္္းလင္းခ်က္္မ်ားကုိ 
မူလေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး တသမတ္တည္း အသံုးခ်ပါသလား။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ 
ကြျဲပားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသလား။ အျခားေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္၍လည္း ကြျဲပားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အဆိုပါ  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါသလား။ 

၁၆။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပႆနာအားလံုးကို ျခံဳငံုမိသည့္္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက်င့္္ထံုးတစ္ခုရိွပါသလား။ 
ေရြေးကာက္ပြဥဲပေဒမူေဘာင္ တစ္ခုလံုးကို ျဖည့္စြက္ေပးေသာ အျခားဥပေဒမ်ားလည္္း ရိွပါေသးလား။(ဥပမာ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာမ်ား၊ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ သက္္ဆိုင္္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈ တရားမမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အစုိးရရံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ 
ဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရြေကာက္ပြႏဲုိင္သူမ်ားကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)  

၁၇။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီေသာ ဥပေဒမ်ားၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အျပန္အလွန္ကိုးကားႏုိင္ျခင္းမ်ား 
ရွိပါသလား။ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရိွလာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းႏုိင္ေသာ 
နည္းစနစ္ရွိပါသလား။ 

၁၈။ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ျခင္းႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မည္သူ႔ထံတြင္ 
ေနာက္္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ အာဏာတည္သနည္း။ (ဥပမာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္၊ အေျခခံဥပေဒတရားရံုးခ်ဳပ္၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔တစ္ခုခု) 

၁၉။ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ ဥပေဒမွ ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္၊ မည္သည့္ လူပုဂၢိလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးထံတြင္ ထိုအာဏာရွိသနည္း။  
ခ။ ထိုက႔ဲသို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ညြႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မည္လည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေပးရမည္နည္း။  
ဂ။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းက က်င့္သံုးၿပီး၊ ထို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္္ 
ကုစားေပးမည္နည္း။ 

၂၀။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သူက အမႈဖြင့္ တရားစြမဲည္နည္း။ 



 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၂၁။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိ (ဥပမာ၊ အေျခခံဥပေဒအတုိင္း)ပုံေသေရးဆြသဲတ္မွတ္ထားပါသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသလား။  

က။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သနည္း။(ဥပမာ၊ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယား ရွိပါသလား) 
ခ။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို တစိတ္တပိုင္း ေျပာင္းလဲေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳးလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသလား။  
ဂ။တစိတ္တပိုင္း ေျပာင္းလဲေရးဆြႏဲုိင္သည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ လုပ္္ေဆာင္ႏုိင္္သနည္း။  

၂၂။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကုိေျပာင္းလဲေရးဆြျဲခင္း အတြက္ထားရွိသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက မည္သို႔နည္္း။(ဥပမာ၊ လူဦးေရအရြယ္အစား၊ 
မဲေပးသူမ်ား၏ အင္အားအေနအထား၊ ပထ၀ီအေနအထား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ နယ္နိမိတ္မ်ား) 

၂၃။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို ေျပာင္းလဲေရးဆြအဲတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ေရး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။ ဥပမာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားစရုိက္လကၡဏာမ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး လူမႈအသိုက္အျမံဳမ်ားကုိ 
ခြျဲခားပစ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးျခင္း 

၂၄။ မဲဆႏၵနယ္ေျမ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေရးဆြရဲန္အတြက္ မည္သူ႔ထံတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွထားပါသနည္း။(ဥပမာ၊ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္လား၊ တရားရံုးမ်ားလား၊ နယ္နိမိတ္ေကာ္မရွင္လား၊ အျခားအဖြ႔ဲအစည္း တစ္ခုုခုလား။) 

က။နယ္နိမိတ္ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႔၀င္္အေရအတြက္ မည္မွ်ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားပါသနည္း။ 
ခ။ ၎၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္မ်ားသည္ အဘယ္သို႔နည္း။ 

၂၅။ နယ္နိမိတ္ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္ၿပီး 
အမ်ားျပည္သူ၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟု ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားပါသလား။ 



က။ ျပဌာန္းထားသည္ဆိုုလွ်င္ မည္သည့္လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ပါ၀င္ရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားသနည္း။ 
ခ။ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
မည္သည့္တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိထားသနည္း။  
ဂ။ နယ္နိမိတ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္္းယူခြင့္ရိွပါသလား။ 

၂၆။မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြက္ မဲေပးသူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္္းေပးထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္္ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ မည္က႔ဲသို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္နည္း။ 

၂၇။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား မဲေပးသူ-လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစား ကြာျခားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လက္ခံႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာမ်ားကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားသည္မ်ား ရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔လက္ခံႏိုင္သည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ မည္မွ်နည္း။ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ မည္က႔ဲသို႔ 
ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္နည္း။ 

၂၈။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊ ေရးဆဲြေရးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္၍ တိုင္္တန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက  
တိုင္တန္းရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိပါသလား။  

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားျဖင့္္ တိုင္တန္းမည္နည္း။ 
ခ။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ႏုိင္သည္လား။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။ ေရြးေကာက္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစင္ေစေရး၊ ထိေရာက္မႈရိွေစေရး၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား ----ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္္မ်ားသည္ ပါတီဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္္းၿပီး 

စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို က်င္းပႏိုင္သည့္ အစြမ္းအစမ်ားရိွသည္ဟု သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္  ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို    

ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွရွိျဖင့္ က်င္္းပႏုိင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားႏွင့္       

သာမန္ျပည္သူမ်ားက ပူးတြယဲံုၾကည္ထားသူမ်ား ထိုအဖြ႔ဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္္ေရး။   

 ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ အရာရိွမ်ားကို ခန္႔အပ္သည့္ စနစ္္မ်ားခ်မွတ္ေရး။ ထိုအရာရိွမ်ားသည္လည္း  

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို    ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရွိျဖင့္ က်င္္းပႏုိင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအရ 

ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားႏွင့္       သာမန္ျပည္သူမ်ားက  ယံုၾကည္ထားသူမ်ား   ျဖစ္ေရး။  

 သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ပါ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး 

 ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထမ္းေဆာင္ေစရာတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရး။ 

 ေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ၊ တသမတ္တည္းျဖစ္္ေသာ ဆက္ဆံေရးစနစ္မ်ားထားရွိေရး။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 



 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၂၉။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားရသည့္အဖြဲ႔သည္ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခုေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္လား။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေအာက္တြင္ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႔လား။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရသည့္ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြ႔ဲလား။ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သီးျခားအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခု၊ဌာနတစ္ခုလား။ သို႔မဟုတ္ 
အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔ထားသည့္ အစိုးရဌာနတစ္ခုလား။  

၃၀။ မည္သည့္လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ အလုပ္္လုပ္္သနည္း။ 

၃၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ကို ယာယီဖဲြ႔ထားပါသလား အျမဲတမ္းဖြဲ႔ထားပါသလား။  

က။ယာယီဖဲြ႔ထားသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္ခင္ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကိဳတင္ယူ၍ ဖြဲ႔ၾကသနည္း။ 
ခ။ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္  စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ကို ေပးထားေသာ 
အခ်ိန္သည္ လံုေလာက္္ပါသလား။ 

၃၂။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအတိအက်သည္ မည္သို႔နည္း။  

က။ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အဖြ႔ဲ၏ဘက္လိုက္မႈကင္္းရွင္္းေရးႏွင့္္  စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မီမႈအတြက္ အာမခံေပးႏုိင္ပါသလား။ 
ခ။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ 
ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားပါသလား။ 
ဂ။စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားကို သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဥကၠဌကို ေရ႕ွေနမ်ား တရားသူၾကီးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္္းရမည္ဟု 
ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဃ။ တရားသူၾကီးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္္ဆိုလွ်င္ ထိုတရားသူၾကီးမ်ားကို မည္သူကခန႔္အပ္မည္နည္း။ 
င။ တရားစီရင္ေရးစနစ္လြတ္လပ္မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းစနစ္မ်ား ရွိထားပါသလား။ 

၃၃။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို မည္သည့္္လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္္ပါသနည္း။ 

က။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၾကပါသလား။ 
ခ။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ခန္႔အပ္ၾကပါသလား။ 
ဂ။အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ အလိုုက်အတိုင္း ခန္႔အပ္ပါသလား။ 
ဃ။အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ အမည္္စာရင္းတင္သြင္းေပးၿပီး တရားဥပေဒျပဳေရး က႑မွ အတည္ျပဳေပးရသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသလား။ 
င။ သာမန္လူမ်ားစု သို႔မဟုတ္ ၃ ပံု ၂ ပံု လူနည္းစုျဖင့္ ခန႔္အပ္အတည္ျပဳျခင္းလား။ 
စ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမည္္စာရင္းတင္သြင္းေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွ အတည္ျပဳေပးရသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသလား။ 
ဆ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႔၀ဲင္မ်ားကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အမည္္စာရင္းတင္သြင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အတည္ျပဳေပးရျခင္းမ်ား လုပ္ခြင့္္ရိွပါသလား။ 
ဇ။ ထိုသို႔ လုပ္ခြင့္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပါတီဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းပါသလား။ 

၃၄။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ ဥကၠဌကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ပါသနည္္း။ 

၃၅။ ဥကၠဌ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလား။ 

၃၆။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀းမ်ားအားလံုး သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ တံခါးဖြင့္္ထားပါသလား။ 

၃၇။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ လုပ္ကိုင္္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၾကည့္္ရႈ႕ခြင့္္ အသံုးခ်ခြင့္ရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ၾကည့္္ရႈ႕ အသံုးခ်ႏုိင္သလဲ။(စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္၊ 
သို႔မဟုတ္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔အတြက္ သီးျခားတာ၀န္ေပးထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္) 

၃၈။ ပါတီဘက္လိုက္္ျခင္းကင္းေသာ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ၾကည့္္ရႈ႕ခြင့္္ အသံုးခ်ခြင့္ရွိပါသလား။ 



က။ရွိသည္္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ၾကည့္္ရႈ႕ အသံုးခ်ႏုိင္သလဲ။ 

၃၉။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္လည္း ၾကည့္္ရႈ႕ခြင့္္ အသံုးခ်ခြင့္ရွိပါသလား။ 

က။ရွိသည္္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ၾကည့္္ရႈ႕ အသံုးခ်ႏုိင္သလဲ။ 

၄၀။နယ္ေျမေဒသအလုိက္  ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားကို မည္သို႔ဖြ႔ဲစည္းထားသနည္း။  

က။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ေပးထားသနည္း။ 
ခ။နယ္ေျမေဒသအလိုက္  စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမည္မွ်ေပးထားသနည္း။ 

၄၁။ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္္ ၎၏လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ားသည္ အျခားအစုိးရက႑မ်ား ဌာနမ်ား၏ 
ကူညီေထာက္ပံ႔မႈကို ေတာင္းခံႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိပါသလား။(ဥပမာ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ 
လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္) 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေစရန္ အတားအဆီး အစီအမံမ်ားရွိပါသလား။  

၄၂။ ေရြးေကာက္္ပြအဲရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစဖုိ႔အတြက္ 
ေရးဆြထဲားေသာစနစ္မ်ားရွိပါသလား။(ဥပမာ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္ရံုးအရာရွိမ်ား ၊ အစိုးရအေပၚတုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ 
စစ္ေဆးၾကားနာသည့္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏တာ၀န္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထမ္းေဆာင္ေပးဖုိ႔လိုအပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ တုိင္ၾကားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဌာနတြင္းစည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရး လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ား) 

က။ျပႆနာမ်ား မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မွီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါစနစ္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးပါသလား။ 
ခ။ အဆိုပါစနစ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီပါသလား။ 
ဂ။ထိုသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အမ်ားျပည္သူအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
စာရင္းဇယားမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ရိွထားပါသလား။ 

၄၃။ မဲျပားမ်ားလံုျခံဳေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားကိုလည္း မဲျပားမ်ား ပံုစံေရးဆဲြျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ 
ျပန္လည္စုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

၄၄။ တိုင္းျပည္္မ်ားအလိုက္ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအရ၊ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ၿပီးထိန္းသိမ္းထားေရး 
ရည္္မွန္းခ်က္္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္္ အခ်ိန္ကိုက္္ 
အေကာင္အထည္ေပၚလာေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္္းထားပါသလား။ 

က။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ငန္းစဥ္အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးအလိုက္ အခ်ိန္ကိုက္္ အေကာင္အထည္ေပၚေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
တစ္္ခုႏွင့္တစ္ခု တသမတ္တည္းျဖစ္ပါသလား။ 
ခ။ မဲမ်ားကိုေရတြက္ျခင္း၊ မဲရလဒ္မ်ားကိုစာရင္းသြင္းျခင္း၊ အႏုိင္ရသူမ်ားကိုေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ဆိုင္္ေသာ အခ်ိန္ကိုက္္ 
လုပ္္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာလုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တိက်ျခင္း၊အခ်ိန္ကိုက္္လုပ္္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးပါသလား။ 
ဂ။ တိုင္တန္းမႈမ်ား၊ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မွီေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္္ပြအဲႏိုင္ရသူမ်ား ရလဒ္မ်ားကို 
အခ်ိန္ကိုက္ ေၾကျငာႏိုင္ပါသလား။  

၄၅။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တရားစြအဲျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါသလား။ 

က။ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ကင္္းလြတ္ခြင့္မ်ိဳးလဲ၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသလဲ။  

၄၆။စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္ၾကားႏုိင္ပါသလား။ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္္သံုးသပ္ႏိုင္ပါသလား။ 

၄၇။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားႏိုင္္ပါသလား။ 

က။ ဖယ္္ရွားႏိုင္သည္္ဆိုလွ်င္ မည္သူက မည္သည့္္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္သနည္း။ 

၄၈။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ေပးထားပါသလား။ 



က။ ထိုဘတ္ဂ်တ္ေငြကို မည္သည့္ႏိုင္္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းက ေပးေနသနည္း။(လႊတ္ေတာ္၊ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ 
အျခား) 
ခ။ ဘတ္ဂ်က္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ေငြသံုးစြမဲႈႏွင့္္ပတ္သက္ၿပီး စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္္ခြင့္မည္မွ်ရိွပါသလဲ။ 
ဂ။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ဘတ္ဂ်တ္ရွိပါသလား။ 
ဃ။ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔သည္ မည္သူ႔ကို မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ 
တာ၀န္ခံရွင္းျပရသနည္း။  

၄၉။စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ လုပ္္ပုိင္ခြင့္အာဏာမည္မွ်ရွိသနည္း။ (ဥပမာ၊ နည္းစနစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိရံုလား၊ 
မီဒီယာအသံုးခ်ႏုိင္ခြင့္အေပၚကုိေရာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိပါသလား၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူႏုိင္ပါသလား။) 

၅၀။ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္္ ၎၏လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏လပု္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္္သာမႈ ရွိေအာင္လုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ရိွပါသလား။ 

က။ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္္ ၎၏လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ 
အစည္းအေ၀းမ်ားကိုက်င္းပေပးရမည္ဟုု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ခ။ သတ္မွတ္္ထားသည္ဆိုလွ်င္ အစည္းအေ၀းအားလံုးကို သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာအစည္းအေ၀းမ်ားကိုသာ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖြင့္ေပးထားရမည္လား။ 
ဂ။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္္ဆိုင္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္ရႏိုင္္ပါသလား။ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္္ အျခားအဖြ႔ဲမ်ားထံတြင္ 
ပံုမွန္ေတာင္းယူ၍ ရႏိုင္ပါသလား။  
ဃ။ မဲရလဒ္စာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ မဲရုံမ်ားမွ တကြတဲျပားစီျဖစ္ေနေသာ မဲမ်ားႏွင့္ လမ္းခုလတ္ရိွ 
မဲစာရင္းသြင္းျခင္းေနရာမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္္သူလူထုခ်က္ခ်င္း လက္လွမ္းမွီသိရွိႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသလား။ 
င။ မဲျပားမ်ား၊ မဲေပးစက္မ်ားႏွင့္ အျခားေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အေရးၾကီးပစၥည္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္၊ 
က်င္းပေနစဥ္ႏွင့္ က်င္းပၿပီးေနာက္္တြင္ပါ ျပည္သူလူထု စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသလား။ 
စ။ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားမွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိမရိွကုိ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုင္းတာနည္းစနစ္မ်ားထားရွိေပးထားပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည္မွန္းခ်က္။ ေရြးေကာက္္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ထိုယံုၾကည္္မႈကို 

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္္ ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစေရး။ 

 စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ 

လက္ခံခြင့္၊ ေပးေ၀ခြင့္ဆိုေသာႏုိင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

 ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ကာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ကုစားမႈမ်ားေတာင္းဆိုခြင့္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြတဲြင္ အဆိုတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ 

မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား အားေပးအပ္ျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္၀င္စားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္္ပြဲ 

လုပ္္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (အနည္းဆံုးအားျဖင့္) သြားေရာက္္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 

ခြင့္္ေပးအပ္ျခင္း 

 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၅၁။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား 
သည္ ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခြင့္ ေပးထားပါသလား။ ထိုအထဲတြင္ 

က။ မဲျပားမ်ားႏွင့္ အျခားအျငင္းပြားလြယ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ပုံႏွိပ္ျခင္း ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
ခ။ မဲရံုေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
ဂ။ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားကုိ သင္တန္ေပးေလ့က်င့္ျခင္း အစီအစဥ္ 
ဃ။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္္ မွတ္ပံုတင္္စာရင္းမ်ားကို မွန္မမွန္စစ္ေဆးျခင္း 
င။ မဲျပားမ်ား စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း 
စ။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲျပားမ်ားေရတြက္ျခင္း အပါအ၀င္ မဲရံုအတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ဆ။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည္အထိ တိုင္းခရိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားမဲေရတြက္ရာေနရာမ်ားအားလံုးအတြင္း 
မရဲံုမ်ားတြင္ ရလဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္း 
ဇ။ ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္တန္းမႈမ်ား၊ အယူခံ၀င္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
စ်။ မ၀ူါဒေရးဆြခဲ်မွတ္ျခင္း၊ ပုံစံေရးဆြျဲခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္္ခ်ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္္ အသံုးျပဳျခင္းအျပင္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ 
စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္တိုင္းတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳေသာေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ား  

၅၂။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ  ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ဥပဒအရ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ၊ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ အထက္ပါေမးခြန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္ 
အစိတ္အပုိင္္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမွီေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသလား။ 
ခ။ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည္တို႔ပါ၀င္သနည္း။ 
ဂ။ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ အခ်ိန္မွီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဃ။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံ အရင္ေပးအပ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္မွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္းကို  
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပါသလား။ 
င။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားရွိပါသလား။ 
စ။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ 
ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသလား။(ဥပမာ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးသို႔မဟုတ္ 
အကူအညီအေထာက္အပ႔ံမ်ား မယူရေအာင္တားျမစ္ထားျခင္းမ်ိဳး) 

၅၃။ ဥပေဒမ်ားသုိ႔မဟုတ္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသလား။ 

 ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအား သြားေရာက္္ေလ့လာ 

ေစာင့္ၾကည့္ ခြင့္္ေပးအပ္ျခင္း 

 ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ သြားေရာက္္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္း 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြတဲြင္ အဆိုတစ္ခုကို 

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္႔သူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 

ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မီဒီယာမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား ပစၥည္းမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာ 

ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ေပးအပ္ျခင္း  

 



က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္   ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမွီေအာင္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားပါသလား။ 

၅၄။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္္ မည္သို႔မည္ပံုနည္း။ 

၅၅။ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္္ပြဲ လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသလား။  

က။ ေပးထားသည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္္ မည္သို႔မည္ပံုနည္း။ 
ခ။ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည္နည္း။  

၅၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြဲ ၊ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား  

ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအဖြ႔ဲမ်ား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သတင္း မီဒီယာမ်ားအား 

အေပၚတားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒလာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ပါသလား။ 

၅၇။ မဲေဲပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရွိမရွိ ု ႏိုင္ငံသားမ်ားစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအဖြဲ႔မ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား 

ေရးသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရိွမရွိ စစ္ေဆးခြင့္ေပးထားပါသလား။ 

၅၈။ မဲရလဒ္ေၾကျငာစာရြက္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးေနာက္ ရက္္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မဲရုံအလို္က္ 

ကပ္ေပးထားရမည္ဟု ဥပေဒမ်ားသို႔မဟုတ္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၅၉။ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲရံုမ်ား၊ ျပည္နယ္တို္င္း ခရိုင္ႏွင့္္ ဗဟိုမဲစာရင္းသြင္း 

ဌာနမ်ားရိွ  ေရြးေကာက္ပြဲ ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ားကို မဲရလဒ္စာရင္း တရား၀င္မိတၱဴမ်ား ေပးအပ္ရမည္ဟု ဥပေဒမ်ားသုိ႔မဟုတ္  

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္လည္း တရား၀င ္မိတၱဴမ်ား ေပးအပ္ရပါသလား။ 

၆၀။ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မဲေဲပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခြင့္္ကို  

ဥပေဒမ်ားသို႔မဟုတ္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

၆၁။ အျပိဳင္မဲေရတြက္ျခင္း (ပီဗြီတီ သို႔မဟုတ္ အျမန္ေရတြက္ျခင္းဟုလည္းေခၚ) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မဲရံုအထြက္သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းကို 

ဥပေဒမ်ားသို႔မဟုတ္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္္ျပဳထားျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ မည္သည့္ၾကိဳတင္အေျခအေနမ်ိဳး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳး ထားရွိသနည္း။ ၎တို႔သည္ 

အေျခခံဥပေဒလာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔သဟဇာတျဖစ္ပါသနည္း။ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၆၂။ အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ 
မဲေပးသူအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ 

က။ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္ကို ျပည့္္မီွမႈ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ေနထိုင္ရာေနရာ စသည္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီးသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီပါသလား။ 
ခ။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဉာဏ္ရည္ျပည့္မွီျခင္း မမီွျခင္းကိုလည္း စဥ္းစားပါသလား။ 
ဂ။ ရွိသည္ဆိုုလွ်င္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကို အၾကီးအက်ယ္ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ဃ။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းသူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ကိုလည္း စဥ္းစားပါသလား။ 
င။ ရွိသည္ဆိုုလွ်င္ မဲေပးခြင့္ကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
စ။ ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ားအတြက္ကိုေရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသလား။ 
ဆ။ စဥ္းစားသည္ဆိုုလွ်င္ အရပ္္ဖက္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းၾကားရွိ အခ်ိဳးအစားသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ဇ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ ျပည္ပကို ေရာက္ေနသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ 
ျပည္တြင္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထတဲြင္ စဥ္းစားပါသလား။ 
စ်။  စဥ္းစားပါသည္ဆိုလွ်င္ မဲေပးခြင့္္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။  

၆၃။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ျပဳစုဖို႔အတြက္ မည္သည့္လုပ္ငန္္းစဥ္ကို အသံုးျပဳသနည္း။  

က။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္္ လူထုမွ စတင္ေဆာင္ရြက္္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္လား။(မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းရာေနရာသုိ႔ 
ျပည္သူမ်ားက သြားေရာက္ရျခင္း) 
ခ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္လား။(စာရင္းပါအေရအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိအေရအတြက္ကို 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း) 

ရည္မွန္းခ်က္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မဲေပးခြင့္ကို အေသအခ်ာက်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္၊ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္သူမ်ား မဲေပးခြင့္မရေစရန္ႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ မဲေပးျခင္းကို တားျမစ္ရန္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 မဲေပးခြင့္္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမူမ်ားႏွင့္အညီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြထဲားျခင္း 

 မဲဆႏၵရွင္မ်ား အလြယ္တကူက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ 

ဆံုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားျခင္း၊ လိမ္ညာမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ စီမံထားျခင္း 

 အသက္္အရြယ္ျပည့္္မွီသြား၍ ပထမဆံုးအၾကိမ္ မဲေဲပးခြင့္္ ရလာသူမ်ားအပါအ၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပည့္သူမ်ားအားလံုး အတြက္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး တိက်ေသာ မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေပးထားျခင္း 

 မဲေပးသူစာရင္းကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက လြယ္လြယ္ကူကူ စစ္္ေဆးႏုိင္ၿပီး အမွန္ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လက္လွမ္းမီွေအာင္ စီမံေပးထားျခင္း 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ၊ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္္ၿပီး ့္ 

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္္မ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ား တိက်မႈရိွမရိွကို စစ္ေဆးခြင့္ေပးျခင္း 

 မဲေပးျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေသာ၊  မဲေပးခြင့္မဆံုးရႈံးေအာင္ ကာကြယ္ေပးေသာ၊ လိမ္ညာမဲထည့္မႈမ်ား 

မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးေသာ မဲေပးသူစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း 

 

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးသူစာရင္းမ်ား 



ဂ။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဖန္တီးေပးသည္လား။(အရပ္ဖက္ႏုိင္ငံသား လူဦးေရစာရင္းကို အသံုးျပဳ၍ 
မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ဖန္တီးျခင္း) 
ဃ။ ေရာစပ္္စနစ္လား။ ေရာစပ္စနစ္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ႔သို႔ ေရာစပ္ထားပါသလဲ။  

၆၄။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ လုပ္္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသလား။ 

က။ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား အလိုက္လုပ္သည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြမဲက်င္္းပခင္ မည္မွ်ေစာလုပ္ေဆာင္ၿပီး မည္သည့္္အခ်ိန္တြင္ 
ျပီးဆံုးသြားသနည္း။  

၆၅။ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးသူမ်ား စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းကို ျပဳစုရာတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အခ်ိန္ဇယားကုိ 
ဥပေဒအရသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသလား။ 

က။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာျမင့္သနည္း။ 
ခ။ လူသစ္မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပိတ္သနည္း။ 
ဂ။ ပဏာမစာရင္းကို မည္သည့္္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးသနည္း။ 
ဃ။ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေပးထားေသာ တိုင္ၾကားကန္႔ကြက္ခ်ိန္သည္ 
မည္မွ်ၾကာသနည္း။ 
င။ ျပင္္ဆင္ထားၿပီးေသာ စာရင္းကို မည္သည့္္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးသနည္း။ 
ေနာက္ဆံုးအျပီးသတ္စာရင္းကို မေရးဆြမဲွီတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ခြင့္ရိွပါသလား။  
စ။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ ဇယားမ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ားကို မဲရံုမ်ားအသီးသီးသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။  
ဆ။ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္မွ မဲေပးခြင့္မက်င့္သံုးႏုိင္ေအာင္ ေမးခြန္းထုတ္တားျမစ္္ခံရႏုိင္ပါသလား။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မဲမဲ်ားသည္ 
ထည့္သြင္းေရတြက္သည့္္ အထဲပါ၀င္သြားေအာင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီွေျဖရွင္းႏုိင္ပါသလား။ 

၆၆။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ပါ၀င္္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
ပညာေပးႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဌာန္းထားပါသလား။ 

၆၇။ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို စိိစစ္ျခင္းကို မည္ကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ပါသလဲ။  

က။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီေၾကာင္း မည္သည့္္အေထာက္အထားမ်ားကို ျပရပါသလဲ။ (ဥပမာ။ ေမြးစာရင္း၊ ပတ္စ္ပို႔တ္၊ 
အျခားအစုိးရထုတ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ က်မ္းက်ိန္ေသာ သက္ေသမ်ား) 
ခ။ ေမြးစာရင္းမ်ား အျခားအစိုးရထုတ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ရယူျခင္း ေတာင္းယူျခင္းကို 
လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ေဆာင္၍ ရပါသလား။ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသလား။  

၆၈။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ရေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုေျပာသည့္  ဥေပဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

က။ မွတ္ပံုတင္သည့္ေနရာမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္္က် သြားေရာက္ႏုိင္ပါသလား။ 
ခ။ ႏိုင္ငံသားမ်ား အလြယ္တကူသြားႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္္ေနရာမ်ား ဖြင့္ထားပါသလား။ 
ဂ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အသက္္ျပည့္္မွီၿပီးမဲေပးမည့္သူမ်ား အပါအ၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီသူအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါသလား။  

၆၉။ မဲေပးခြင့္ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးပါသလား။ 

က။ ထုတ္ေပးသည္ဆိုလွ်င္၊ မွတ္ပံုတင္္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးပါသလား။ ေနာင္တခ်ိန္က်မွ ထုတ္ေပးပါသလား။ 
ခ။သက္ေသခံကဒ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။ 

၇၀။ မဲေပးခြင့္္ရသူမ်ား၏ စာရင္္းကို မည္သည့္္ေနရာတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသနည္း။(အင္တာနက္ ၀ဘ္ဆိုဒ္၊ သတင္းစာ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ 
အနီးအနားရွိ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ခရိုင္အစုိးရရံုး၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာမ်ား) 



၇၁။ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆက္တြမဲွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထားရွိပါသလား။ 

၇၂။ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပသည့္ေန႔ မတုိင္ခင္ကေလးတြင္မွကပ္ၿပီး အသက္ျပည့္္သူမ်ားသို႔မဟုတ္ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္မွ 
အသက္္ျပည့္္သူမ်ားသည္လည္း မဲေပးခြင့္ရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္္ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ သီးျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလား။ 

၇၃။ ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔တြင္မွ မဲရုံမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္္ရိွသည္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြမဲဲေပးသူစာရင္းတြင္ 
ထပ္ေပါင္းထည့္ခြင့္ျပဳေသာ   ဥပေဒမ်ားလည္း ရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္း မည္သို႔သက္ေသထူႏုိင္သနည္း။ 
ခ။ သို႔မဟုတ္ ထိုသူမ်ားသည္ မဲရံုအမ်ားအျပားတြင္ အၾကိမ္မ်ားစြာ မဲေပးမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါက ၊ မဲမေပးႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ရန္ 
မည္သည့္အတားအဆီး အစီအမံမ်ား ရိွထားသနည္း။  

၇၄။ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခ်ိန္တြင္ ႏုိုင္ငံအတြင္း ရွိမေနသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသနည္း။(သံရံုးမ်ားတြင္ မဲေပးျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မဲ၊ 
အျခား) 
ခ။ သက္ဆုိင္ရာ မဲေပးသူစာရင္းထဲသြင္းႏိုင္ေအာင္ မည္သည့္္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသနည္း။ 
ဂ။ မည္သည့္ ခရုိင္မ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားသနည္း။ (ဥပမာ။ ဇာတိျမိဳ႕ရြာမ်ား၊ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးသို႔မဟုတ္ အျခားေနရာ) 

၇၅။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္သူမ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ 
မဲေပးခြင့္္ကိုမခ်ိဳးေဖာက္မိေအာင္ႏွင့္ တရားမ၀င္မဲေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ လံုေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ထားရွိပါသလား။ 

၇၆။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ စာရင္းမ်ားကို မွန္မမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ မဲေပးသူမ်ားကုိ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားပါသလား။ 

က။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားပါသလား။ 
ခ။ ထို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ မည္သည့္မီဒီယာတြင္ မည္သူက 
ထုတ္ျပန္ေပးထားသနည္း။ 
ဂ။ စာရင္းမ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ မဲေပးသူမ်ားကို အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသနည္း။ 
ဃ။ မွားယြင္္းသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအား ကန္႔ကြက္္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားသို႔မဟုတ္ 
မည္သူ႔ကို ေပးအပ္ထားသနည္း။ 

၇၇။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊  မဲေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေပးထားပါသလား။ 

က။ ေပးထားသည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စုံ 
လံုေလာက္ပါသလား။ 

၇၈။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ရွင္မ်ားကို စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္သည့္အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊  မဲေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ားအား 
မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ စာရင္းမိတၱဴမ်ား ေပးအပ္ပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္သည္ဆိုလွ်င္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္သနည္း သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္ခြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ေစာၿပီး ေပးအပ္သနည္း။ 

၇၉။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏွင့္္/သို႔မဟုတ္  သတင္းမီဒီယာမ်ားအား မဲေပးသူမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေပးထားပါသလား။ 



က။ေပးထားသည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စုံ 
လံုေလာက္ပါသလား။ 

၈၀။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
မဲဆႏၵရွင္ရွင္မ်ားကို စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမိတၱဴမ်ား ရရွိပါသလား။ 

က။ ရရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိပါသနည္း။ 

၈၁။ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ စာရင္းဇယားမ်ားကို စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ ေပးပါသလား။ 

၈၂။ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းဇယားမ်ားကို စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပ 
လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အကူညီေတာင္းခံၿပီိး စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးပါသလား။ 

၈၃။ မဲေပးခြင့္္ရသူစာရင္းကို အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းထဲတြင္လည္း ထည့္္သြင္းပါသလား။ 

က။ ထည့္သြင္းထားသည္ဆိုလွ်င္ ထိုက႔ဲသို႔နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ပံုစံသတ္္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
မွာၾကားရယူျခင္း လုပ္္ငန္းစဥ္၊ မဲေပးသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၊ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေပးရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားကို စမ္းသပ္ၿခင္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား   ဥပေဒတြင္ရွိပါသလား။  
ခ။ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးသူစာရင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးျခင္းနည္းပညာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း 
မရိွႏိုင္ေအာင္ေသခ်ာေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္္သာေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအစီမံမ်ားကို ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားပါသလား။ 
သို႔မဟုတ္ပါက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္း ပ်က္ျပားသြားႏိုင္ေပသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၈၄။ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး အျခားမည္သူမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကို ဥပေဒအရ 
ျပဌန္းထားပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ တာ၀န္မ်ားသည္ မည္သို႔ရွိေနသနည္း။ 
ခ။ အျခားအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားသည္လည္း မည္သို႔ရွိေနသနည္း။ 
ဂ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တြင္ 
ပါ၀င္ပါသလား။ 

ရည္မွန္းခ်က္။  မဲေပးခြင့္ကိုက်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္သူကို အသိအျမင္ရိွရွိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္  

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္္ပြတဲြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား အေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 

ျပည့္၀လံုေလာက္စြာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ 

စသံတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ကို တာ၀န္မ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္း အပ္ႏွံျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မရိွပဲ 

ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 

 စစ္မႈထမ္းမ်ားဆီသို႔ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိလာေအာင္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ 

 ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ 

 

ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္း 



ဃ။ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားက 
ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသလား။ 
င။ ေျပာၾကားသည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသလား။ 

၈၅။ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းအတြက္  ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားရွိပါသလား။ 

က။ မဲေပးခြင့္ ျပည့္မွီျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
ခ။ အေထာက္အထားမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ အတည္္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ရယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
ဂ။ မွတ္ပံုတင္မည့္ေနရာဌာနတြင္ မဲေပးသူလာေရာက္ရသည္ဆိုပါက ရက္စြ၊ဲ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း 
ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
ဃ။ စာရင္းပါအေရအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိအေရအတြက္ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အစုိးရမွ 
ဖန္တီးေပးသည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေနရာမ်ားကုိ စာရင္ေကာက္ယူသူမ်ား လႊမ္းျခံဳမိေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရက္စြ၊ဲ အခ်ိန္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
င။ အရပ္ဖက္လူဦးေရ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားထသဲို ႔ အစုိးရမွ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း လုပ္္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
စ။ ေနာက္ဆက္တြဲ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္္ညီေသာ မဲေပးသူမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 

၈၆။ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းအတြက္  ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္   မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ စာရင္းပါ 
ေရးသြင္းထားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားရွိပါသလား။ 

က။ နာမည္မ်ားကိုိ စစ္ေဆးၿပီး အမွန္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ရက္စြ၊ဲ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 
ခ။ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္(ေတာင္းဆိုျခင္း၊ကန္႔ကြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ဟုလည္း တခါတရံေခၚသည္။)သည္ 
ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။(ဥပမာ၊ မဲေပးသူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ကြယ္္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ၊ အသက္မျပည့္ေသးေသာ၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ မဲေပးခြင့္မရိွသူမ်ားကို 
စာရင္းထဲတြင္ထည့္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ျခင္း။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ 
မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား၊ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ) 
ဂ။ အမွန္ျပင္ဆင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းမ်ား၊ ဇယားမ်ားကို ျပည္လည္သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 

၈၇။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ား၊ 
ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲေပးမႈတြင္ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား 
အေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပါသလား။  

က။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႔တြင္ မဲေပးသူလမ္းညြန္စာေစာင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေပးဖုိ႔ 
တာ၀န္ရိွပါသလား။ 
ခ။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ား ေပးရန္ သတင္းမီဒီယာကို တာ၀န္ေပးသည့္္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။(ဥပမာ၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္္မီဒီယာ၊ ျပည္္သူပုိင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ မတည္ေပးထားေသာ 
မီဒီယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္။ ပုဂၢလိကပိုင္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား။) 
ဂ။ ႏိုင္္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားဆီသို႔ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏို္င္ရန္ 
စစ္တပ္ကခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရမည္ဆိုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 

၈၈။ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ မဲေပးရမည့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားအေၾကာင္းထည့္သြင္းရမည္ဟု  ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 



က။ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံ့ၾကီးၾကပ္မႈ၏ တာ၀န၀္တၱရားမ်ား 
မည္သို႔ရွိသနည္း။ 
ခ။ စစ္မႈထမ္းမ်ားဆီသို႔ ထိုကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏ္ုိင္ရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားအစုိးရအဖြဲ႔မ်ားက 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 
ဂ။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ား ေပးရန္ သတင္းမီဒီယာအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိထားပါသလား။ (ဥပမာ၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္္မီဒီယာ၊ ျပည္္သူပုိင္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ မတည္ေပးထားေသာ 
မီဒီယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္။ ပုဂၢလိကပိုင္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား။) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၈၉။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပါတီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ပါသလား။ 

က။ ပါ၀င္သည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အရာမ်ားနည္း။ 

၉၀။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(ဥပမာ။ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေထာက္္ခံေရးလႈပ္္ရွားသည့္အုပ္စုမ်ား၊ 
ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲေပးမႈတြင္ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား )ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သီးျခားဥပေဒရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲဲ ကာလ အေနအထားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသလား။ 
ဂ။ ပါ၀င္သည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ မည္သို႔ကိုက္ညီပါသနည္း။ 

၉၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္္မ်ားရိွပါသနည္း။ 

က။ ၎တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ခ။ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ဂ။ မကိုက္ညီဟု ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသနည္း။ 
ဃ။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၉၂။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွ လက္ခံသနည္း။ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးသနည္း။ 

ရည္မွန္းခ်က္။ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြ႔ဲြဲ႔႔ဖြဲ႔ြဲ႔စည္းခြင့္ ရွိေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုအသြင္စုံလင္ေစရန္  

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း 

 မလိုလားအပ္ေသာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တဖက္သတ္ဆန္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

က်င့္သံုးျခင္းမ်ား မရိွေအာင္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရး ကိစၥရပ္္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ခ်မွတ္ေပးျခင္း  

 ပါတီမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေနအထားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္္ေပးျခင္း 

ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေနအထား 



၉၃။ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ 
မည္သည့္အရာမ်ားလုိအပ္သနည္း။ 

က။ ေလွ်ာက္္လႊာႏွင့္အတူ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တပါတည္းပူးတဲြတင္ျပရသနည္း။ 
ခ။ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အခ်ိန္မည္မွ်ေပး၍ လက္ခံစဥ္းစားမည္ဆိုေသာ 
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသလား။ 
ဂ။ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ႏိုင္ပါသနည္း။ 
ဃ။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္သည့္အခါတြင္ ပယ္ခ်ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
အျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ စာျဖင့္္ေရးသားအေၾကာင္းျပန္ရပါသလား။ 
င။ ျငင္းပယ္ခံရေသာ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မျပည့္စံုမႈ မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေနေသာ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးသားႏုိင္ပါသလား။ 
စ။ ပယ္ခ်ခံရသည့္အခါ အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
ဆ။ အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမည္သို႔ရွိသနည္း။ 

၉၄။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရပ္္တည္ခ်က္ကို ဆိုင္ငံထားႏိုင္္ပါသလား သို႔မဟုတ္ 
ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါသလား။ 

က။ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ မည္သငည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။ 
ခ။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသနည္း။ 
ဂ။မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္္ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။ 
ဃ။ အယူခံ၀င္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရွိပါသလား။ 
င။ ဆိုင္ငံထားမႈသည္ မည္မွ်ၾကာႏိုင္္သနည္း။ 
စ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရပ္္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရာတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သြားရမည္နည္း။  

၉၅။ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ မ၀ူါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
ရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္္အရာမ်ားနည္း။ 
ခ။ ၎တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
ဂ။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တင္္ျပခြင့္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၉၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ၎တိုု႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း နည္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ 

က။ ျပည္နယ္ တုိင္း ခရိုင္္အဆင့္္ မဏာမ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား အရင္က်င္းပရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသလား။ 
ခ။ ပါတီညီလာခံၾကီးမ်ား၊ ပါတီတြင္းအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုသံုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက  ၎တိုု႔၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆိုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိပါသလား။ 
ဂ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသလား။(ဥပမာ။ ကိုတာစနစ္၊ 
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္္ပြစဲနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားကတင္သြင္္းသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ အထူးသတ္မွတ္ေနရာေပးသည့္္စနစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  လူနည္းစု 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ သီးျခားမဲေပးရျခင္းမ်ိဳး) 

၉၇။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရေငြေၾကးႏွင့္ အျခားေသာ အစုိးရတိုက္ရိုက္အေထာက္အပံ႔မ်ားကုိ 
လက္ခံရယူပါသလား။ (ဥပမာ။ ရံုးခန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား စသျဖင့္) 

က။လက္ခံရယူ ၾကသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔လက္ခံျခင္းအတြက္ မည္္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသနည္း။ 
ခ။ ထိုသို႔ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ သမာသမတ္က်က်ဆက္ဆံမႈဆိုသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 



၉၈။ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၀င္္ေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာတင္ဖို႔ 
လိုအပ္ပါသလား။ 

က။ တင္ရသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္ေနာက္ဆံုးထားတင္္ရပါသလဲ။ 
ခ။ မည္သူ႔ဆီကို တင္ရပါသနည္း။ 
ဂ။ သတင္းအခ်က္္အလက္ တစံုတရာကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရႏိုင္ပါသလား။ 
ဃ။ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း၊ ဘ႑ာေရးကိစၥသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး  
မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ မည္သည့္တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို ျပဌာန္းထားသနည္း။ 

၉၉။ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းရေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွပါသလား။(ဥပမာ။ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အနည္းဆံုးမဲအေရအတြက္ 
မည္မွ်ရရမည္ဆုိသည္မ်ိဳး၊လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းခံျခင္းအတြက္ လက္မွတ္မ်ားစုေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး၊ သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားတြင္ 
အနည္းဆံုးရရွိရမည့္ ေထာက္ခံမႈ) 

က။ ရွိသည္္ဆိုလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၀၀။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို မဲဆြယ္စည္းရံုးကာလအတြင္း 
ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါသလား။ 

က။ ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္သည္္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ 
ခ။အယူခံ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထားရွိပါသလား။ 
ဂ။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၀၁။ ႏိုင္္ငံေရးပါတီမ်ား အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို  ပါတီမ်ား၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္္သူမ်ား 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေအာင္ လမ္းဖြင့္္ေပးထားပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည္မွန္းခ်က္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္ကုိ အစစ္အမွန္က်င့္သုံးခြင့္ရၿပီး ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းျဖစ္ျခင္း၊ 

မျဲပားေပၚတြင္ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ေစရန္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ 

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်မွတ္ထားျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြျဲဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရေသာ ဆႏၵခံယူပြဲသုိ႔မဟုတ္ မေဲပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီေသာ စံႏႈန္းမ်ားခ်ေပးျခင္း 

 မလိုလားအပ္ေသာ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ကင္းစင္သည့္၊ တဖက္သတ္သို႔မဟုတ္ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိသည့္မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း 

 မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီးလက္ေတြ႔က်ေသာ အခ်ိန္ဇယားကို 

ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 

 

မဲျပားမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီျခင္း 



စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၀၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္း မျပည့္မီွျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒထဲတြင္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသနည္း။ 

က။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသလား။ 
ခ။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း အဆိုပါ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသလား။ 

၁၀၃။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ 
အျခားဥပေဒမ်ားတြင္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါေသးလား။(ဥပမာ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ေဒ၀ါလီဥပေဒ) 

က။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသလား။ 
ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသလား။ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသနည္း။  
ဂ။ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါသလား။ 

၁၀၄။ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မည္သူက အဆိုျပဳႏိုင္သနည္း။ ေရြးေကာက္္ပြကဲ်င္းပေပးရေသာ 
ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲခြဆဲံုးျဖတ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သူက အဆိုျပဳတင္သြင္းႏုိင္သနည္း။(ဥပမာ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက 
ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေပးရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မိမိကုိယ္ကို အဆိုျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားတစ္စုတို႔က အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ပါတီအရာရိွမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရေသာ စနစ္မိ်ဳးလည္းရွိသည္) 

၁၀၅။ မဲျပားေပၚတြင္ ပါရိွေသာ ႏို္င္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲခြဆဲံုးျဖတ္မႈအတြက္ အေၾကာင္းမ်ား၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီျခင္းရွိမရွိ ကိစၥကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးရွိလွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္မည္နည္း။ 
ခ။ ေမးခြန္းထုတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏  အစိတ္အပိုင္းမ်ားက မည္သို႔ရွိေနသနည္း။ 

၁၀၆။ မဲျပားေပၚတြင္ပါ၀င္ေစဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္္ေစဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ ဥပေဒရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆုိလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 

၁၀၇။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း မဲျပားေပၚတြင္ 
ပါ၀င္ႏုိင္သည့္အခြင့္္အေရးရွိပါသလား။  

က။ ရွိသည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိပါသနည္း။ 
ခ။ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္္ညီပါသလား။ 

၁၀၈။ မဲျပားေပၚတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္္ပြျဲဖစ္စဥ္၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။ 

၁၀၉။ မဲျပားေပၚတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသနည္း။ 

၁၁၀။ မဲျပားေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲဲမတုိင္္မီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ဆံုးထားေၾကျငာသနည္း။  

၁၁၁။ မဲျပားေပၚ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္္ မည္သည့္္အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါ၀င္သနည္း။ 

က။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားသည္ မဲျပားေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရန ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး 
မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းရမည္နည္း။ 
ခ။ ေလွ်ာက္္လႊာတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္္း ေထာက္ပံ႔ေရးအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ 
မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပရပါသလား။ 



ဂ။ ေဖာ္ျပရသည္္ဆိုလွ်င္ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး သို႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေနပါသလား။ 
ဃ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ၎၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
င။ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ဘူးလား။ 
စ။ ေလွ်ာက္္ထားခေပးေဆာင္ရ သို႔မဟုတ္ အာမခံေငြတင္ထားရပါသလား။ 
ဆ။ ေငြေၾကးေပးရသည္ဆိုလွ်င္ ထိုေငြေၾကးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသလား။ 
ဇ။ မဲျပားေပၚ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေထာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပရပါသလား။ 
စ်။ တင္ျပရသည္ဆိုလွ်င္၊ လက္္မွတ္အေရအတြက္မည္မွ်ကို ေကာက္ခံေပးရပါသနည္း။ 

၁၁၂။ မဲျပားေပၚ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖို႔ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား တင္ျပရသည္္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔တင္ျပရျခင္းေၾကာင့္္ 
၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသလား။ 

က။ မဲျပားေပၚ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရဖို႔ ၾကိဳးစားရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ အတြက္ကိုသာ 
ေထာက္ခံၿပီး လက္မွတ္ထိုးခြင့္္ရိွတယ္လို႔ မဲေပးသူေတြကို ကန္႔သတ္ထားပါသလား။ ထိုက႔ဲသို႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ 
ဗဟုအသြင္စံုလင္မႈကို အားမေပးပဲ တားျမစ္ထားၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္း သေဘာတရားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ 
မဲေပးသူမ်ားသည္ တစ္္ဦးတစ္ဖြဲ႔တည္းကိုသာ ေထာက္ခံလက္မွတ္ထုိးပါသည္ဟု စစ္ေဆးေနရေသာေၾကာင့္ 
လက္မွတ္ေကာက္ခံသူမ်ား အေပၚတြင္လည္း တရားမွ်တမႈမရိွေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို က်ေရာက္္ေစပါသည္။ 
ခ။ တိုင္းျပည္္အေျခအေနအလိုက္ လက္မွတ္မ်ားကို ေကာက္ခံရသည္ျဖစ္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီ ေကာက္ခံရသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
လက္မွတ္အေရအတြက္ အမ်ားၾကီးတင္္ျပရျခင္းသည္  ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသလား။ 
ဂ။ လက္မွတ္မ်ားသည္ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ အျခားကြဲျပားစံုလင္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရသည္ဆိုလွ်င္ ၊ 
ထိုက႔ဲသို႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ပါသလား။ 

၁၁၃။ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား မွန္ကန္မႈရိွမရွိ၊ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိဆိုသည္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
မည္သို႔ရွိေနသနည္း။ 

က။ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း ကို မည္သူကလုပ္္ေဆာင္ေပးသနည္း။ 
ခ။ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းသည္ လက္ေတ႔ြက်ပါသလား။(ဥပမာ။ 
အခ်ိန္ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ေပးထားေသာ လူအေရအတြက္ႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားသည္ 
သင့္ေတာ္္ပါသလား) 
ဂ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြသဲို႔မဟုတ္ မဲေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားသည္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရပါသလား။ 
ဃ။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရပါသလား။ 
င။ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရပါသလား။ 

၁၁၄။ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားသည္ အက်ံဳးမ၀င္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရပါက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊   
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားအတြက္ မနစ္နာမဆုံးရံႈးေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ေပးမည့္ အစီအမံမ်ားရိွပါေသးလား။ 

က။ ေထာက္ခံလက္မွတ္တစ္ခုသည္ အက်ံဳးမ၀င္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရပါက အျခားအကံ်ဳး၀င္ေသးေသာ လက္မွတ္မ်ားသည္ 
မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခံရေစေရးအတြက္ ဆက္လက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါေသးလား။ သို႔မဟုတ္ က်န္သည့္လက္မွတ္မ်ားပါ 
အကံ်ဳးမ၀င္ေတာ့ဟု တဖက္သတ္ပယ္ခ်ခံရပါသလား။ 
ခ။ ေထာက္ခံလက္မွတ္တစ္ခုသည္ အက်ံဳးမ၀င္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊   
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံ၀င္ႏုိင္ပါေသးလား။ 
ဂ။ မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပမခံရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အကံ်ဳးမ၀င္လက္မွတ္အေရအတြက္သည္ မ်ားျပားေနပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊   ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မတုိင္မီတြင္ 
ေနာက္ထပ္လက္မွတ္မ်ားကို ထပ္မံစုေဆာင္းႏိုင္ခြင့္ရိွပါေသးလား။ 



၁၁၅။ မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပမခံရႏိုင္ေစသည့္အထိ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနပါသလား။ (ဥပမာ။ စစ္္ပြသဲို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း၊ ခြထဲြက္မႈအေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 
တုိင္းရင္းသား၊ က်ား/မ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားအယူ၀ါဒမ်ားကို ေထာက္ခံေျပာဆုိျခင္း) 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္္အရာမ်ားနည္း။ 
ခ။ ၎တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 
ဂ။ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၁၆။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ အျခားလူအုပ္စုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီးေတာ့လည္း 
ဥပေဒထဲတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။ 

က။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္၊ သီးျခားေရြးေကာက္ပြစဲနစ္၊ ပါတီကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလပုိင္းျခားသတ္မွတ္မႈ မ်ားရိွပါသလား။ 
ခ။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။   
ဂ။ လူနည္းစု အုပ္စု၀င္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္၊ သီးျခားေရြးေကာက္ပြစဲနစ္၊ သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု 
ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 
ဃ။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၁၇။ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရိွထားပါသလဲ။ 

က။ မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္ထြက္ႏုိင္ပါသလဲ။ 
ခ။ ႏႈတ္ထြက္သည့္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးရပါသလား။ ေပးရသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ 
လက္ခံႏႈိင္္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သနည္း။ 
ဂ။ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္္ေနရာတြင္ အျခားသူႏွင့္အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ 
လုပ္ပိုင္္ခြင့္ရွိသနည္း။ 

၁၁၈။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခအုတြက္ထက္ပိုၿပီး ကိုယ္စားျပဳအမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ပါသလား။ 

၁၁၉။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးညြန္႔ေပါင္းဖြ႔ဲျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြ႔ဲျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိထားပါသလား။ ရွိသည္ဆုိလွ်င္ 
မဲျပားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း၊ ေရ႕ွေနာက္စီစဥ္ထားရွိျခင္းအေပၚ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသနည္း။ 

၁၂၀။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲျပားေပၚတြင္ ကုိယ္စားျပဳသေကၤတမ်ား ေပးအပ္ပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္သည္ဆိုလွ်င္ သေကၤတမ်ားအခ်င္္းခ်င္း ရႈပ္ေထြးမႈမရိွေအာင္ တားျမစ္ေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။ 
ခ။ သေကၤတမ်ားကို မည္သို႔ခြေဲ၀ေပးအပ္ပါသနည္း။ 
ဂ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ပါသနည္း။ 
ဃ။ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ စည္းရံုလႈပ္ရွားျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္အခြင့္အလမ္း ေပးထားပါသလား။ 

၁၂၁။ နမူနာမဲျပားမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အမွားအယြင္းမ်ားရွိပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားနည္း။ 
ခ။ မဲျပားမ်ား၏ ပံုစံ အျပင္္အဆင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႔ထံတြင္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အာဏာရွိသနည္း။ 

၁၂၂။ ဆႏၵခံယူပြအဲတြက္ႏွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ စကားလံုးမ်ား၊စာသားမ်ားကို မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္သနည္း။ 

က။ ဆႏၵခံယူပြအဲတြက္ႏွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ စကားလံုးမ်ား၊စာသားမ်ားကို မည္သူက 
ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သနည္း။ 
ခ။ ဆႏၵခံယူပြအဲတြက္ႏွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက ္ စကားလံုးမ်ား၊စာသားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျပင္အဆင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ပါသလား။ 



င။ မဲျပားတြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ဆႏၵခံယူပြအဲတြက္ႏွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ စကားလံုးမ်ား၊စာသားမ်ား 
ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားက 
အယူခံခြင့္ရိွပါသလား။ 

၁၂၃။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူအုပ္စုမ်ားသည္ မဲျဲပားမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိပါသလား။ 

၁၂၄။   ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မဲျပားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 

၁၂၅။ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္   မဲျပားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခြင့္ 
ရွိပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၂၆။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ တဖတ္သတ္အသာစီးရမသြားေစရန္ အစုိးရပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
မသံုးစဲြေစရဟု ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက တားျမစ္ထားပါသလား။ 

က။ တားျမစ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရသနည္း။ 
ခ။ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 
ဂ။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။ ေရြးေကာက္ခံႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈကို 

ေထာက္ခံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စုစည္းေဖာ္ျပ၊ 

ျဖန္႔ေ၀၊ ွ ရွာေဖြလႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရရိွေရး၊ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္သူမ်ားအေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက 

နားလည္ေစေရး။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္္ျခင္းမ်ားမရိွပဲ 

ေရြးေကာက္္ပြေဲရြးခ်ယ္္မႈမ်ားကို  ျပဳလုပ္္ႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေစရန္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 အစိုးရ အရင္းအျမစ္မ်ား၊  ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို အသံုးခ်ျခင္း။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ား၏  
မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္း၊ အျခားကိစၥမ်ား  ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေရြးေကာက္္ပြအဲရာရွိမ်ား၊ အစိုးရအရာရိွမ်ား၏ ႏုိင္္ငံေရး အရဘက္မလိုက္ျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္္ သူတို႔႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္၊ 
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္  ထိေရာက္္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ရာတြင္ ဥပေဒအတိုင္း 
ေက်ာသားရင္သား မခြျဲခားေရး၊ ဥပေဒေစာင့္ေရွာက္မႈကို တန္းတူညီမွ်ရေရး ဆိုသည္႔႔အခ်က္မ်ားကို အတိအက် 
လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း၊ 
ႏုိင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း။ 
 

 မဲေပးသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေတာင္းခံရယူရာတြင္လည္ေကာင္္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားက မဲေပးသူမ်ားထံ 
သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး ေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္္ရာတြင္ လည္ေကာင္္း  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
ျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား မရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း 

 

 

ေရြးေကာက္ပြမဲဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ 



၁၂၇။ လက္ရွိရာထူး အာဏာရထားသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြထဲပ္မံ ၀င္သည့္အခါ ရာထူးအာဏာကို အသံုးျပဳၿပီး 
တဖက္သတ္အသာစီးမရေအာင္  တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 

က။ တားျမစ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရသနည္း။ 
ခ။ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 
ဂ။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၂၈။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေပးျခင္း၊ ထိုုသူ႔ကိုယ္စား လႈပ္ရွားေပးျခင္း၊ 
ေထာက္ခံေပးျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား    စစ္ဖက္အရာရွိမ်ား၊ ရဲမႈၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရအရာရွိၾကီးမ်ားက 
ဖိအားေပးျခင္း အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား လုပ္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္   ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 
တားျမစ္ထားပါသလား။ 

က။ တားျမစ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရသနည္း။ 
ခ။ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 
ဂ။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၂၉။ အစိုးရ၀န္ထမ္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ 
မဲဆြယ္စည္းရံုးေပးျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက တားျမစ္ထားပါသလား။ 

က။ တားျမစ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရသနည္း။ 
ခ။ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 
ဂ။ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၃၀။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ လူစုရုံးျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းမ်ား ျပသဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား၊ အစိုးရပစၥည္း 
အေဆာက္အဦးမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ တဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက တားျမစ္ထားပါသလား။ 

က။ ထိုသို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွ အယူခံ၀င္ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။ 
ခ။ အယူခံ၀င္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ပါသလား။ 

၁၃၁။ တရား၀င ္မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားကာလအတြက္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသနည္း။ 

က။ ထိုကာလကို အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။ 
ခ။တရား၀င ္မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွား ကာလမတုိင္ခင္တြင္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏုိင္ပါသလား။ 
ဂ။  စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္မရိွဟုဆိုလွ်င္ လႈပ္္ရွားပါက မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခံစားရၿပီး ၊ ထိုတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဌာန္္းခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ 
ဃ။ထိုက႔ဲသို႔တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္  ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
င။ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔ မတုိင္္ခင္ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရမည္ဟု ဥပေဒက 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
စ။ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ရက္္အေရအတြက္ မည္မွ်သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသနည္း။ 
ဆ။ ထိုက႔ဲသို႔တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္  ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 



၁၃၂။ မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စြက္ဖက္္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္္ျခင္း၊ ဟန႔္တားျခင္းမ်ား မလုပ္ႏုိင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူ၊ 
မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားသူ သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
တားျမစ္ခ်က္မ်ား ဥေပဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထတဲြင္ ပါ၀င္ပါသလား။ 

က။  ပါ၀င္သည္ဆိုလွ်င္   မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသနည္း။ 
ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္္ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္သည့္နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ 
တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသနည္း။ 
င။ထိုက႔ဲသို႔ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားရိွပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း 
ေရွ႕ဆက္တိုး လုပ္ႏိုင္ပါသလား။ 
ဃ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေထာက္ပံ႔ေရးအုပ္စုမ်ား၊   ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး 
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈအုပ္စုမ်ားသည္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း 
အျပစ္ေပးခံရႏိုင္ပါသလား။ 
င။ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္သည္္ဆိုလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၃၃။  ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ ခ်မွတ္ထားသည္ဆိုွလွ်င္ ၎တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဥဲပဒထဲတြင္ထည့္သြင္းထားပါသလား သို႔မဟုတ္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္လိုက္္နာရသည္မ်ိဳးလား။ 
ခ။ အဆိုပါ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အေလးထားသနည္း။ 
ဂ။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈအုပ္စုမ်ား 
အေပၚတြင္လည္း အက်ံဳး၀င္ပါသလား။ 
ဃ။ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ထိုက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးရပါသလား။ 
င။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းပါသနည္း။ 
စ။ ထိုက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးမည့္ နည္းစနစ္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသလား။ 

၁၃၄။ ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ားလံုျခံဳေရး အတြက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား တာ၀န္ေပးျခင္းကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 
ခြင့္္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္  လြတ္လပ္စြာလႈပ္္ရွားသြားလာမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆႏၵသေဘာထားေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္၊ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း စေသာ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၃၅။ မဲဆြယ္စည္းရံုးကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး 
ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈအုပ္စုမ်ားမွ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ေသာ ပုံႏွိပ္၊ အသံလႊင့္၊ အင္တာနက္ မီဒီယာပစၥည္းမ်ားအေပၚ 
တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အရာမ်ားနည္း။ 
ခ။ ထိုတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 

၁၃၆။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္္ သက္္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ား၌ လွည့္လည္္စည္းရံုးရာတြင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားရိွပါသလား။(ဥပမာ။ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ပန္းျခံမ်ား၊ ရင္ျပင္မ်ား၊ ကြင္းျပင္္မ်ား၊ ေက်ာင္္းမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ေနရာဌာနၾကီးမ်ား) 

 က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္  
ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။  

၁၃၇။ အမ်ားျပည္္သူတက္ေရာက္ေသာ အစည္္းအေ၀းမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြမဲ်ား၊ ခ်ီတက္ပြမဲ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားရိွပါသလား။  

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားကို  ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္  
ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၃၈။ အစည္္းအေ၀းမ်ား၊ ခ်ီတက္ပြမဲ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားအတြက္္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေထာက္္အပံ့ပစၥည္း 
ပစၥယမ်ား အားလံုးကို ခြဲဲေ၀ေပးအပ္ရာတြင္  ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် ခြေဲ၀ေပးရမည္ဟု ဥပေဒမ်ား 
စည္းမ်ဥ္းစည္္းကမ္းမ်ားထဲတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသလား။     

၁၃၉။ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္္သူမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ လုပ္ေဆာင္္သည့္အခါ ပုဂၢလိကမွ ေငြေၾကးထည့္၀င္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသလား။ 

က။ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေငြေၾကးေပးသည့္ စနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသလား သို႔မဟုတ္ 
တရားမွ်တမႈရိွသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ အခ်ိဳးက်ခြဲြေ၀ေပးပါသလား။ 
ခ။ ထိုသို႔ေပးအပ္ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားသည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၄၀။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးထည့္၀င္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ 
ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္္သူအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေစမည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိထားပါသလား။ 

၁၄၁။ ပုဂၢလိကေငြေၾကးထည့္၀င္ျခင္းအေပၚကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ရွိပါသလား။ 

က။ ထိုသို႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ ေထာက္္ပံ႔မႈမ်ား၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊အျခားအျခင္းအရာမ်ားကို 
ထည့္၀င္ေပးအပ္ျခင္းအတြက္ လည္းအက်ံုဳး၀င္ပါသလား။ 
ခ။ ထိုသို႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းပါသနည္း။ 
ဂ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈတြင္္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရေရး ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၄၂။ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ ထည့္၀င္လႈဒါန္းမႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြမဲႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြကလ္ႈပ္ရွားမႈအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ဆႏၵခံယူပြဲကန္႔ကြက္္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္အုပ္စုမ်ား  
အစီရင္ခံစာ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ဟု ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဌာန္းထားပါသလား။ 

က။ျပဌာန္းထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္လက္္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ 
ခ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္္နည္းလမ္းျဖင့္ အဆိုပါသတင္းအခ်က္လက္္မ်ားကို အစီရင္ခံရမည္နည္း။ 
ဂ။ ထို အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ မည္သည့္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံရယူသနည္း။ 
ဃ။ ထို အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း ထုတ္ျပန္ေပးပါသလား။ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။  ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို တရားမွ်တစြာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ေရး၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ မဲေပးသူမ်ားထံ အေရးၾကီးသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ား ေပးအပ္ေရး။  

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ညႊန္းကိန္းမ်ား -ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေထာက္္အပံ့ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို လက္လွမ္းမွီျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားကို သံုးစြခဲြင့္ျပဳထားသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ 

ေငြေၾကးမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ခြေဲ၀ခ်ထားေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး ပုဂၢလိက ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရာတြင္ 

ေရြးေကာက္္ပြ၀ဲင္သူမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရာတြင္ ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် 

ဆက္ဆံေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ျခင္း 

မဆဲြယ္္စည္္းရံုးရာတြင္ သံုးသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား 



င။ထုတ္ျပန္ေပးသည္ဆိုလွ်င္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုျပီးေနာက္ မည္မွ်အၾကာတြင္ မည္သည့္ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ေပးသနည္း။(ဥပမာ။ အင္တာနက္တြင္ တင္ေပးျခင္း၊ ပံုႏိွပ္မိတၱဴမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း) 
စ။ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားျခင္း၊ 
မမွန္မကန္အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရသနည္း။ 
ဆ။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းပါသနည္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၄၃။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ မီဒီယာကို အစိုးရဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း 
မလုပ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသလား။ 

၁၄၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ အသာစီးရသြားေစရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 

ပ်က္ျပားသြားေစရန္အတြက္  မီဒီယာကို ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး အစုိးရအရာရွိမ်ားမွ မလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

တားျမစ္ပါသလား။  

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။  ေရြးေကာက္္ပြဲ၀င္္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တ၊နည္းလမ္းက်ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ 

ေရြးေကာက္္ပြဲဲ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲ အတြက္အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ 

ျပည့္၀ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဲေပးသူမ်ားရရိွေရး။ ထိုသို႔ ရရိွမွသာ အၾကားအျမင္ႏွင့္   ျပည့္စုံေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ အသာစီးရသြားေစရန္အတြက္ မီဒီယာကို ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး 

အစိုးရမွ မလုပ္ႏုိင္ေစရန္ တားျမစ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား အေၾကာင္း 

၊ေရြးေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း တိက်ၿပီး သမာသမတ္က်ေသာ 

ေရးသားသတင္းေပးပို႔မႈကို လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ မီဒီယာ ပုဂၢိၢိဳလ္မ်ားကို  ဒဏ္ခတ္ျခင္းမျပဳေအာင္ 

တားျမစ္ျခင္း၊  

 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက ္အဆိုမ်ားကို 

ကန္႔ကြက္္သူမ်ား၊ ဆန္႔႔က်င္သူမ်ားသည္ အစိုးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကို အခေၾကးေငြ 

ေပးစရာမလုိပဲ အသံုးျပဳၾကရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး သတ္မွတ္ေပးျခင္း 

 အခေပးေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရာတြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်စြာ ရေစရန္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 

 ျပည္သူပိုင္လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္တည္ေထာင္ထားေသာ ္ မီဒီယာမ်ားကို 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အားလံုး တန္းတူရည္တူ အသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အားလံုးႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 

မီဒီယာမ်ားတြင္ တိတိက်က် မွ်မွ်တတ သတင္းေဖာ္ျပေစျခင္း 

 ျပည္သူပိုင္လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္တည္ေထာင္ထားေသာ ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အားလံုးႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီးတိတိက်က် မွ်မွ်တတ သတင္းေဖာ္ျပေစရန္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်ေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏  ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္္အေရးမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 

နစ္နာေၾကးမ်ားကို ေတာင္းခံႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 

 

မီဒီယာ 



က။ အစိုးရေထာက္ပံ႔မႈမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အသံလႊင့္မီဒီယာႏွင့္ အလားတူအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအသံုးခ်ခြင့္ 

ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တားျမစ္္ခ်က္က အေလးထားေျပာဆိုပါသလား။  

ခ။ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြမဲည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အမႈဖြင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားမေၾကာင္းအရ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ 

တရားစြမဲည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အမႈဖြင့္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တားျမစ္္ခ်က္က အေလးထားေျပာဆိုပါသလား။ 

၁၄၅။ မီဒီယာဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားထတဲြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္္ အဆိုပါအေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ 
အကံ်ဳး၀င္ပါသလား။ 

က။ အက်ံဳး၀င္သည္ဆိုွလွ်င္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 
ခ။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္္ပြဥဲပေဒႏွင့္္လည္း ကိုက္္ညီပါသလား။ 
ဂ။ မကိုက္ညီဆိုွွလွ်င္ မည္သည့္္ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသနည္း။ 
ဃ။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၄၆။ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို မဲဆြယ္စည္းရံုးကာလအတြင္း ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ 
မီဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ တာ၀န္ပံုက်ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒက တားျမစ္ေပးပါသလား။ 

၁၄၇။ အစိုးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 
ခ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္္ခြျဲခားထားၿပီး၊ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခ်ိန္ကုိ 
အုပ္စုခြျဲခားထားသည့္အလိုက္ ေပးအပ္သည္ဆိုလွ်င္ ေပးထားေသာ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ပမာဏသည္ မဲေပးသူမ်ားအတြက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံေလာက္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ လံုေလာက္ပါသလား။ 
ဂ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္္ခြျဲခားထားသည္္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ခြျဲခားသည့္္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ 
သမာသမတ္က်ေသာ၊ ဓမၼဌိဓာန္က်ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလား။ 
ဃ။ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ဆႏၵကိုလြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳဳျခင္း၊ 
ဘက္လိုက္ခြျဲခားမႈမရွိျခင္း ဆိုသည့္ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 
င။ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက ္ အဆိုမ်ားကို ကန္႔ကြက္္သူမ်ား၊ ဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ 
မဲေပးဆံုးျဖတ္ျခင္း၏ ေကာင္က်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ေစရန္ မဲဆႏၵရွင္္မ်ားထံသို႔ လက္္လွမ္းမီမီ ဆက္္သြယ္္ႏုိင္ေစရန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 
စ။ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက ္ အဆိုမ်ားကို ကန္႔ကြက္္သူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ 
အခ်ိန္ပမာဏကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 
ဆ။ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက ္ အဆိုမ်ားကို ကန္႔ကြက္္သူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ အသံထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ေနရာခြေဲ၀ေပးျခင္းအတြက္ တရားမွ်တ ရွင္းလင္းေသာ 
နည္းစနစ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။  
ဇ။ ရုပ္္သံထုတ္လႊင့္မီဒီယာႏွင့္ ပံုႏိွပ္မီဒီယာတြင္  ေပးထားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာေၾကာင့္ မဲေပးသူမ်ားအဖို႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအေၾကာင္္း နားလည္ေစရန္ လံုေလာက္ပါသလား။ 

၁၄၈။ ျပည္သူပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ 

ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလုိပဲ   အသံုးျပဳခြင့္ေပးရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ 

ရွင္းလင္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ျပဌာန္းေပးပါသလား။ 

က။ ျပဌာန္းေပးထားသည္္ဆိုုလွ်င္ မီဒီယာတြင္ ေပးထားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ဆႏၵကုိ 
လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳဳျခင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၄၉။ အခေပး ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းခြင့္ကို  ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ျပဌာန္းေပးပါသလား။ 

က။ျပဌာန္းေပးသည္ဆိုလွ်င္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးထံမွ  တူညီေသာႏႈန္းထားမ်ား 
ေကာက္ခံရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 



ခ။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ပံုမွန္စီးပြာေးရးေၾကာ္ျငာမ်ားထက္ မပုိေစရေအာင္ 
ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးပါသလား။ 

၁၅၀။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူ အားလံုးႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ 

တိတိက်က် မွ်မွ်တတ သတင္းေဖာ္ျပေစရန္္ ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးပါသလား။ 

က။ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရအရာရိွၾကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းကိုလည္း 

ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ တန္းတူသေဘာထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

ခ။ ရုပ္္သံထုတ္လႊင့္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပမႈ၊ ပံုႏိွပ္မီဒီယာတြင္  ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ 

ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ အဆင့္မ်ား အုပ္စုမ်ားခြျဲခားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီးေတာ့လည္း စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရိွသလား။  

ဂ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ၾကာျမင့္ခိ်န္ ကိုလည္း 

စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါရိွပါသလား။ 

ဃ။  ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သည့္ ရုပ္္သံမ်ား၊ ဓတ္ပံုအရြယ္အစား၊ စကားသံမ်ား၊ တုိက္ရိုက္ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားကိုလည္း 

စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အေလးေပးေျပာဆိုပါသလား။ 

၁၅၁။ အစိုးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြျဲခားေဖာ္ျပရမည္ဟု ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၅၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပည္သူပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာမ်ား အတြက္လည္း 

အက်ံဳး၀င္ေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၅၃။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရပါက 

ထိေရာက္္ေသာနစ္နာေၾကးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားကို ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

အေလးေပးေျပာဆိုပါသလား။(ဥပမာ။ မီဒီယာအသံုးျပဳခြင့္၊ အခေပးႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းခြင့္၊ သတင္းေရးသား 

ေဖာ္ျပခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ 

တုိင္ၾကားျခင္းလုပ္္ငန္းစဥ္မ်ား) 

 ေျပာဆုိထားသည္ဆိုလွ်င္ တိုင္ၾကားျခင္း နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္အပိုင္းက ကုိင္တြယ္သနည္း။  

 နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ကုစားမႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထတဲြင္ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္၊ အမွန္ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ရုပ္သိမ္းခြင့္မ်ား 

ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

 ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မီဒီယာကို ပိုမုိသံုးစြခဲြင့္၊ ပုိမိုေဖာ္ျပခံခြင့္ရေစရန္ အခ်ိန္တိုးျမွင့္ေပးဖုိ႔ 

ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ မ်ားသည္ အစုိးရပိုင္သို႔မဟုတ္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 

မီဒီယာမ်ားကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ပါသလား။ 

၁၅၄။ အေခ်အတင္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ 

ေရြးေကာက္ပြလဲႈပ္ရွားမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

အေလးေပးေျပာဆိုပါသလား။ 

က။ ေျပာဆိုထားသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံေစမည့္ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 

ေရးဆြေဲပးထားပါသလား။ 

၁၅၅။ ေရြးေကာက္ပြစဲီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေပးအပ္လာေသာ ေရြးေကာက္္ပြပဲညာေပး 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေၾကျငာဖုိ႔၊ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပဖုိ႔ ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။ 



၁၅၆။ လူထုသေဘာထား စစ္္တမ္းရလဒ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပအစီရင္ခံဖို ႔ကိုလည္း ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

အေလးေပးေျပာဆိုပါသလား။(ဥပမာ။ လူထုသေဘာထား စစ္္တမ္းအတြက္ မည္သူမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးသနည္း၊ 

ေကာက္ယူေသာရက္္စြ၊ဲ ေကာက္ယူသည့္္ဧရိယာ၊ လက္ခံႏုိင္ေသာအမွား ပမာဏ၊ ကုိယ္စားျပဳလူဦးေရး အနည္းဆံုးအမ်ားဆံုး ) 

က။ အေလးေပးေျပာဆိုထားသည္္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳဳျခင္းဆိုသည့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၅၇။ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားစာရင္းသြင္းျခင္း၊ အရႈံးအႏုိင္ကိုခန္႔မွန္းေဖာ္ျပျခင္း၊ တရား၀င္ရလဒ္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက  အေလးေပးေျပာဆိုပါသလား။ 

က။ ေျပာဆိုသည္္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳဳျခင္းဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၅၈။ အစိုးရအခမ္းအနားမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္္၊ အစုိးရအေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိ 

အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရယူရသနည္း။ မီဒီယာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာလိုက္ေဖာ္ျပျခင္း၊ 

ေရြးေကာက္္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္္နာေစျခင္းမ်ားကို အက်ပ္ကုိင္ေစခိုင္းေရးသားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္မည့္ 

အတားအဆီးအစီအမံမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္္းထားပါသလား။ 

၁၅၉။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ မီဒီယာပုိင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၊ မဲေပးသူမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ တိုင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

နစ္နာေၾကးေပးျခင္း လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အဆိုပါအဖြ႔ဲမ်ားမွ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၆၀။ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ မဲရံုဧရိယာတစ္၀ိုက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ အျပည့္အစုံကို ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မဲရံုအျပင္ဘက္ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္တာ၀န္ရိွသနည္း။ 
ခ။ မဲရုံအျပင္ဘက္ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားသည္ မဲေပးသူမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မ၀ဲယ္္ျခင္းႏွင့္ အျခားပံုစံ 
ျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား အတြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။ 
ဂ။ မဲရံုအတြင္းပုိင္း လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္တာ၀န္ရိွသနည္း။ 
ဃ။ ေရြးေကာက္ပြတဲာ၀န္ရွိသူ အရာရိွမ်ားက မဆင့္ေခၚလွ်င္ ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္အရာရိွမ်ား မဲရုံဧရိယာအတြင္း 
မလာေစရဟု ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါသလား။ 
င။ ဆင့္ေခၚလုိက္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္ထြက္သြားရမည္ကို မည္သူကဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ 
စ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာသူမ်ားကို မဲရံုအတြင္းပုိင္း ၀င္ေရာက္ေနရာယူျခင္း မရိွေစရန္ တားျမစ္ထားပါသလား။ 

၁၆၁။ ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ မ၀ဲယ္္ျခင္း၊ တရားမ၀င္မဲေပးျခင္း၊ 
တရားမ၀င္မဲမ်ား မဲပံုးအတြင္းထည့္ျခင္း၊ မဲပံုးမ်ားခိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အျခားပံုစံႏွင့္လိမ္ညာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ တရားစြဲျခင္း အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။  သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဲေပးသူအားလံုး လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င့္သံုးႏုိင္ေစေရး၊ 

တရားမ၀င ္မဲေပးမႈကို ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ မဲေပးသူမ်ား၏ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ လိမ္ညာမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္လုပ္ေပးေရး 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား မဲရံုဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အျပင္တြင္ကင္းစင္ေစေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ခ်မွတ္ျခင္း 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ၊ လူနည္းစုအုပ္္စုမ်ားေရာ၊ လူမ်ားစု အုပ္စုမ်ားပါ၊ လူၾကီးမ်ားေရာ လူငယ္မ်ားပါ၊ 

စာမတတ္သူမ်ား၊ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဒုကၡိၡတမ်ားပါမက်န္ အားလံုးအတြက္ မဲေပးခြင့္ကို တန္းတူညီမွ် 

အစစ္မွန္ေပးအပ္ျခင္း 

 မဲေပးခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ တရားမ၀င္မဲေပးျခင္း၊ မဲပံုးအတြင္း မမွန္မကန္မဲမ်ား ထည့္ျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ 

မဲေပးစနစ္တြင္လည္း အလားတူလိမ္ညာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား အတည္ျပဳျခင္း၊ 

မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း 

 လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ေသခ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း 

 မဲမဲေပးမွီ၊ မဲေပးေနစဥ္ႏွင့္ မဲေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ပါ မဲျပားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို 

ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို 

ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္  ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ (လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မွလြ၍ဲ) လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို အဟန္႔အတားမရွိသြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ ခြင့္ေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြေဲန႔ ျပႆနာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ တုိင္တန္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

အတြက္ နည္းစနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 

မဲေပးျခင္း 



က။ ခြင့္္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ျပစ္္ဒဏ္မ်ား ေပးသနည္း။ 

၁၆၂။ မဲရံုဧရိယာတြင္ အဓိတာ၀န္ရွိသူ မဲရံုမႈးသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ၾကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ဟန႔္တားသူမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မဲရံုမႈး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္္နာၿပီး 
အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၆၃။ ေရြးေကာက္္ပြမဲဲေပးျခင္းကို တစ္ရက္တည္း အျပီးက်င္းပ သို႔မဟုတ္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ က်င္းပပါသလား။ 

က။ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ က်င္းပသည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ႏွစ္္ရက္နည္း။ 
ခ။ မဲမဲေပးမွီ၊ မဲေပးေနစဥ္ႏွင့္ မဲေပးသည့္ေန႔/ေန႔ရက္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ မဲျပားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ 
မည္သို႔စီမံထားသနည္း။ 
ဂ။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ စာတိုက္မွတဆင့္မဲေပးျခင္း၊သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ 
ၾကိဳတင္သြားေရာက္မဲေပးျခင္း၊ နာမက်န္းသူမ်ား သြားလာလႈပ္္ရွားျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ သူမ်ားထံ ေရြ႕လ်ားမဲပံုးမ်ား 
ယူေဆာင္သြားျခင္း ႏွင့္ အျခားသီးသန္႔စနစ္မ်ား သံုး၍မဲေပးခြင့္ျပဳထားျခင္း 
ဃ။ ထိုက႔ဲသို႔ အထူးသီးသန႔္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲမဲေပးမွီ၊ မဲေပးေနစဥ္ႏွင့္ မဲေပးသည့္ေန႔/ေန႔ရက္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမ်ားတြင္ 
မဲျပားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ႏွင့္္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ထားရွိသနည္း။ 
င။ စစ္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား၊ ပင္လင္ျပင္ရွိ သေဘၤာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ ေဆးရံုေပၚရိွလူနာမ်ား၊ 
အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ အထူးသီးသန္႔မဲရံုမ်ား ထားရွိပါသလား။ 
စ။ ထိုက႔ဲသို႔ အေျခအေနမိ်ဳး၌ မဲေဲပးရာတြင္ မဲျပားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ႏွင့္္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို 
အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသနည္း။ 

၁၆၄။ မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္ ပိတ္ခ်ိန္မ်ားသည္ မည္သို႔ရွိသနည္း။  

က။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္္စံုေသာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္္ စစ္မွန္ေသာ မဲေပးခြင့္ကိုရရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္ပါသလား။ 

၁၆၅။ မဲရံုေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ 

က။သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရ ဆိုေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

၁၆၆။ ကိုယ္အဂၤါ ခၽြတ္ယြင္းေနသူမ်ား ဒုကၡိတမ်ားအတြက္လည္း မဲရံုကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေအာင္ ေနရာေရြးခ်ယ္ထားရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၆၇။ မဲရံုတစ္ခုစီတြင္ မဲေပးသူအေရအတြက္ အမ်ားဆံုး မည္မွ်သတ္မွတ္ေပးထားသနည္း။ ထိုသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ လာေရာက္မဲေပးပါက၊ မဲရဲံုဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း အလြယ္တကူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသလား။ 
တႏုိင္ငံလံုးအဆင့္လာေရာက္္မဲေပးသည့္အခ်ိန္၊  မဲေပးသည့္ႏႈန္းႏွင့္ဆိုပါကလည္း အလြယ္တကူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသလား။ 

၁၆၈။ မဲေပးသူမ်ားအား သူတို႔သြားေရာက္မဲေပးရမည့္ မဲရုံမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးျခင္းအတြက္ 
မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အသိေပးရန္ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လံုေလာက္ပါသလား။ 

၁၆၉။ မဲရံုမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပး အမွတ္အသားမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိေစမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။ 

၁၇၀။ စာမတတ္ေျမာက္္သူမ်ားလည္း သူတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို လြယ္လြယ္ကူကူျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္္ပဲြယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ သေကၤတမ်ား မဲျပားတြင္ 
အသံုးျပဳပါသလား။ 

၁၇၁။ မ်က္မျမင္မ်ားသည္လည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး ေရြးခ်ယ္မဲေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
အထူးသီးသန္႔မဲေပးျခင္း လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ထားရွိပါသလား။ 



၁၇၂။ မဲေပးမႈမစတင္ခင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားက မဲျပားမ်ားအေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး မဲပုံးမ်ားအတြင္း မဲေပးစက္မ်ားအတြင္း 
မည္သည့္မဲမွ ရိွမေနေၾကာင္းကို အနားတြင္ရွိေနသူအားလံုးအား ရွင္းျပရမည္ဟု ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသလား။  

၁၇၃။ အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ ပ်က္စီးသြားေသာ မဲျပားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ မဲပုံးမ်ား 
မဲေပးစက္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြျဲပီးေနာက္တြင္ပါ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ မဲရံုတစ္ခုစီအတြက္ 
ခြတဲမ္းခ်ထားေပးေသာ မဲျပားမ်ားအေၾကာင္းကို ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားက ရွင္းျပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၇၄။ အမွန္တကယ္မဲေပးသူမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ မဲေပးသူစာရင္းတြင္ လာေရာက္စာရင္းသြင္းထားသူမ်ား အေရအတြက္ကုိ 
ကိုက္ညီေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွမ်ားက ျပသရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၇၅။ မဲရုံအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မဲျပားမ်ားအား မဲေပးသူမ်ားထံ ထုတ္မေပးမီွ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိမရိွ စစ္ေဆးေပးရမည္ဟု 
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ သတ္မွတ္ထားသည္္ဆိုလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလြယ္တကူအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသလား။ 
ခ။ ပါတီဘက္လိုက္ ၾကား၀င္စြက္္ဖက္ျခင္းမ်ားမရွိပ ဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလြယ္တကူအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသလား။ 

၁၇၆။ အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးစက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးထားပါသလား။ 

က။ေပးထားသည္္ဆိုလွ်င္ ေပးလိုက္သည့္မဲတိုင္းအတြက္ မဲေပးသူအတည္ျပဳ စကၠဴသက္ေသခံလက္မွတ္ 
ထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသလား။ 
ခ။ စက္ျဖင့္မဲေပးသည့္္အခါ ေဘးလူအကူအညီေတာင္းခံရသည္ဆိုလွ်င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္ကို အာမခံေပးႏိုင္ပါ့မလား။ 
ဂ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈကုိ 
ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္း ဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ 
အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးစက္မ်ားကို တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ျခင္္း ရွိမရိွဆိုသည္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဃ။အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကို ပုံစံေရးဆြျဲခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ 
ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း စေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ားကို အဆိုပါ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 
င။ မဲေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားသည္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္ 
လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
စ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 
ဆ။ စက္ကိရိယာမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မဲမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ 
မဲေပးစက္မ်ားကို က်ပန္းနမူနာယူၿပီး ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဇ။စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထားရွိပါသလား။ 
စ်။ စကၠဴမဲျပားျဖင့္ မဲထည့္ျခင္းအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ထားပါသလား။ 
ည။ စက္ကိရိယာမ်ားခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါက အသံုုးျပဳႏိုင္ရန္ စကၠဴမဲျပားမ်ားကို အဆင္္သင့္ 
အလံုေလာက္ထားရမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၇၇။ မဲေပးမည့္သူမ်ား၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီျခင္းရွိမရိွကုိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းအတြက္ 

ရွင္းလင္းၿပီးေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ (ဥပမာ။ 

မဲေပးခြင့္ကဒ္ျပား သို႔မဟုတ္ အျခားအစုိးရထုတ္ အေထာက္အထား၊ သို႔မဟုတ္ အမည ္ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း) 

က။ မဲေပးခြင့္ဆံုးရႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို 

မဲေပးမည့္သူမ်ား အလြယ္တကူရယူႏိုင္ေအာင္ စီမံေပးထားပါသလား။ 



ခ။ ေတာင္းခံထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ လူစားထိုးမဲေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 

ကာကြယ္ေပးပါသလား။ 

၁၇၈။ လူတစ္ေယာက္သည္ ၎မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာတင္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း 

၎၏အမည္သည္ တရား၀င္မဲေပးသူစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ပါက ထိုသူ႔အတြက္ မဲေပးခြင့္ရေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား။  

က။ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားသည္ မဲေပးရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ ျပည့္စံုၿပီး မဲရံုတစ္ခုခုတြင္ မဲေပးခြင့္ရေစရန္ 

တရားရံုးမ်ား၊ေရြးေကာက္ပြအဲာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားကာ မဲေပးခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းႏွင့္္အတူ 

ပံုမွန္အတိုင္းမဲျပန္ေပးႏိုင္မည္လား။ 

ခ။ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ားသည္ ယာယီ သို႔မဟုတ္  အတည္္မျပဳ သို႔မဟုတ္ ပဏာမမဲမ်ားကို ထည့္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ 

စိစစ္အတည္ျပဳကာ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္ေစမည့္ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ရွိထားပါသလား။ 

ဂ။ ထိုက႔ဲသုိ႕ေသာ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မဲေပးခြင့္မဆံုးရႈံးေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တရားမ၀င္မဲေပးမႈ 

မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးပါသလား။ 

၁၇၉။ လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

က။ မဲျပားေပၚတြင္ ေရြးခ်ယ္အမွတ္အသားျပဳရန္ ၊ မဲေပးစက္္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခလုပ္ႏွိပ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔လံုျခံဳေသာ 

ေနရာကုိစီမံေပးထားရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေတာင္းဆိုထားပါသလား။ ထိုက႔ဲသိုု႔ေသာ သီးသန္႔လံုျခံဳသည့္ 

ေနရာမ်ိဳးတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔မည္ပံုမဲေပးသည္ကို ျမင္ႏိုင္ သိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ခ။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသံုးခ်သည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 

လူမ်ားမည္သို႔မဲေပးခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖိ႔ုအတြက္  အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးသူစာရင္း စာအုပ္ႏွင့္ 

အီလက္ထေရာနစ္မဲေပးစက္္ ႏွစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။ သိုု႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လည္း 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။ 

ဂ။ မဲျပားမ်ားေပၚတြင္ႏွင့္ လက္ခံျဖတ္ပို္င္းမ်ားေပၚတြင္ အမွတ္စဥ္နံပါတ္မ်ား ေရးမွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္္၊ 

လူတစ္ေယာက္မည္သို႔မဲေပးခဲ့သည္ဆိုသည္္ကို ေျခရာခံလိုက္ႏုိင္ပါသလား။ 

၁၈၀။ လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္၊ အမွတ္ျခစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း မလုပ္ရေသးေသာ မဲျပားတစ္ခုသို႔မဟုတ္ မဲျပားမ်ားကုိ 

ယူေဆာင္ၿပီး မဲရုံမွထြက္ခြာသြားျခင္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ မဲပုံးမ်ား မဲေပးစက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 

ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

၁၈၁။ လူတစ္ေယာက္တည္းမွ မဲျပားမ်ားအမ်ားၾကီး ကို အမွတ္အသားျပဳၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။(ဥပမာ။ မဲေပးသူစာရင္းတြင္ မဲေပးသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးရေစျခင္းမ်ိဳး၊ 

မဲေပးသူသက္ေသခံကတ္ျပားတြင္ အမွတ္အသားျပဳရျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ မဲရံုမွ ျပန္မထြက္မီတြင္ မဲေပးသူ၏ လက္ေခ်ာင္းတြင္ 

မင္တို႔ေပးျခင္း၊ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း) 

၁၈၂။ မဲရံုတြင္မဲေပးျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား။ 

က။ ျပဌာန္းထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးနည္း။ 

ခ။ မည္သူ႔ထံတြင္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသနည္း။ 

ဂ။ အယူခံ၀င္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသလား။ သို႔မဟုတ္ မဲရံုတြင္မဲေပးျခင္းကို အခ်ိန္တိုးလုပ္ေဆာင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။ 



၁၈၃။ မဲရံုမ်ားဖြင့္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍  မဲေပးျခင္းၿပီးဆံုးၿပီး မဲရံုမ်ားပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ 

ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား မဲရံုဧရိယာအတြင္း ရွိေနရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မဲရံုဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရိွပါသလား။ 

ခ။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေနရာတြင္္ပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး ကုစားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေတာင္းခံခြင့္ ျပဳထားပါသလား။ 

ဂ။ မဲလာေပးသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိကို ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ပါသလား။ 

ဃ။ ေမးခြန္းထုတ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ မဲေပးသူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ကို မဆံုးရႈံးေစရန္ 

အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ပါသလား။ 

င။ ေရြးေကာက္ပြမဲက်င္းပမီ ၊ က်င္းပေနစဥ္ႏွင့္ က်င္းပၿပီးေနာက္တြင္ တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကုစားမႈမ်ားကို ေတာင္းခံႏုိင္ခြင့္ 

သူတို႔ကို ေပးထားပါသလား။ 

၁၈၄။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ကို မဲရံုဧရိယာအတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မဲရံုဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 

၁၈၅။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မဲရံုဧရိယာအတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မဲရံုဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 

၁၈၆။ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို မဲရံုဧရိယာအတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေပးအပ္ထားပါသလား။  

က။ ေပးအပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ မဲရံုဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။  မဲမ်ားအားလံုးကို တိတိက်က် ရိုးရိုးသားသားေရတြက္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး တရား၀င္ရလဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေစေရး။ 

လိမ္ညာမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရး။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိေစရန္အတြက္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ေရး။ 

 စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 မဲမ်ားစတင္ေရတြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္သည့္အခါ မဲျပားမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး ပစၥည္းမ်ားကို လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ျခင္း 

 ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကုိ 

ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 

သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွ စိစစ္အတည္ျပဳေပးႏုိင္မည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ မဲေရတြက္ေစျခင္း 

 မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မျပည့္စံုဆိုၿပီး မွားယြင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မဲမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံ 

မွားယြင္းထည့္သြင္းျခင္္း၊ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိ မသင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 

တိက်မွန္ကန္မႈမရွိ မသင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲရလဒ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ေပါင္းထည့္ျခင္း စသည္တို႔႔မျဖစ္ျခင္း 

 မဲရလဒ္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေစရန္ စီမံေပးျခင္း 

 

မဲေရတြက္ျခင္း 



 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၈၇။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို 
ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား   
ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ မဲမ်ားကို ေရတြက္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားကုိ 
စာရင္းလႊဲေျပာင္းထည့္ျခင္း မဲျပားမ်ားႏွင့္  မဲေပးသူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ အျငင္းပြားမႈ 
အလြယ္တကူျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ မဲျပားမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္္ႏွင့္ ျပည့္စံုညီညြတ္ျခင္းရွိမရိွ/မဲေရတြက္မႈမ်ား တိက်ျခင္းရွိမရွိ 
ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ မဲရံုတြင္ပင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္းကို 
ေတာင္းဆိုခြင့္ သို႔မဟုတ္ တုိင္တန္းျခင္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း မ်ားကို ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထားပါသလား။  

၁၈၈။  အသံုးမျပဳသည့္မဲျပားမ်ား ၊ မဲေပးျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ 
အလြယ္တကူအျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အဆံုးသတ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

၁၈၉။ စကၠဴမဲျဲပားမ်ားကို အသံုးျပဳသည္ဆိုလွ်င္ မဲပံုးမ်ားကို မရိုးမသားျပင္ဆင္ေျပာင္္းလဲထားျခင္းရွိမရိွ ဆိုသည္ကို မဲပံုးကို မဖြင့္မီ 
ၾကိဳတင္စစ္ေဆးရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

က။ မဲျပားမ်ားကို မေျပာင္းေရႊ႕မ ီမဲပံုးအတြင္းပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ခ။ မဲျပားမ်ားကို မဲပုံးအတြင္းမွ ထုတ္ယူရာတြင္ လူျမင္ကြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဂ။ မဲဆႏၵရွင္၏ ရည္္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း 
မဲျပားမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရိွ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဃ။ မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း အကံ်ဳး၀င္ျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 
နားလည္ေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
င။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မည္သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လုိက္သည့္အခါ 
ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား  သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္ေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
စ။ မဲျပားမ်ားကုိ ေရတြက္ဖို႔ အမ်ိဳးအစားတူအလိုက္ အုပ္စုခြသဲည့္အခါ မဲျပားေပၚတြင္ မည္သည့္ကိိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို 
ေရြးခ်ယ္ထားသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ခြျဲခားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဆ။ မဲျပားမ်ားကို ေရတြက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ရမွတ္မ်ားကို ေရတြက္သည့္အခါ 
အနားတြင္ရွိသူအားလံုး အလြယ္တကူေစာင့္ၾကည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ေရတြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ဇ။ ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္သူမ်ား၏ တရား၀င္မဲေရတြက္ရလဒ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ 
ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း လက္္မွတ္ထိုးခြင့္္ ျပဳထားပါသလား။ 

 မဲေရတြက္ျခင္း၊ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မဲရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းျခင္း၊ မဲရလဒ္မ်ားကုိ 

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 



စ်။ မဲရလဒ္စာရင္း မတိၱဴကို မဲရံုတြင္ အမ်ားျပည္သူျမင္ႏုိင္ေစရန္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ကပ္ေပးထားရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ည။ လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားေသာ မဲရလဒ္စာရင္း မိတၱဴမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ားထံ ေပးေ၀ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ ထို႔အျပင္ မိတၱဴမ်ားကို ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ 
ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးပုိ႔ရမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၉၀။ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အတည္မျပဳရေသး သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သူေပၚထားသည့္ မဲျပားမ်ားအတြက္ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္အခါတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ မဆံုးရႈံးေစရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္္ မဲေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ ဟန္႔တားမည့္ 
ရွင္းလင္းေသာ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေျပာထားပါသလား။ 

က။ ေျပာထားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
စဥ္းစားေပးရမည္နည္း။ 

၁၉၁။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ စကင္ဖတ္ထားသည့္ မဲျပားမ်ားကို အသံုးျပဳသည္ဆိုလွ်င္ မဲျပားမ်ားကို စက္အတြင္းမွ 
ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္းကို လူျမင္ကြင္းတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ စက္တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ 
တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး ေရြးထုတ္ရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၉၂။ မည္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစက္မ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္္မဆို စက္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မဲျပားမ်ားႏွင့္ 
မဲရံုတြင္အမွန္တကယ္လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား၏ တရား၀င္မွတ္တမ္းကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို   
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ (ဥပမာ။ မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို လက္မွတ္ထုိုးသူ အေရအတြက္) 

၁၉၃။ မည္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစက္မ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္္မဆို အီလက္ထေရာနစ္ စက္္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို   ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

၁၉၄။ တရား၀င္ရလဒ္မ်ားကို တိုင္တန္းျခင္း ေစာဒကတက္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္မဲေပးျခင္းကုိ 
က်င့္သံုးသည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးခ်ိန္တြင္ မဲေပးစက္မ်ားကို က်ပန္းနမူနာေရြးခ်ယ္ၿပီး စစ္ေဆးရမည္ဟု ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။  

၁၉၅။ ေရတြက္္ၿပီးသား မဲရဲလဒ္မ်ားကို မဲရံုမွေန၍ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးဌာနတစ္ခုသို႔ အီလက္ထေရာနစ္နည္း(ဥပမာ။ 
တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အင္တာနက္)ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္ဆိုလွ်င္ လႊဲေျပာင္းလိုက္ေသာ အေရအတြက္မ်ားကုိ 
အတိအက်စစ္ေဆးႏုိင္္ရန္  ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးဌာနကုိ ေရာက္လာေသာ စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္္ႏုိင္ရန္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို   ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

၁၉၆။ အျပိဳင္မဲေရတြက္ျခင္း (ပီဗီြတီ PVT) သိ႔ုမဟုတ္ အျမန္ေရတြက္ျခင္း၊ မဲရံုအထြက္ စစ္္တမ္းေကာက္ျခင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးပါသလား။ 
ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္္ညီပါသလား။ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။ မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို တိတိက်က် ရိုးရိုးသားသား စာရင္းသြင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး တရား၀င္ရလဒ္မ်ားတြင္ 

ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေရး။ လိမ္ညာမႈမ်ားကို တားဆီးေရး။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္္ကိုးစားမႈ ရေစရန္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး  

မဲရလဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာျခင္း 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁၉၇။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကၠဴမဲျပားမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးမွတ္တမ္းတင္စက္မ်ားကို မဲရံုမွေန၍ 

ေရတြက္မည့္ေနရာသုိ႔ ယူေဆာင္သြားေသာအခါ သယ္္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေသာ လံုျခံဳေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 

ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးပါသလား။ 

က။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈကုိ 

ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 

သတင္းမီဒီယာမ်ား  ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ထိုသို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အတူလိုက္ပါသြားခြင့္ ျပဳရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၉၈။ မဲရလဒ္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းၿပီး စုစုေပါင္းရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံေပးသည့္ဌာနရွိ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မဲေရတြက္ 

အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို လက္ခံရာ၌၊ မွတ္တမ္းတင္ရာ၌၊ စာရင္းမ်ားကို စုေပါင္းရာ၌၊ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားမွမဲမ်ားႏွင့္ ထပ္္ေပါင္းရန္ 

ပို၍အဆင့္ျမင့့္သည့္ ေနရာသုိ႔ ထပ္မံပုိ႔ေဆာင္ေပးရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရလဒ္ကို ေၾကျငာရာ၌၊ မဲျပားမ်ား၊ မဲျပားမ်ားႏွင့္ မဲလာေပးသူမ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ အျငင္းပြားလြယ္္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ လိုက္နာရမည့္ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္း အစံုအလင္ကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 

၁၉၉။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို 

ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား  သတင္းမီဒီယာမ်ား   

ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ မဲရလဒ္မ်ားကို (ၾကားအဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္)စာရင္းသြင္းသည့္၊ 

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရိွေနႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ မဲေရတြက္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို လက္ခံရာ၌၊ မွတ္တမ္းတင္ရာ၌၊ စာရင္းမ်ားကို စုေပါင္းရာ၌၊ 

အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားမွမဲမ်ားႏွင့္ ထပ္္ေပါင္းရန္ ပို၍အဆင့္ျမင့့္သည့္ ေနရာသုိ႔ ထပ္မံပို႔ေဆာင္ေပးရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရလဒ္ကို 

ေၾကျငာရာ၌၊ မဲျပားမ်ား၊ မဲျပားမ်ားႏွင့္ မဲလာေပးသူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 မဲရလဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေၾကျငာျခင္းကို  ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     

ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား 

ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား  ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏုိင္မည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရွိနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မျပည့္စံုဆိုၿပီး မွားယြင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မဲမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံ 

မွားယြင္းထည့္သြင္းျခင္္း၊ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိ မသင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 

တိက်မွန္ကန္မႈမရွိ မသင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဲရလဒ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ေပါင္းထည့္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင့္္ 

အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 မဲရလဒ္မ်ားကို တိတိက်က် အစီရင္ခံေဖာ္ျပေအာင္ၾကပ္္မတ္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္ မဲရလဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းျခင္း အစီရင္ခံေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး တုိင္တန္းႏုိင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ား နစ္နာေၾကးေပးျခင္းအတြက္ 

နည္းစနစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း 

 



အျငင္းပြားလြယ္္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

လုပ္ေဆာင္ပုံအဆ့င္ဆင့္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

ခ။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္ 

ေရြးေကာက္ပြကဲိုယ္စားလွယ္္မ်ားအားလံုးသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ မဲျပားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္္ႏွင့္ ျပည့္္စံုျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မဲေရတြက္ျခင္းမ်ား တိက်ျခင္းရွိမရွိကုိ 

ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္၊ မဲရံုအတြင္းမွာပင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ေရတြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခြင့္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တုိင္္တန္းျခင္း 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

၂၀၀။ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္မဲေဲရတြက္ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ယာယီမဲမ်ားကို ျပန္လည္္သံုးသပ္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္္ 

ကိုက္ညီသည္ဟုဆံုးျဖတ္ၿပီး မဲရလဒ္စာရင္းမ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းေသာအခါ မဲေပးခြင့္မဆံုးရႈံးေစရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္္မဲေပးမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ ရွင္းလင္းေသာ အတားအဆီအစီအမံမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

က။  ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ 

ကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေစရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

ခ။ ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္လည္္း လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေစရမည္ဟု ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၂၀၁။ ေအာက္ေျခအဆင့္မဲရုံမွေန၍ အလယ္အလတ္အဆင့္မ်ားအပါအ၀င္ ဗဟိုစာရင္းသြင္း ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွ 

စုေပါင္းရလဒ္မ်ားအပါအ၀င္(စုစုေပါင္းရလဒ္မ်ား အပါအ၀င္ မေပါင္းရေသးေသာ ရလဒ္မ်ားလည္းအပါ )အဆင့္ေပါင္းစုံမွ 

ေပါင္္းထည့္ထားသည့္ မဲအေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ မဲရလဒ္စားရင္း မိတၱဴကို အမ်ားျပည္သူ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေအာင္ 

ျပသထားရမည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ စာရင္းသြင္းၿပီးသား မဲေရတြက္မႈရလဒ္ မိတၱဴကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုမ်ား အားေပးေ၀ရမည္ဟုတ္ သတ္မွတ္ထားပါသလား။ ထို႔အျပင္ မိတၱဴမ်ားကို ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ 
ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား   ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြ ဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကိုလည္း 
ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
ခ။ စုစုေပါင္းၿပီးသားႏွင့္္ မေပါင္းရေသးေသာ မဲေပးရလဒ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ 
အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အခ်ိန္မွီတင္ေပးရမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသလာ။ 

၂၀၂။ ေရတြက္မႈ တစိတ္တပိုင္းၿပီးသြားေသာ တရား၀င္မဲေပး ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ၾကာတိုင္းၾကာတုိင္း ထုတ္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

၂၀၃။ တရား၀င ္ မဲရလဒ္မ်ားကို အၾကိဳထုတ္ျပန္ေပးျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားကို ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

၂၀၄။ အေျခခံအက်ဆံုး မဲရံုအဆင့္၊ မဲရလဒ္မ်ားကို စာရင္းသြင္းသည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ မဲရလဒ္မ်ားကုိ 

ေနာက္ဆံုးစာရင္းသြင္းသည့္ အဆင့္္မ်ားတြင္ မဲရလဒ္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ကန္႔ကြက္ျခင္းအတြက္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 

၂၀၅။ မဲျပားမ်ား  မွတ္ပံုတင္ရာတြင္သံုးသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ မဲေပးစက္မွ ထြက္လာသည့္ 

မဲေပးသူအတည္္ျပဳ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊ မဲေပးရလဒ္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း လက္ခံျခင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ 

အသံုးျပဳသည့္္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ အျငင္းပြားလြယ္သည့္္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဲျပားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ 

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရိွပါသလား။ 



၂၀၆။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို 

မည္ကဲ႔သို႔ခ်မွတ္ထားသနည္း။ 

၂၀၇။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ ၿပီးေနာက္တြင္ အႏိုင္ရသူမ်ားကုိ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေစမည့္ ရက္အတိအက်ကို 

သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

က။ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုပါက မည္သည္အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းကုိ 

ဆိုင္းငံ႔ထားႏုိင္သနည္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား  

၂၀၈။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ 

တိုင္တန္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

ခြင့္ျပဳထားပါသလား။(ဥပမာ။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မဲျပားမ်ား 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မွီမမီွဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္ျခင္္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳဆက္ဆံျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မဲေပးျခင္း၊ ေရတြက္ျခင္း၊ 

မဲစာရင္းသြင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္္ပြရဲလဒ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေၾကျငာျခင္း) 

 ရည္မွန္းခ်က္မ်ား။  မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ 

တန္္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ရေရး၊ ထိေရာက္ေသာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း ကုုစားမႈေပးျခင္းျဖစ္္ေပၚလာေရး၊ 

ေရြးေကာက္ပြတဲိုင္္ၾကားမႈမ်ား ကန္႔ကြက္္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၏ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိလာေစေရး။ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ား-ဥပေဒမူေဘာင္ 

 တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အျခားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မည္သူမ်ားက လုပ္ႏိုင္သနည္း။ တိုင္းၾကားျခင္းႏွင့္ 

အျခားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးတြင္ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသနည္း။ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသကို မည္သူက ျပရသနည္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ တိုင္ၾကားလႊာတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္္ေဆာင္ရသနည္း၊ တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အျခားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ  

ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အယူခံ၀င္ျခင္း မ်ားအပါအ၀င္  မည္သည့္ ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ 

တရားဥပေဒစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င္သံုးေနသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေျပာၾကားထားေသာ တိုင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ခ်မွတ္ျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြေဲၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုိင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မွီဆံုးျဖတ္ 

ေျဖရွင္းေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္  

ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တုိင္တန္းမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 

 ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စနစ္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းေပးျခင္း 

တိုင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ား 



၂၀၉။ ထိုက႔ဲသို႔ေသာ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရး၊ တရားဥေပဒျပဳေရး (ဥပမာ။ 

မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ေရးဆဲြျခင္းကို ဥပေဒျပဳေရး က႑မွအေလးေပး လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳး)၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံအခြင့္အေရးကဲ႔သို႔ ေသးငယ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို တရားစီရင္ေရးက႑မွကိုင္တြယ္ရမည္္ဟု ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။  

၂၁၀။ တိုင္းၾကားမႈ အမ်ိဳးအစားအသီးသီးကို မည္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဥပေဒအတိုင္း 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္၊ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသကို မည္သူက ျပရမည္၊ တိုင္းၾကားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

သက္္ေသအေထာက္အထား တင္ရာတြင္ လိုက္နာရသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

အယူခံ၀င္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းအပါအ၀င္  မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသိ႔ုမဟုတ္ တရားရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

အသံုးခ်ႏုိင္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက အေလးေပးေျပာၾကားပါသလား။  

၂၁၁။ ထိုုက႔ဲသိ႔ုေသာ ေရြးေကာက္္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒက်င့္ထံုး၊ တရားမဥပေဒက်င့္ထံုး ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္း 

ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားတြင္လည္း အေလးေပး ေျပာထားပါသလား။ 

က။ ေျပာထားသည္ဆိုလွ်င္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကိုက္္ညီပါသလား။ 

ခ။ မကိုက္ညီဆိုလွ်င္ မည္သည့္္ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသနည္း။ 

ဂ။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 

ဃ။တရားေရးလမ္းေၾကာင္း မွန္ကန္တည့္္မတ္ေရး၊ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ၿပီး 

အကာအကြယ္ညီတူမွ်တူရေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကိုက္ညီပါသလား။ 

၂၁၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္တန္းသည့္အခါ၊ ကန္႔ကြက္သည့္အခါႏွင့္ အျခားဥပေဒေၾကာင္းအရ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္္ေဆာင္သည့္အခါ ထိေရာက္ေသာ ကုစားေပးျခင္းမ်ားကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက 

ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ေပးအပ္လိုက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားသည္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္  ေျပလည္ေစပါသလား၊ 

တိုင္ၾကားထားေသာ နစ္နာမႈမ်ား ေနာက္ထပ္္ မက်ဴးလြန္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါသလား၊ ထိေရာက္ေသာ 

ကုစားမႈမ်ားကို အခ်ိန္မွီေပးအပ္ႏုိင္ပါသလား။ 

၂၁၃။ ကုစားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းက တာ၀န္ယူထားရၿပီး ထိုတာ၀န္ရွိအဖြ႔ဲတြင္ လံုးေလာက္ေသာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိပါသလား။ 

၂၁၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္သာ တာ၀န္ရိွသည္ 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈ ကုိ 

ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတင္းမီဒီယာအယ္ဒီတာႏွင့္္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ 

တာ၀န္ရိွသည္ဟု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက  အေလးေပးေျပာထားပါသလား။ 

က။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း လုပ္ရပ္အတြက္ က်န္သူမ်ားပါ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ဆိုထားလွ်င္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို 

ေပးႏုိင္သနည္း။ 

ခ။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္္မ်ားႏွင့္ ကိုက္္ညီပါသလား။ 

ဂ။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ သေဘာထားဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီပါသလား။ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ တရားဥေပဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသလား။ 



၂၁၅။ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္္ေရး အဖြဲ႔မ်ားကုိ 

ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားပါသလား။ 

က။ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို မည္သို႔ခန္႔အပ္သနည္း။ 

ခ။ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ အစီအမံမ်ားကို 

လံုေလာက္ေအာင္ ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

၂၁၆။ ေရြးေကာက္္ပြႏဲွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ေပးထားသည့္ အထူးတရားရံုးမ်ား ရွိပါသလား။ 

က။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္ တရားသူၾကီးမ်ားကို မည္သို႔ခန္႔အပ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္္သနည္း။ 

ခ။ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ အစီအမံမ်ားကို 

လံုေလာက္ေအာင္ ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

၂၁၇။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႔ထံတြင္ အာဏာရိွပါသလား။ 

က။ အာဏာရိွသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအာဏာကို ေရြးေကာက္္ပြၾဲကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႔အတြင္္းရွိ မည္သည့္အဖြဲ႔ထံတြင္ ေပးအပ္ထားသနည္း။ 

၎အဖြဲ႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ တရားဥေပဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသလား။ 

၂၁၈။ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ား အစုိးရအရာရိွမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားက တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး ေရြးေကာက္္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္မႈ 

အဖြဲ႔အတြင္္း ထားရွိပါသလား။ 

က။ ထားရွိသည္ဆိုလွ်င္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ခံရသည့္ အဆိုပါအရာရိွမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ 

အျပစ္ေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထားရွိပါသလား။ 

ခ။ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည့္ အဆိုပါအရာရိွမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 

အကာအကြယ္ေပးထားပါသလား။ 

၂၁၉။ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြအဲရာရွိမ်ား အစုိးရအရာရိွမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ဌာနတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံၾကီးၾကပ္္မႈအဖြဲ႔တြင္ ရွိထားပါသလား။ 

က။ ထားရွိသည္ဆိုလွ်င္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ခံရသည့္ အဆိုပါအရာရိွမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ 
အျပစ္ေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထားရွိပါသလား။ 
ခ။ မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည့္ အဆိုပါအရာရိွမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 
အကာအကြယ္ေပးထားပါသလား။  

၂၂၀။ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္္ သက္ဆုိင္ေသာ တုိင္တန္းမႈမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အယူခံ၀င္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ အယူခံ၀င္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ အယူခံလႊာတင္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 

အတြက္ အခ်ိန္ဇယား၊ ယခင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ (လိုအပ္မည္ဆိုလွ်င္) 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္တန္းမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အယူခံ၀င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

သတ္မွတ္ထားပါသလား။  



၂၂၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္တန္းမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္္ဆင့္ကို တိုင္ၾကားသူကိုယ္္တုိင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္္သူအတြက္ 
ေလ့လာသိရွိခြင့္္ ေပးထားပါသလား။ 

၂၂၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ အယူခံ၀င္မႈမ်ားအတြက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ပိုအေရးၾကီးေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။  

က။ေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ အယူခံ၀င္မႈမ်ားအတြက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စာေရးသားမွတ္တမ္းတင္ 
ထားရမည္လား။ 
ခ။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္္သူအတြက္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ေပးရမည္လား။ 

၂၂၃။ စာေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမွတ္တမ္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္လာပါသလား။ 

၂၂၄။ မဲမ်ားကို ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ပြျဲပန္လည္က်င္းပျခင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ အတြက္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

က။ မဲမ်ားကို ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းအတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႔တြင္ 

ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာရိွသနည္း။ 

ခ။ တိုင္ၾကားႏုိင္ခြင့္၊  မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသကို ျပရျခင္း၊ တိုင္းၾကားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သက္္ေသအေထာက္အထား 

တင္ရာတြင္လိုက္နာရသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား  အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္ ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 

ဂ။ မဲမ်ားကို ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အမိန္႔ေပး လိုက္ၿပီဆိုပါက 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားပါသလား။ 

ဃ။ မဲမ်ား ျပန္လည္ေရတြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီဆိုပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊     ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ မဲေပးေရး ေရ႕ွေဆာင္ေရွ႕ရြက္လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသည့္ သို႔မဟုတ္ 

ကန္႔ကြက္သည့္အုပ္စုမ်ား ျပည္တြင္းဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္သူမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ား  

ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း 

ေပးအပ္ထားပါသလား။ 

၂၂၅။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုလံုးကို သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပို္င္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ အေျခခံဥပေဒ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ထည့္သြင္းေရးထားပါသလား။  

က။ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ မည္သည့္အဖြဲ႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာရွိသနည္း။ 

ခ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ သို႔မဟုတ္ အယူခံ၀င္ဖို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ရွိပါသလား။ 

ဂ။ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ဆိုင္းငံ႔ထားျခင္းမ်ားအတြက္ 

ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကိုက္ညီပါသလား။ 

၂၂၆။ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုသည္ကို တရားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္္ဆုိ 

သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

က။ သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဆိုလွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။ 

ခ။ မကိုက္ညီဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသနည္း။ 

ဂ။ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္အဖြ႔ဲကို တာ၀န္ေပးထားသနည္း။ 

ဃ။ ထိုက႔ဲသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စြပ္စြျဲပစ္္တင္ခံရသူမ်ားကို မွန္ကန္တည့္မတ္ေသာ တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက အာမခံေပးထားပါသလား။ 



၂၂၇။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း၊ ခံုသမာဓိအဖြ႔ဲျဖင့္ စစ္ေဆးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး 

မဟုတ္သည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

က။ ခြင့္ျပဳထားသည္္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သည့္နည္းျဖင့္စတင္သနည္း။ 

ခ။ မည္သူသို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံၾကီးၾကပ္သနည္း။ 

ဂ။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သည့္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္္စဥ္းစားသနည္း။ 

ဃ။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္္ မည္သို႔ေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္က ခ်မွတ္ေပးထားသနည္း။ 

င။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

၂၂၈။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား အေနျဖင့္ 

ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။  

က။ က်င့္ထံုးမ်ား ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ေရြးေကာက္္ပြဲ 

၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွ  နစ္နာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံုလုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားကို က်င့္ထံုးမ်ားက 

ခ်မွတ္ေပးထားပါသလား။ 

ခ။ ခ်မွတ္ေပးထားသည္ဆိုလွ်င္ နစ္နာခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ပံုလုပ္ေဆာင္နည္း မ်ားကိုမည္သိ႔ု စတင္ၿပီး မည္သူမ်ားမွ 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သို႔မဟုတ္ စီမံၾကီးၾကပ္ေပးသနည္း။ 

ဂ။ နစ္နာခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ပံုလုပ္ေဆာင္နည္းတြင္ ေက်ေအးေရးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း၊ 

သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ နစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသလား။ 

ဃ။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြ(ဲ၁) 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္စတီက်ဴ႕(NDI)မွ  
ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ ေပးထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၁  

အာဖရိက 

ဘူရြန္ဒီ 
အီသီရိုးပီးယား 
ဂမ္ဘီယာ 
မာလီ 
မိုရုိကို 
မိုဇမ္းဘစ္ 
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 
ဆီနီေဂါလ္ 
ေတာင္အာဖရိက 
ဆူဒန္ 
ဇင္ဘာေဘြ 

ယူေရးရွား 

အဇာဘိုင္ဂ်န္ 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 
ခါဇက္စတန္ 
ခါဂ်ီစတန္ 
ရုရွဖက္ဒေရးရွင္း 
ယူကရိန္း 

လက္တင္အေမရိကားႏွင့္ ကာရစ္္ဘီယန္ 

ဒိုမီနစ္ကန္ရီပတ္ဘလစ္ 
ဂါယာနာ  
ေဟတီ 
မကၠဆီကို 
ပါရာေဂြး 
ပီရူး 
ဗင္္နီဇြလဲား 

အာရွ 

အာဖဂန္နစၥတန္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ကေမၻာဒီးယား 
အေရွ႕တီေမာ 
ေဟာင္ေကာင္္ 
အင္ဒုိနီးရွား 



နီေပါလ္ 
ပါကစၥတန္ 
စကၤာပူ 

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ 

ေဂ်ာ္ဒန္ 
ပါလက္စတိုင္း 
ယီမင္ 

ဥေရာပ ဗဟိုအေရွ႕ပိုင္း 

အယ္လ္ေဘးနီးယား 
ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာစီဂုိဗီးနား 
မက္ဆီဒိုးနီးယား 
မြန္တီနီဂရုိး 
ရိုေမးနီးယား 
ဆားဘီးယား 
စလိုဗက္္ကီးယား 

______________________________ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္္ေလ့လာေရး ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္္း လုပ္္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္္မ်ား၊ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးရာတြင္္ 
ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကိုလည္း ေနရွင္္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴ႕ NDI မ ွ ထပ္မံထည့္္သြင္းထားပါသည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္ 
မိတၱဴမ်ားကို www.ndi.org တြင္ “Access Democracy”  ႏွင့္္ “Electoral Programs” ဆိုၿပီး ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ndi.org/


ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) 
ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ  ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ေနရွင္္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴ႕ NDI မ ွကူညီေထာက္ပံ႔ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ား 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ေနရွင္္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴ႕ NDI မ ွကူညီေထာက္ပံ႔ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ား 

အာေမးနီးယား     It’s Your Choice (IYC) အဖြဲ႔ 
                            Website: www.iyc.am 
                             Email: iyc@arminco.com 

အာဖဂန္နစၥတန္   Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan (FEFA) အဖြဲ႔ 
                             Email: fefa@fefa.org.af 
အဇာဘိုင္ဂ်န္       For the Sake of Civil Society (FSCS) အဖြဲ႔ 
                             Election Monitoring Center (EMC) အဖြဲ႔ 
                             Website: www.smm-az.org/ 
                            Email: emcaz2001@gmail.com 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္      Fair Election Monitoring Alliance (FEMA) အဖြဲ႔ 
                           Email: fema@hol-online.com 

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္္ ဟာစီဂုိဗီးနား Centers for Civic Initiative (CCI) အဖြ႔ဲ 
                                               Website: www.ccibh.org 

ဘူလ္ေဂးရီးယား Bulgarian Association for Fair Elections and Civil Rights (BAFECR) အဖြဲ႔ 
ကေမၻာဒီးယား    Committee for Free and Fair Elections(COMFREL) အဖြဲ႔ 
                           Website: www.comfrel.org 
                           Email: comfrel@comfrel.org 

                           Coalition for Free and Fair Elections (COFFEL) အဖြဲ႔ 
                           Neutral and Independent Committee for Fair Elections in Cambodia (NICFEC) အဖြ႔ဲ 
                           Email: nicfec@wicam.com.kh 

ခရုိေအးရွား       GONG အဖြဲ႔ 
                           Website: www.gong.hr 
                           Email: gong@gong.hr 

ဒိုမီနီကန္ ရီပတ္ဘလစ္ခ္  Participación Ciudadana (Citizen Participation) အဖြဲ႔ 
                                     www.pciudadana.com/index.html 

အီဂ်စ္                Egyptian Organization for Human Rights (OEHR) အဖြဲ႔  
                        www.eohr.org.eg/ 

                             The Independent Commission for Electoral Review (ICER) အဖြဲ႔  
                      Ibn Khaldun Center for Development Studies  (ICDS) အဖြဲ႔ 
 

အီသီရိုးပီးယား                Ab-Bu-Gi-Da အဖြဲ႔ 

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ         International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED)  အဖြဲ႔  
                       www.isfed.ge  
                       info@isfed.ge 

ဂါယာနာ         Electoral Assistance Bureau (EAB) အဖြဲ႔ 

                    www.eabguyana.org.gy 

အင္ဒုိနီးရွား      The Center for Electoral Reform (CETRO) အဖြဲ႔ 

                     www.cetro.or.id  

                     LP3ES  အဖြဲ႔ 

                   www.lp3es.or.id  

mailto:fema@hol-online.com
http://www.pciudadana.com/index.html
http://www.eohr.org.eg/
mailto:info@isfed.ge
http://www.eabguyana.org.gy/
http://www.cetro.or.id/
http://www.lp3es.or.id/


                   The Indonesian Parliamentary Center Jurdil Aceh အဖြ႔ဲ 
 

အီရတ္   Election Information Network (EIN) အဖြဲ႔ 
           Website: www.iraqiein.org 

 
ေဂ်ာ္ဒန္   The National Center for Human Rights အဖြဲ႔ 
 

                Al Urdon Al Jedid Research Center အဖြဲ႔ 
 

                 Al Hayat Center for Civil Society Development အဖြဲ႔ 
             
                 Website: www.hayatcenter.org 
                  Email: info@hayatcenter.org 
 

ကိုဆိုဗို       Reforma  အဖြဲ႔ 
လက္ဘႏြန္ Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) အဖြဲ႔ 
                    Civil Campaign for Electoral Reform (CCER) အဖြဲ႔ 
                  Website: www.ccerlebanon.org 
 

မာဒါဂတ္စကာ Education des Citoyens (KMF/CNOE) အဖြဲ႔ 
                 Email: cnoe@moov.mg 

မက္ဆီကို  Alianza Civica (Civic Alliance) 

                 Website: www.alianzacivica.org.mx 

မြန္တီနီဂရုိး Association of Young Journalists of Montenegro (AMN) အဖြဲ႔ 
                  Center for Democratic Transitions (CDT) အဖြဲ႔ 
                 Website: www.cdtmn.org 
                  Email: cdtmn@t-com.me 

နီေပါလ္  National Election Observation Committee(NEOC) အဖြဲ႔ 
               Website: www.neocnepal.org 
 

ႏိုင္ဂ်ီရီးယား  Transition Monitoring Group (TMG) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.tmgnigeria.org 

                     Nigeria Bar Association (NBA) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.nigerianbar.org 
                     Email: nba@nigeriabar.org 

                     Nigeria Labor Congress (NLC) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.nlcng.org 

                    Trade Union Congress of Nigeria (TUC) အဖြဲ႔ 
ပီရူး            Transparencia (Transparency) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.transparencia.org.pe                                                   
ရိုေမးနီးယား Asociatia Pro Democratia (Pro-DemocracyAssociation – APD) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.apd.ro 

ရရွုားဖက္ဒေရးရွင္း Voice Coalition (GOLOS) အဖြဲ႔ 
                               Website: www.golos.org 
                              Email: golos@golos.org 
ဆားဘီးယား  CeSID (Serbian Center for Free Elections andDemocracy) အဖြဲ႔ 
                        Website: www.cesid.org  
ဆလိုဗားကီးယား Obcianske Oko (Civic Eye) အဖြဲ႔ 
                           Website: www.obcianskeoko.sk 

                           MEMO’98 အဖြဲ႔ 
                          Website: www.memo98.sk 
                          Email: memo98@memo98.sk  
သီရိလကၤာ      Movement for Free and Fair Elections (MFFE) အဖြ႔ဲ 
                        People’s Action for Free and Fair Elections (PAFFREL) အဖြဲ႔ 
                       Website: www.paffrel.lk 

                       Centre for the Monitoring of Election Violence  (CMEV) အဖြဲ႔ 
                       Website: www.cpalanka.org/election_monitoring. html 
 

http://www.iraqiein.org/
mailto:info@hayatcenter.org
http://www.ccerlebanon.org/
mailto:cnoe@moov.mg
http://www.alianzacivica.org.mx/
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 ထိုင္း         PollWatch အဖြဲ႔ 
                    People’s Network for Elections in Thailand (PNET)အဖြ႔ဲ 
 ယူကရိန္း  Committee of Voters of Ukraine (CVU) အဖြဲ႔ 
                   Website: www.cvu.org.ua 
                   Email: cvu@cvu.kiev.ua  
 

 ဗင္နီဇြလဲား  Escuela de Vecinos de Venezuela (School ofNeighbors – EVV) အဖြဲ႔ 
                     Queremos Elegir (We Want to Choose) အဖြဲ႔ 
                     Website: www.queremoselegir.org/ 
 

ယီမင္           Arab Democratic Institute (ADI) အဖြဲ႔ 
ဇမ္ဘီယာ     Committee for a Clean Campaign/Foundation for Democratic Process (FODEP) အဖြ႔ဲ 
                      Website: www.fodep.org.zm 
                     Email: fodep@coppernet.zm  
ဇင္ဘာေဘြ    Zimbabwe Election Support Network (ZESN) အဖြဲ႔ 
                       Website: www.zesn.org 
                       Email: zesn@africaonline.co.zw 

                      Zimbabwe Lawyers for Human Rights အဖြဲ႔ 
                       Website: www.zlhr.org.zw 
                       Email: zlhr@icon.co.zw 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) 
ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြ ဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
 
အျပည္္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
 

အပိုဒ္ ၂ 

လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင္႔ အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရး အားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင္႔ အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ 
ခံစားခြင္႔ရိွသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ က်ား ၊ မ ၊ သဘာ၀အားျဖင္႔ 
ျဖစ္ေစ၊ဘာသာစကာားအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ 
အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင္႔အတန္း အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ 
ခြျဲခားျခင္းမရွိေစရ။ 

အပိုဒ္ ၃ 

လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္လြတ္လပ္ခြင္႔ႏွင္႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင္႔ ရိွသည္။ 

အပိုဒ္ ၇ 

လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည္႔အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ တူညီစြာခံစားပုိင္ခြင္႔ရိွသည္။ 
ဤေၾကညာ စာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြျဲခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ခြျဲခားျခင္းကုိလႈံေဆာ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ 
ကင္းလြတ္ ေစရန ္အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရိွသည္။ 

အပိုဒ္ ၈ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည္႔ 
အေျခခံအခြင္႔အေရး မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ ထုိသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင္႔ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာနစ္နာခ်က္ အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ သက္သာ ခြင္႔ရႏိုင္ေစရမည္။ 

အပိုဒ္ ၁၃ 

(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ခြင္႔၊ ေနထိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ 

(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ သြားပိုင္ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္၊ မိမိ၏ 
တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင္႔လည္းရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၉ 

လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ အေနွာင္႔ 
အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါ၀င္ သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ 
မလိုဘဲသတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ 
ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 

အပိုဒ္ ၂၀ 

(၁)လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေအးခ်မ္းစြာ စုေ၀းႏုိင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္႔ တို႔ ရိွသည္။ 

(၂)မည္သူကိုမွ် အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုသို႔ ၀င္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္မျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၂၁ 



(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ 
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ 

(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရိွ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။ 

(၃)ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကုိ 
အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားလ်က္စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖင္႔ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ ပြမဲ်ားတြင္လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ 
ေပးႏိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္႔အျပင္ ၊ ထုိေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကိုလ့ွ်ိဳ၀ွက္ မဲေပး စနစ္ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ ျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ 
က်င္းပရမည္။ 

 

ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အပုိဒ္ ၂ 
၁။ ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအစုိးရအသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမနွင့္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက 
ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္းအတြက္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ 
ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စီးပြားေရး 
အဆင့္အတန္း၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ား အလုိက္ခြျဲခားမႈမရွိဘဲ ေလးစားလုိက္နာရမည္ဟု အာမခံ 
သည္။ 
၂။ အကယ္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္လုိက္ 
နာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား ေရးဆြျဲပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးပါက ဤစာခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႔၀င ္နိုင္ငံအစုိးရတုိင္းက မိမိတုိ႔ နုိင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနည္းက်လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ဤလုိအပ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းအတည္ျပဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အာမခံသည္။ 
၃။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရတုိင္းက 
(က) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရပါက ခ်ဳိးေဖာက္ 
သူသည္ အစိုးရရာထူးကုိ ကုိင္စြ၍ဲ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ဤခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈကုိ ကုစားရန္အတြက္ ထုိခ်ဳိးေဖာက္သူအား 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
(ခ) ဤကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေတာင္းဆုိေသာပုဂၢဳိလ္၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားရုံး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနနွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔ 
ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခုခုက ေသာ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျပီး 
တရားဥပေဒေရးအရ အေရးယူေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 
(ဂ) စီရင္ခ်မွတ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၾကမည္ဟု တာ၀န္ယူေၾကာင္းကုိလည္း အာမခံပါသည္။ 

အပုိဒ္(၃) 
ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံ အစုိးရတုိင္းက ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ျပည့္သူ႔ေရးရာနွင့္ နိုင္ငံေရးရာအခြင့္အေရးအားလုံးအား 
ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ၊ မခြျဲခားပဲ တန္းတူခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အာမခံသည္။ 

အပိုဒ္(၁၂) 
၁။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း၌ တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိုင္း အဆိုပါႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိၿပီး မိမိ 
ႏွစ္သက္ရာအရပ္၌ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္လည္းရွိသည္။ 

အပုိဒ္ ၁၉ 
၁။ လူသားတုိင္းသည္ မည္သည့္စြက္ဖက္မႈမပါဘဲ မိမိတုိ႔၏အေတြးအေခၚအယူဆမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စြကဲုိင္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 
၂။ လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသား ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤအခြင့္အေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပုိင္ခြင့္၊ နယ္နမိတ္ပုိင္း 
ျခားေက်ာ္လြန္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေရးသား၍ျဖစ္ေစ၊ ပုံနွိပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဴိးမ်ဳိးေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျဖန္႔ခ်ိပိုင္ခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာလက္ခံပုိင္ခြင့္တုိ႔ရွိသည္။ 
၃။ ဤအပုိဒ္ပါ အပုိဒ္(၂) ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္နွင့္ ၀တၱရားမ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 



ဤအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရွိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ 
ျဖစ္ျပီး - 
(က) အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ဤအခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ေလးစားရမည္။ 
(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူထုစာရိတၱတုိ႔ကို ကာကြယ္ေရး။ 

အပုိဒ္ ၂၀ 
၁။ စက္မက္တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမွန္သမွ်ကုိ ဥပေဒကတားျမစ္ရမည္။ 
၂။ လူလူခ်င္းခြျဲခားမႈ၊ ရန္လုိမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွန္သမွ်တုိ႔ကုိ ေသြးထုိးလႈ႔ံေဆာ္သည့္ အမ်ဴိးသားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရးအမုန္းပြားရန္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမွန္သမွ်ကုိ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ရမည္။ 
အပုိဒ္ ၂၁ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း နိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး သုိ႔မဟုတ္ လူထု 
လုံျခဳံအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး ၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုအက်င့္စာရိတၱထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျခား 
ပုဂၢဳိလ္ေရးတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္သည္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအရခ်မွတ္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိးမွလြ၍ဲ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် ဤအခြင့္အေရးေပၚမခ်မွတ္ရ။ 
အပုိဒ္ ၂၂ 
၁။ လူသားတုိင္းတြင္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းခြင့္တုိ႔ 
အပါအ၀င္ အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
အပုိ္ဒ္ ၂၅ 
နုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ အပုိဒ္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြျဲခားမႈႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ 
ေအာက္ပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
(က) ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မွ 
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 
(ခ) ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥမ်ား၏ဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား အာမခံလ်က္ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း လူတစ္ကုိယ္ မဲတစ္ျပား 
စနစ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျပီး အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္းတူဆက္သြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
အပုိဒ္ ၂၆ 
ဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ လူသားတုိင္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ဥပေဒ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တန္းတူခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ခြျဲခားမႈ 
မွန္သမွ် ဥပေဒအရ တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လူတုိင္းကုိ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ နုိင္ငံ 
ေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဇစ္ျမစ္၊ ဥစၥာဓနပိုင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ လူတန္းစားဇစ္ျမစ္ႏွင့္ 
အျခားေသာအဆင့္အတန္းတုိ႔အေပၚ လုိက္၍ခြျဲခားျခင္းမွ ထိေရာက္စြာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒအရ 
အာမခံရမည္။ 

၁။ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ ္၂၅ ႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅ ကုိေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။  

လူမ်ိဳးခ်င္းခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပုံသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၅ 

ယခုသေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ခြျဲခားမႈပံုသ႑န္မ်ိဳးစံုကို 

တားျမစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္္ဖ်က္္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ 

ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ် 

အဆိုုပါအခြင့္အေရးကို ခံစားႏိုင္ေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္  ……………….. 



ဂ။ အားလံုးတန္းတူညီမွ် မဲေပးခြင့္အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္( မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္) ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အစိုးရလုပ္ငန္း အမ်ားျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း 

အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္္ႏိုင္ခြင့္၊ အစိုးရမွ ေပးေသာ၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမွီသံုးစြႏဲိုင္ခြင့္ 

ဃ။ အျခားႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

...... 

၈။ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ 

အပိုဒ္္ ၆ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ယခုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္္ ဆန႔္က်င္ကာ ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်သည့္ 

လူမ်ိဳးခ်င္းခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာပါက အရည္အခ်င္းျပည့္္၀ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္တရားရံုးမ်ား၊ 

အျခားအင္စတီက်ဳဴးရွင္းမ်ားမွတဆင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ကုစားေပးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ေနၾကေသာသူမ်ားအားလုံး 

ရရိွႏုိင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထိုကဲ႔သို႔ ခြျဲခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ 

ထိခိုက္္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ထိုုကဲ႔သို႔တရားရံုးမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို 

ေတာင္းဆိုခံစားခြင့္္ ရွိေစရမည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ (၃) 
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အျပည္႔အ၀ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ တုိးတက္ျခင္းတုိ႔အား ေသခ်ာမႈျဖစ္ေစျခင္းအလုိ႔ငွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ 
တန္းတူရည္တူရွိျခင္းအေပၚ အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈတုိ႔အား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးခံစားပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ အာမခံေသာ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔အား နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ အထူး 
သျဖင့္ လူမူေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ 
အပိုဒ္ (၄) 
၁။ အဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူရည္တူမႈ ျဖစ္ရွိေနခ်က္အား ပုိမိုလ်င္ျမန္ေစေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 
ျဖင့္ လက္ခံက်င့္သုံးေသာ ယာယီလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ေဖာ္ညြန္းခ်က္အရ ခြျဲခားျခင္းဟု မခံယူေစရ၊ 
သုိ႔ေသာ္ မညီမွ်မႈ (သုိ႔) ခြျဲခားထားေသာ အဆင့္မ်ားအား ဆက္လက္တည္ၿမဲေစေရးအား ေနာက္ဆက္တြေဲပၚေပါက္မႈအတြက္ 
လုိအပ္ျခင္းအျဖစ္ ျဖစ္ေစျခင္း လုံး၀မျဖစ္ေစရ။ တူညီေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရိွခ်ိန္တြင္ ယင္းလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းျခင္းျပဳေစရမည္။ 

အပိုဒ္ (၇) 
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထုဘ၀တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားမႈျပဳျခင္းအား ပေပ်ာက္ေစေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအားလုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ 
၁။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြအဲားလုံးတုိ႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ လူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း အားလုံးတုိ႔တြင္ 
ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိျခင္း။ 
၂။ အစိုးရမႈ၀ါဒမ်ားေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရယႏၱရားအဆင့္ 
အားလုံးတုိ႔တြင္ အလုပ္ရာထူးရရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
၃။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏လူမႈဘ၀တုိ႔အား ထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အာမခံခ်က္အတြက္ လုိအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

အပိုဒ္ ၈ 

စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ရွိေစၿပီး လိင္ခြျဲခားျခင္းမရွိေစပဲ ႏိုင္္ငံတကာအဆင့္တြင္ 

ယင္းတို႔၏ အစုိးရမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစရန္ အာမခံခ်က္ရွိေစေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  



အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 အပိုဒ္၁ 

ေရြးေကာက္ပြအဲားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမခံရပဲ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ခန္႔အပ္ရေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏုိင္ငံအဆင့္ ရာထူးေနရာအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမခံရပဲ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၃ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအဆင့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမခံရပဲ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ   

တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

လူသားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အာဖရိက ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၂ 

လူပုဂၢဳိလ္တုိင္းသည္ ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ 
ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စီးပြားေရး 
အဆင့္အတန္း၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ား အလုိက္ခြျဲခားမႈမရွိဘဲ ရယူခံစားႏုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 
 
အပိုဒ္ ၃ 

၁။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတုိင္းအားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္။ 

၂။ ဥပေဒ၏ အားလံုးတေျပးညီ တန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ေပးမႈကို လူတိုင္းရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၉ 

၁။လူတိုင္းသည္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ရယူလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၂။ လူတိုင္းသည္ သူ၏သေဘာထားအယူအဆမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ေဖာ္ျပ၊ ျဖန္႔ခ်ိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၀ 

၁။ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာလွ်င္ လူတုိင္းသည္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြ႔ဲစည္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၂။ အပုိဒ္ ၂၉ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွေသာ္လည္း အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုကုိ 

၀င္ေရာက္ရန္ မည္သူ႔ကိုမွ် အတင္းအက်ပ္ မခုိင္းေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၁ 

လူတိုင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒအရ လိုအပ္၍ျပဌာန္းထားသည့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ အဆိုပါအခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈကို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္္းျပည္လံုျခံဳေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊ 

က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးလာႏိုင္မွသာ အဆိုပါအခြင့္အေရးကုိ 

ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ 



အပိုဒ္ ၁၂ 

၁။ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာလွ်င္ လူတိုင္းသည္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ခြင္႔၊ 

ေနထိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၃ 

၁။ ႏုိင္ငံသားတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အတုိင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ 

 

အေမရိကန္ လူ႔အခြင့္္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၁၃။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔ 

၁။ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌   

ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုပ ဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို   လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ 

လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

အႏုပညာပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ မဒီီယာပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကားခံထား၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

၂။ ယခုေဖာ္ျပလိုက္သည့္ စာပုိဒ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ ၾကိဳတင္ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိေစရ။ 

သို႔ေသာ္ေနာက္ဆက္တြဲ တာ၀န္ယူေစရျခင္းေတာ့ရွိႏုိင္ၿပီး တာ၀န္ယူရမည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ ရည္္ရြယ္ခ်က္ ကိုလည္း 

ဥပေဒအရလုိအပ္သလို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းႏိုင္သည္။ 

က။ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္္ ဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစားလိုက္နာရန္ 

ခ။ တိုင္းျပည္္လံုျခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္္သူတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်ားကို 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

အပိုဒ္ ၁၄။ ခခံုေခ်ပခြင့္ 

၁။ မွန္ကန္တိက်ျခင္းမရွိေသာ၊ ထိုးႏွက္္တိုက္ခိုက္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ေၾကညာခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ  

ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ လူထုကိုေယဘူယသေဘာ ျဖန္႔ေ၀အသိေပးျခင္းေၾကာင့္္ နစ္နာထိခိုက္သြားသူ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အဆိုပါမီဒီယာလမ္းေၾကာင္းကိုပင္ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ ခုခံေခ်ပခြင့္၊ 

အမွန္ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။  

အပိုဒ္ ၁၅။ စုေ၀းႏုိင္ခြင္႔ 

 လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ စုေ၀းႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ တိုင္းျပည္္လံုျခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္္သူ ေဘးကင္း 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္္သူက်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်ား အျခားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ လိုအပ္၍ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ပံုသ႑န္မ်ားမွလြ၍ဲ အဆိုပါအခြင့္အေရးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိေစရ။  

 အပိုဒ္ ၁၅။  အသင္းအဖြ႔ ဲဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ 

လူတိုင္းသည္ အယူ၀ါဒအေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္၊ စီးပြားေရးအတြက္၊ ဘာသာေရးအတြက္၊ လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢအတြက္၊ အားကစားအတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္     

လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြ႔ဲ ဖြဲ႔ခြင့္ရွိသည္။   



အပိုဒ္ ၂၂။  လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာ ေနထိုင္ခြင့္ 

၁။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း၌ တရား၀င္ေနထုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိုင္း 
အဆိုပါႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာကာ မိမိႏွစ္သက္ရာအရပ္၌ ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ 
လြတ္လပ္ခြင့္လည္းရွိသည္။  
 

အပိုဒ္ ၂၃။   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

၁။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူပုိင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ 

က။ လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 

တစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ 

ခ။စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ခြင္႔၊ ၀င္ေရာက္အေရးပိုင္ခြင့္ရွိရမည္႔အျပင္ ၊ 

ထုိေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားလြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ လ့ွ်ိဳ၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင္႔ 

အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးႏုိင္ေအာင္ က်င္းပရမည္။ 

ဂ။ လူတိုင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းေပးေသာ ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကို တန္းတူညီမွ်မႈအေျခခံထား၍ ရယူႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ 

၂။ ယခုအထိ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးရာတြင္ ဥပေဒမ်ားက ထိန္းကြပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ 

ထိန္းကြပ္မႈမ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ေနထိုင္ရာအရပ္၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားရံုးမ်ား၏ တရားစီရင္ခံထားရျခင္း 

ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံထားရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၄။   တန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ေပးခံရမႈ 

လူတုိင္းသည္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ သူတို႔သည္ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္္ေရွာက္မႈကုိ 

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမခံရပဲ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 

လူသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ေၾကျငာစာတမ္း 

အပိုဒ္ ၄  

လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္၊ စိတ္ကူးၾကံဆပိုင္ခြင့္၊ ဆႏၵသေဘာထားေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ 
ျဖန္႔ျဖဴးပုိုင္ခြင့္၊ မည္သည့္မီဒီယာၾကားခံနယ္ကို မဆိုအသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၀ 

လူတုိင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မွ 
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။  လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ စစ္မွန္ေသာ 
လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္္ရွိသည္္။ 
အပိုဒ္ ၂၁ 

လူတိုင္းသည္ မည္သို႔ေသာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ိဳးအတြက္မဆို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းစနစ္တက် က်င္းပေသာ 

အစည္္းအေ၀းမ်ားတြင္လည္ေကာင္း၊ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္ေကာင္း၊   ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၂ 



လူတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ စီးပြားေရးအတြက္ ဘာသာေရးအတြက္ လူမႈေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ 

အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢအတြက္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားမည္သည့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္မဆို အျခားသူမ်ားႏွင့္္ 

လက္္တြ၍ဲ ျမွင့္တင္ခြင့္၊ က်င့္သံုးခြင့္္ ကာကြယ္ခြင့္ရွိသည္။  

အေမရိကတိုက္လုံးဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၁--  

အေမရိကတိုက္ၾကီးမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရယူခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎ႏုိင္ငံမ်ားရိွ အစိုးရမ်ားသည္လည္း 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

အပိုဒ္ ၃ 

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားထတဲြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္အညီ အာဏာကိုက်င့္သံုးျခင္း၊ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိျပီး 
အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 
ပုိင္ဆုိင္သည့္အေနျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 
စံုစုံလင္လင္ခြင့္ျပဳထားသည့္စနစ္္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္အာဏာမ်ားကို ခြေဲ၀သည့္စနစ္က်င့္သံုးၿပီး ထိုခြေဲ၀ထားသည့္ က႑မ်ားသည္ 
လြတ္လပ္မႈရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 
 

လူ႔အခြင့္္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေရး ဥေရာပ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၁၀-- 

၁။ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ  သေဘာထားဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင္႔ရိွသည္။ အဆိုပါအခြင္႔အေရးမ်ား၌ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ 
အေနွာင္႔အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါ၀င္သည္႔အျပင္၊ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုပဲ 
သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ 
ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ရုပ္္ျမင္သံၾကားအသံလႊင့္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အစိုးရထံတြင္ လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားစရာ၊ ရယူစရာမလုိပဲ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္ဟု ယခုအပုိဒ္မွ အဆံုးအျဖတ္မေပးႏုိင္ေပ။ 

၂။ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတြင္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္၀တၱရားမ်ား ပူးတြပဲါရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအလုိက္ လိုက္နာက်င့္ၾကံရသည္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ၊ အမ်ဳိးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္အညီ၊ နယ္ေျမတည္တံ႔ခိုင္္ျမဲေရး သို႔မဟုတ္္ 

အမ်ားျပည္္သူလံုျခံဳေရးႏွင့္အညီ၊ မတည္္ၿငိမ္မႈမ်ား ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္္အညီ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္္က်င့္တရားမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္အညီ၊ အျခားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္အညီ၊ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါမည္ဟု ကတိေပးရယူထားေသာသတင္းမ်ားကို မထုတ္ျပန္မိေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္အညီ၊ 

တရားစီရင္္ေရးက႑၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္္ ဘက္မလိုက္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္အညီလည္္း က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ 

အပိုဒ္ ၁၁-- လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲဖြဲ႔စည္းခြင့္ 

၁။ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ စုေ၀းႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္႔တို႔ရွိသည္။ ၎တိုု႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 

အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လူတိုင္းသည္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္လည္းရွိသည္။  

အပိုဒ္ ၁၃--ထိေရာက္ေသာ သက္သာခြင္႔ရွိျခင္း 

ယခုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံအခြင္႔အေရးမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ ထုိသို႔ 

ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာနစ္နာခ်က္အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္အာဏာပုိင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထိေရာက္စြာ 



သက္သာခြင္႔ရႏိုင္ေစရမည္။ ထိုသို႔ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို က်ဴးလြန္သူသည္ ၎၏ရာထူးအာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳက်ဴးလြန္ေစကာမူ 

သက္သာခြင့္ကိုရေစရမည္။ 

အပိုဒ္ ၁၄-- ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ျခင္း 

 ယခုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရးအားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင္႔အားလံုးတို႔ကို ရရွိႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားရမည္။ 
လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မသဘာ၀အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ 
ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ 
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာဂုဏ္အားျဖင္႔ 
ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆင္႔အတန္းအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ ခြျဲခားျခင္းမရွိေစရ။ 

 

လူ႔အခြင့္္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေရး ဥေရာပ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ 

ေနာက္ဆက္တဲဲြသေဘာတူညီခ်က္(အမွတ္ ၁) 

အပိုဒ္ ၃-- လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပပိုင္ခြင့္ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ေစရန ္ အာမခံခ်က္ 

ေပးသည့္အေျခအေန၌ လွ်ိဳ႕၀ွက္စနစ္က်င့္သံုး ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို စာခ်ဳပ္ကိုသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခား၍က်င္းပၾကသည္။  

 

လူ႔အခြင့္္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေရး ဥေရာပ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ 

ေနာက္ဆက္တဲဲြသေဘာတူညီခ်က္(အမွတ္ ၄) 

အပိုဒ္ ၂-- လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ 

၁။ တုိင္္းျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္္အညီရိွေနေသာ လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ 

လႈပ္ရွား၊ သြားလာ၊ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခြင္႔၊ ေနထိုင္ခြင္႔ရိွသည္။ 

 

ေဒသအလုိက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ ပဋိညာဥ္ 

အပိုဒ္ ၃ --  ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎တု႔ိ၏တာ၀န၀္တၱရားမ်ားအတိုင္း 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္သန္လ်က္ အမ်ားျပည္သူလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲမွ မ်ားျပားလွေသာ အစိတ္အပိုင္းကို 

ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္္မ်ားထမဲွအတိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္္ေသာ   စြမ္းရည္္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကိုဆိုလိုသည္။  

ထိုအခြင့္အေရးကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ၊ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္္းမဲေပးခြင့္ရိွေသာ အေျခခံေပၚမူတည္ထားသည့္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္္ေျမာက္လိုက္ေသာ အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာင္စီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားက 

က်င့္သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔က်င့္သံုးမႈသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ညီလာခံမ်ား၊ လူထုဆႏၵခံယူပြမဲ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 

ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားမွခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံသားတိုက္္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ထိခိုက္္ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိေစရ။  



လူသားက႑ဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္အတြင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကုိပင္ေဟဂင္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း(၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 

ကုိပင္ေဟဂင္ မွတ္တမ္း)  

လူသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအစံုအလင္အား ေလးစားလိုက္နာေစေရး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ထိေတ႔ြဆက္ဆံမႈမ်ား 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ လူသားသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးမ်ားအတြက္ 

ဗဟုသေဘာေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု တက္ေရာက္လာေသာႏိုင္ငံမ်ားက 

အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

တည္ေဆာက္ရန္ သံဓိဌာန္အျပင္ ဒီမုိကေရစီအယူအဆမ်ားႏွင့္ ဗဟုသေဘာေဆာင္ေသာႏုိင္ငံေရး၀ါဒမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔၀င္္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 

စိတ္ရည္သန္မႈကိုလည္း လက္ခံၾကိဳဆိုသည္။  

လူု႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း အားေကာင္းလာေစရန္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွခံစားေစရန္၊ 

လူသားအခ်င္းခ်င္း ထိေတ႔ြဆက္ဆံမႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ လူသားသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ အဖြ႔၀ဲင္ႏုိင္ငံမ်ားက ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သေဘာတူၾကသည္။ 

(၃) ဒီမုိကေရစီဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ ခဲြျခားမရစေကာင္းေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံအတည္ျပဳသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဗဟု၀ါဒသေဘာေဆာင္မႈ၏ အေရးၾကီးပံုကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။  

(၅) လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ၿပီး ျငင္းပယ္ရုပ္သိမ္း၍မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို 

အျပည့္အ၀ေဖာ္ျပရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၏ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု အေလးအနက္ေၾကညာသည္။  

(၅.၁)….. မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္   

လွ်ိဳ႕၀ွက္္မဲေပးစနစ္က်င့္သံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအလားတူလြတ္လပ္ေသာ စနစ္မ်ားကို က်င့္သံုး၍ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ 

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္္ လုပ္ေဆာင္သည့္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား…. 

(၅.၁၀).. ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ထိေရာက္သည့္နစ္နာေၾကးမ်ား၊သက္သာခြင့္မ်ားကို လူတုိင္းေတာင္းဆိုခံစားႏုိင္ခြင့္။ 

သို႔မွသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစမည့္ အာမခံခ်က္မ်ားရိွလာ၊ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 

ဂုဏ္သိကၡာရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

(၆)စစ္မွန္ၿပီး အခ်ိန္မွန္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွတဆင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ မွ်မွ်တတ ေဖာ္ျပလိုက္္ေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ 

ဆႏၵသည္ အစိုးရ၏   အာဏာႏွင့္တရား၀င္မႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္ရမည္ဟု အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ေၾကညာသည္။ တိုင္းျပည္ကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ 

ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည္။ တိုက္ရိုက္ေသာ္၎ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားမွတဆင့္ လြတ္လပ္္စြာေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားမွတဆင့္ေသာ္၎ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  

(၇)ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ေစရန္ ရည္သန္၍၊ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္  

(၇.၁) တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ဥပေဒတြင္ျပဌန္းထားသည့္အတုိင္း ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ 

အခ်ိန္ကာလမ်ားပုိင္းျခားလ်က္ က်င္းပေပးရမည္။ 

(၇.၅) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖဲြ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၿပီး ရာထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မရွိေစရ။  

(၇.၆) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္္စုလိုက္ျဖစ္ေစ  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္္ျဖင့္ 

တည္ေထာင္ခြင့္ရိွၿပီး ထိုအခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ 



လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ား၊ တရားဥပေဒမ်ားက တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 

တရားဥပေဒအာမခံခ်က္မ်ားကို ေပးထားရမည္။ 

(၇.၈) ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုစိတ္ရွိေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုျဖစ္ေစ၊ အုပ္္စုလိုက္ကိုျဖစ္ေစ 

ခြျဲခားဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ မီဒီယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရ   အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား မရိွေစရ 

(၈) ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပေနသည့္ 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု စာခ်ဳပ္ကိုသေဘာတူထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

CSCE( ယခု OSCE )တြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ အျခားသင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢလိဂ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုသည့္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကို ဥပေဒတြင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္းေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ေဒသႏၱရအဆင့္ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္လည္း အလားတူေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ 

ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျဖစ္ေအာင္လည္း ၾကိဳးစားၾကသည္။  

(၉) သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထပ္မံအတည္ျပဳသည္ 

(၉.၁) လြတ္လပ္စြာ သတင္းဆက္သြယ္ခြင့္အပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ လူတိုင္းတြင္ရွိသည္။ လူတိုင္းတြင္ 
လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌အေနွာင္႔ အယွက္မရွိဘဲ 
လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါ၀င္သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ 
သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 
ထိုအခြင့္္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္မူပိုင္ခြင့္ အပါအ၀င္ ဉာဏဏ္ပစၥည္းမူပုိင္ခြင့္ကုိ 
တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသလို တျခားတဖက္တြင္လည္း မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းကိုမဆို ဖတ္ရႈ႕အသံုးခ်ခြင့္၊ 
ျပန္လည္ပြားမ်ားခြင့္ရွိေစရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားမထားပဲ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္္သည္။  

(၁၀) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကို လူတစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ သိနားလည္ၿပီး ဆက္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
၊ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ 
လူအမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ငံမ်ားသည္ သူတို႔၏ 
ကတိက၀တ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳၾကသည္။ 

(၁၀.၁) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 
လူတစ္ေယာက္ခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီျခင္းအပါအ၀င္ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ 
လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင္႔ကို ေလးစားလိုက္္နာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  

(၁၀.၃) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ 
ထုိအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား  ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အေသအခ်ာ ေပးအပ္ေစရန္။ 

(၁၀.၄) ျပည္္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရိွအလားတူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားမရွိပဲ 
အဆိုပါအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ေစခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ရမည္။  အလားတူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း လုပ္္ေဆာင္ခြင့္ေပးရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေစတနာအေလ်ာက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းထည့္၀င္မႈမ်ားကို 
ဥပေဒမွခြင့္္ျပဳထားသည့္အတုိင္း ေတာင္းခံခြင့္၊ လက္ခံယူခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားရိွေစရမည္။ 

(၂၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွလြ၍ဲ အျခားမည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ မရိွေစေအာင္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒ, (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္္အရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ပါ 
တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေစရမည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 



ေၾကညာစာတမ္း, ပါအခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ကိုက္္ညီေစရမည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါကလည္း ခ ြ်င္းခ်က္သေဘာပင္ျဖစ္ေစရမည္။ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို မေတာ္မတရားက်င့္သံုးၿပီး တဖက္သတ္ဆန္ဆန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရွိေအာင္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
က်င့္သံုးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရိွေစေအာင္ စာခ်ဳပ္ပါႏိုင္ငံမ်ားမွ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။  

 ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ထိုအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကို တနည္းတဖံုျဖင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံရိွ 
က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားထမဲွ တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုဥပေဒမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နီးကပ္တင္းက်ပ္စြာ အခ်ိဳးက်ေနရမည္။ 

 

  
ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပုိဒ္ ၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အေထြေထြ သေဘာထားမွတ္ခ်က္္ အမွတ္ ၂၅ 

၁။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခြင့္၊ 

ေရြးေကာက္ပြတဲြင္မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္မ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပုိဒ္ ၂၅ က အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး 

အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ မည္သည့္အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစိုးရပံုစံမ်ိဳးကို က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွအဆိုပါ 

အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားႏုိင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သေဘာတူညီခ်က္မွ သတ္မွတ္ထားသည္။ ျပည္သူလူထု၏ 

သေဘာတူဆႏၵျဖင့္အေျခခံျဖစ္တည္လာၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည့္ 

ဒီမုိကေရစီအစိုးရမ်ိဳးအတြက္ဆိုလွ်င္ အပုိဒ္ ၂၅ သည္ အခရာက်ေပသည္။ 

၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၂၅တြင္ ျပဆုိထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုသည္ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ္လည္း ျခားနားပါသည္။ အပိုဒ္ ၁(၁)ပါ အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ နုိင္ငံေရးစနစ္ကို 
မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာျပဌာန္းခြင့္ရွိၾကျပီး၊  အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစိုးရပုံစံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္္လည္းရွိသည္။ 
ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အပုိဒ္ ၂၅ တြင္ ေျပာထားသည္။ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ပထမဆႏၵအေလ်ာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အက်ံဳး၀င္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
 
၃။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (နယ္ေျမေဒသအတြင္း 
ေနထိုင္ၾကသူအားလံုးအတြက္ အေသအခ်ာစီမံေပးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တရားစီရင္ေရး အာဏာစက္ေအာက္္တြင္လည္း 
က်ေရာက္္ေနသည္) ႏွင့္မတူသည္မွာ အပိုဒ္ ၂၅ သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
အပိုဒ္ ၂၅ျဖင့္အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစီရင္ခံစာမ်ားက အေလးေပးေဖာ္ျပသင့္သည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားရာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား 
လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အမ်ဳိးသားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ ႏိုင္ငံေရးသို႔မဟုတ္ 
အျခားအယူအဆ၊ ဥစၥာဓနပိုင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ ေမြးရာဇာတိႏွင့္အျခားလူတန္းစား စသည္တုိ႔ အေပၚမူတည္ၿပီး မခြျဲခားဘဲ 
တန္းတူခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ေမြးရာဇာတိအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္္ခြင့္ရသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေလွ်ာက္ထားၿပီးရယူသူမ်ားအၾကား 
ခြျဲခားျခင္းမ်ားသည္ အပိုဒ္ ၂၅ ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္္မျဖစ္ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပၚထြက္လာေစပါသည္။ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ 
ရသူမ်ားကဲ့သို႔ လူအုပ္စုတစ္ခုခုသည္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရေနပါသလား ဆိုသည္ကိုလည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဥပမာ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္သာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာအစိုးရရာထူးမ်ားကိုသာ ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  
 
၄။ အပိုဒ္ ၂၅ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သံုးႏုိင္ခြင့္္အေျခအေနတစ္ခုခုကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး 
ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေျခခံသတ္မွတ္သည္မ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။ ဥပမာ၊ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးရန္္ 
သတ္မွတ္ထားေသာအသက္ထက္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင ္ အေရြးခံျခင္းသို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာအစိုးရရာထူးမ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ပိုမိုျမွင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးပိုင္ခြင့္ကို အရြယ္ေရာက္သူ 
ႏိုင္ငံသာအားလံုး ရသင့္သည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး ဓမၼဓိဌာန္လည္းက်သည့္အျပင္  ဥပေဒျဖင့္ပါ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားေသာ 



အေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ၊ က်န္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုိင္္ငံသားမ်ားခံစားရမည့္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆိုင္းငံ႔ျခင္းသို႔မဟုတ္ 
ခ်န္ထားျခင္း မလုပ္ရပါ။ ဥပမာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေၾကာင္း အထင္အရွားျပႏုိင္ပါက လူတစ္ေယာက္ကို မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
အစိုးရရာထူးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။  
 
၅။ စာပုိဒ္(က)တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အယူအဆျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္္ေနသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အားလံုးအတြက္လည္း လႊမ္းျခံဳမႈရိွသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္လည္း လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို္ ခြေဲ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ အပိုဒ္ 
၂၅ျဖင့္အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို  ႏိုင္ငံသားမ်ားက်င့္သံုးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ 
အျခားဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားသင့္သည္။  

 

၆။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေနေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ 

ရယူကိုင္စြထဲားႏုိင္ေသာ အခါတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားကို တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ 

တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စာပိုဒ္(ခ)ျဖင့္ ေထာက္ခံေပးထားသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါမ်ိဳးႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲသည့္အခါမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆႏၵခံယူပြျဲဖင့္ဆံုးျဖတ္သည့္အခါမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ 

စာပုိဒ္(ခ)ျဖင့္ ကိုက္ညီစြာေဆာင္ရြက္သည့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳလာေသာအခါတြင္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 

ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ၾကသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ တစ္ခုေသာလူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္္ 

ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္္ပင္ေစ့စပ္ရာတြင္ 

ကိုယ္စားျပဳရန္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံသားအဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္လည္း တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ရႏိုင္သည္။ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ တိုက္ရိုက္္ပါ၀င္္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးဖန္တီးလာေသာအခါတြင္   အပိုဒ္ ၂ ၊ စာပုိဒ္ခြဲ ၁ 

တြင္ေဖာ္ထားသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။  

၇။ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ နုိင္ငံသားမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ 
အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရအာဏာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္္က်င့္သံုးၿပီး ထိုအာဏာကိုက်င့္သံုးသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တာ၀န္ခံရမည္ဟု အပိုဒ္ ၂၅တြင္ အတိအလင္းေျပာထားသည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီခြေဲ၀အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာမ်ားကုိသာ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ က်င့္သံုးရမည္ဟုလည္း အတိအလင္း ေျပာထားသည္။ 
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကို ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးျခင္းမွ 
တဆင့္က်င့္သံုးၿပီး၊ အဆိုပါ မဲေပးျခင္းကိုလည္း စာပုိဒ္ ခ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။  
  
၈။ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင ္ နုိင္ငံသားမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ားမွတဆင့္္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစရန္ 
ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္ေကာင္း၊ သူတို႔ိကုိယ္တုိင္စုဖြ႔ဲႏုိင္သည့္ 
စြမ္းရည္္မ်ားမွတဆင့္လည္ေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ ထိုသိ႔ုေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ 
စုေ၀းျခင္း၊ အသင္းအဖြ႔ဲဖြဲ႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံေပးထားသည္။  
 
၉။ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ နုိင္ငံသားမ်ားက မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ေရြးေကာက္္ပြဲ 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္၎ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို အပိုဒ္ ၂၅ စာပိုဒ္(ခ)တြင္ 
တိက်သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားကို စာပိုဒ္ ခ ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ 
အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေပးျခင္းသည္ သူတို႔ကို အပ္ႏွင္းထားသည့္ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ 
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက က်င့္သံုးရာတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ 
အခ်ိန္အပို္င္းအျခားအလိုက္က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္အပုိင္းအျခားသည္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမၾကာျမင့္သင့္ပါ။ ထို႔အျပင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအေပၚတြင္သာ အစုိးရမ်ား၏ 



လုပ္္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ဆက္လက္ၿပီးအေျခခံသင့္သည္။ စာပိုဒ္ ခ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
ဥပေဒအရလည္း အာမခံခ်က္ရွိသင့္သည္။ 
 
၁၀။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ကို ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားရမည္။ မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
အနည္းဆံုးရွိထာရမည့္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္လိုမ်ိဳး ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ထားရွိႏုိင္သည္။ 
ခႏၶာကိုယ္္သန္စြမ္းျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး မဲေပးခြင့္ကိုကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာတတ္ေျမာက္ရမည္၊ ပညာအဆင့္ျမင့္မားရမည္၊ 
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ရမည္ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဆိုလွ်င္ေတာ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္ျဖစ္မွ 
မဲေပးခြင့္္ျပဳမည္၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္ျဖစ္ပါကမဲေပးခြင့္မျပဳဟုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း မထားသင့္ပါ။ 
 

၁၁။ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအားလံုးသည္ ထိုအခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွထိေရာက္ေသာ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ မဲေပးသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္သည္ဆိုလွ်င္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ကူညီေပးသင့္ၿပီး အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို မဖန္တီးေပးသင့္ပါ။ မဲေပးခြင့္ 

မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ရြာ အတြင္းေနထုိင္္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ျပသရသည္ဆိုလွ်င္ 

ထိုကဲ႔သို႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သင့္သည္။ အိုးမ႔ဲ၊ အိမ္မဲ႔မ်ားကို မဲေပးခြင့္ဆံုးရႈံးသြားေစသည့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ မဲေပးသူမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို မျဖစ္ေအာင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 

တားျမစ္ထားသလို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးရာတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္္ျခင္းမ်ား 

မျဖစ္ေအာင္လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားသင့္ၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ 

အေကာင္္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ အပုိဒ္ ၂၅ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အၾကားအျမင္ႏွံ႔စပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက 

က်င့္သံုးႏုိင္္ေစရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြပဲညာေပးျခင္းႏွင့္ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္း ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 

၁၂။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သုံုးၿပီး၊ ထိုအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ၊ စုေ၀းႏုိင္ေသာ၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ ေရာက္မက်င့္သုံုးႏိုင္ေစရန္ အဟန႔္အတားျဖစ္ေစေသာ စာမတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ 

ဘာသာစကားအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားမႈမျပဳႏုိင္ျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားကို 

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို လူနည္းစုအသံုးျပဳ ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သင့္သည္။ 

စာမတတ္ေျမာက္သူမ်ားလည္း မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး မဲေပးရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ရရိွေစရန္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ သေကၤတမ်ားကဲ႔သို႔ တိက်ေသာနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသင့္သည္။ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ 

အခက္အခဲမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းထားဆိုသည္ႏွင့္္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက 

သူတို႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။  

၁၃။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက 

သူတို႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္သလို အစီရင္ခံစာပါ ကာလအတြင္းထိုစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

က်င့္သံုးသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း 

ေဖာ္ျပသင့္္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း 

ေဖာ္ျပေပးသင့္သည္။ 

၁၄။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးပိုင္ခြင့္ကို  ရုပ္သိမ္းထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းရွင္းျပသင့္သည္။ ရုပ္သိမ္းထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ 

အခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံသင့္သည္။ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရ၍ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္ကုိ  

ရုပ္သိမ္းထားသည္ဆိုလွ်င္ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈအတိုင္းအတာ၊ ျပစ္ဒဏ္အတုိင္းအတာႏွင့္ ဆိုင္းငံ႔သည့္ အခ်ိန္ကာလအတုိင္းအတာတုိ႔ 



အခ်ိဳးအစားကိုက္ညီသင့္သည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ရုပ္သိမ္းခံထားရေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မထင္ရွားေသးေသာသူမ်ားအတြက္ 

မဲေပးခြင့္မရုပ္သိမ္းသင့္ေပ။ 

၁၅။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္္အထည္္ေဖာ္ေပးမွသာ  

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထမဲွ သူတို႔ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ 

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးရွိထားရမည့္ အသက္အရြယ္လိုမ်ိဳး  ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ခြင့္အေပၚ 

ခ်ထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံသင့္သည္။ ထိုသို႔ 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွလြ၍ဲ က်န္သည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္္ ျပည့္စံုသည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိ၊ ေနထိုင္ရာေဒသ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒ 

စသည့္အေၾကာင္းအခ်က္္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမထားသင့္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးနည္းပါးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚသင့္ေပ။ 

ေရြးေကာက္ပြမဲ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ လူအုပ္စုမ်ား၊ လူပုဂ ၢိဳလ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွလွ်င္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရွင္းျပသင့္သည္။  

၁၆။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရသည့္ ေနရက္၊ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ အာမခံေၾကးေငြမ်ား သတ္မွတ္ထားရာတြင္လည္း 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္္ၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာထူးေနရာမ်ား(ဥပမာ။ တရားစီရင္ေရးဌာန 

အရာရိွမ်ား၊ စစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အစုိးရရာထူးမ်ား)အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ မခန္႔အပ္ရန္ 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွသည္ဆိုလွ်င္၊ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္္း ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စာပုိဒ္ ခ တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မလိုအပ္ပဲ ကန္႔သတ္သည္မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေပ။ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္နည္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ 

ဓမၼဓိ႒ာန္က် ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သင့္ၿပီး၊ တရားမွ်တေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း တပါတည္းထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 

၁၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ပါတီအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္သည္ဆိုၿပီး 

ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ပဲ ကန္႔သတ္တားျမစ္သည္မ်ိဳးမလုပ္သင့္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ 

တစ္ေယာက္တြင္ ေထာက္ခံသူမည္ေရြ႕မည္မွ် အနည္းဆံုးရွိထားရမည္ဆိုၿပီး  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည္ဆိုလွ်င္ 

ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းအတြက္ အတားအဆီးမျဖစ္သင့္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား 

အယူအဆေပၚမူတည္ၿပီး လူပုဂ ၢိဳလ္တစ္ေယာက္္၏   ေရြးေကာက္ပြယဲွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို မရုပ္သိမ္းသင့္ေပ။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္္၅ စာပုိဒ္ ခ 

ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ 

၁၈။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္  ခန္႔အပ္သည့္ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ထိုရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း  ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းရွင္းျပသင့္သည္။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္လိုမ်ိဳး ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အျခားအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အစီရင္ခံစားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား (ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားအပါအ၀င္)သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည့္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးူေကာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရိွဟု ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားလွ်င္ အစီရင္ခံစားမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံထားရသူမ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ ဥပေဒအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံစားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
 
၁၉။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မွန္က်င္းပေပးၿပီး စာပုိဒ္ ခ ႏွင့္ 
ကိုက္္ညီဆီေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္ႏိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္္ေပးထားေသာ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွလည္း က်င္းပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ သူတို႔ႏွစ္္သက္ရာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို လြတ္လပ္စြာမဲေပးေထာက္ခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြ၊ဲ သေဘာထားေတာင္းခံပြမဲ်ားတြင္ 
တင္သြင္းထားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ခံမဲ သိ႔ုမဟုတ္ ကန္႔ကြက္မဲေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ခံႏိုင္ သိ႔ုမဟုတ္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ မဲေပးသူ၏ 
ဆႏၵသေဘာထားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ၊ အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည့္ မေလ်ာ္မကန္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ အက်ပ္ကုိင္မႈမ်ားမရွိေစရ။ 



မဲေပးသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားမရိွပဲ၊ အၾကမ္းဖက္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ားမရွိပဲ၊ အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္း၊ 
ဖ်ားေယာင္းခံရျခင္း၊ လွည့္စားခံရျခင္းမ်ား မရွိေစပ ဲ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရသင့္သည္။ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုယ္စား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား အလြန္အကၽြံေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက မဲေပးသူမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပ်က္္စီးသြားႏုိင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီျဖစ္္စဥ္တစ္ခုလံုး ပံုသ႑ပ်က္ယြင္းသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
တည့္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးဖို ႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ႏုိင္သည္။ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကုိ 
ေလးစားလိုက္္နာၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ 
၂၀။ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေပးၿပီး၊ တရားမွ်တ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ 
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္္စနစ္က်င့္သံုးေစရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွလည္း လိုအပ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္သင့္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲ၍ မဲထည့္သည့္စနစ္ကိုလည္း 
ခြင့္ျပဳထားပါက လွ်ိဳ႕၀ွက္္စနစ္ကိုပင္ က်င့္သံုးေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔မည္သူ႔ကိုမဲေပးမည္၊ သို႔မဟုတ္ 
မည့္သူ႔ကိုမဲေပးရန္ ရည္ရြယထ္ားေၾကာင္းကို ဖြင့္ေျပာေစရန္ ဖိအားေပးျခင္း အက်ပ္ကိုင္ျခင္း တစံုတရာျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ 
အကာအကြယ္ေပးရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တရားဥေပဒႏွင့္မကိုက္ညီပဲ စြက္ဖက္ျခင္း၊ 
တဖက္သတ္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္လည္း ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၅ ႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ မဲပံုးမ်ားလံုျခံဳေရးကုိလည္း အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲမ်ားကုိ 
ေရြးေကာက္ပြကဲိုယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္္မ်ား ေရ႕ွေမွာက္္တြင္ေရတြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မဲေပးျခင္းႏွင့္ 
မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလြတ္သေဘာစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ရွိသင့္သည္။ တရားေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ 
ျပန္လည္စိစစ္္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအလားတူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရွိထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ မဲျပားမ်ားလံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္  
မဲေရတြက္ျခင္းမ်ား စိတ္ခ်ရသည္ဟု မဲေပးသူမ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊ မ်က္မျမင္မ်ား၊ 
စာမတတ္သူမ်ားမဲေပးရာတြင္ ကူညီလုပ္္ကိုင္္ေပးသူမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ အမီွအခိုကင္းသူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ ထိုသို႔အစီအမံမ်ား 
လုပ္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးသူမ်ားအား အျပည့္အ၀အသိေပးထားသင့္သည္။  
 
၂၁။ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္ဟု သေဘာတူစာခ်ဳပ္က မခ်မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း ၊ 
တုိင္းျပည္အလိုက္ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးေသာ စနစ္မ်ားသည္ အပိုဒ္ ၂၅တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးသူမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ကိုယ္-မဲတစ္ျပားဆိုေသာ အေျခခံသေဘာတရားကို 
က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္္ရာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္္ပြဲစနစ္မူေဘာင္မ်ားထတဲြင္ လူတစ္ေယာက္္ေပးလိုက္္ေသာ မဲတစ္ျပားသည္ 
အျခားသူတစ္ေယာက္ေပးလိုက္ေသာ မဲျပားႏွင့္ တန္ဖိုးခ်င္းတူရမည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ 
နယ္္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ခြေဲ၀ေပးေသာမဲအေရအတြက္သည္ နယ္ေျမအတြင္း မဲေပးသူမ်ားစုေ၀ေနသည့္ အေနအထားကုိ 
ယိုယြင္းေစျခင္း မျဖစ္္သင့္ပါ။ တစ္စုတစ္ဖြ႔ဲကို ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖယ္ရွား၊ကန္႔သတ္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးလည္းမျဖစ္သင့္ပါ။  
 
၂၂။ စစ္မွန္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို အခ်ိန္မွန္က်င္းပႏုိင္ေစရန္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္ေသာ 
သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အာမခံမႈေပးႏုိင္္ေစရန္ႏွင့္္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္ မည္ကဲ႔သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လုပ္္ေဆာင္ထားသည္ကို ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ မည္သည့္ေရြးေကာက္္ပြဲ 
စနစ္မ်ားကိုက်င့္သံုးၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူညီေသာ ႏုိင္ငံေရး အျမင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားထတဲြင္ 
ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ မည္သို႔စီမံလုပ္ေဆာင္ထားသည္ကိုလည္း အစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြမဲဲေပးခြင့္ကို ႏုိင္ငံသားအားလံုး လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ စီမံထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္၏ လံုျခံဳမႈ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈႏွင့္ တရား၀င္မႈမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္အာမခံခ်က္ မည္ကဲ႔သို႔ေပးထားသည္ကိုလည္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ အဆိုပါအာမခံခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာပါ ကာလအတြင္း 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
 
၂၃။ အစိုးရရာထူးေနရာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေယဘူယအားျဖင့္ တန္းတူညီမွ်လက္လွမ္းမွီခြင့္ ရိွေစႏိုင္ေရးကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္္ ၂၅ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယဘူယအားျဖင့္ တန္းတူညီမွ်လက္လွမ္းမွီခြင့္ရွိေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ တာ၀န္မွဆိုင္းငံ႔ထားျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သင့္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 



၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ်လက္လွမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ တခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ခြျဲခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး 
တန္းတူညီမွ်လက္လွမ္းမွီၿခင္း၊ အရည္အခ်င္းအေပၚ အဓိကမူတည္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေပးေ၀ျခင္း၊ ရာထူးသက္တမ္းမ်ားကုိ 
အတည္တက်သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရရာထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း၊ 
ဖိအားေပးျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပို္ဒ္ ၂၅ အပို္ဒ္ခြဲ ဂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သံုးရာတြင္ အပို္ဒ္ ၂ 
အပို္ဒ္ခြဲ က တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မခံရေစရန္ အထူးပင္အေရးၾကီးပါသည္။ 
 
၂၄။ အစုိးရရာထူးေနရာမ်ားကို လက္လွမ္းမွီေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ရာထူးေနရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ 
တာ၀န္မွဆိုင္းငံ႔ထားျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးရႈ႕ေထာင့္မွ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ တျခားနယ္ပယ္မွ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ အားလံုးတန္းတူညီမွ် 
အခြင့္အေရးရေစရန္ မည္ကဲ႔သို႔သတ္မွတ္ခ်က္ထားသည္ကို အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းရွိမရိွႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ 
ဆိုတာမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။  
 
၂၅။ အပို္ဒ္ ၂၅   တြင္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ျပႆနာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေတြးအေခၚမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္ခံျခင္း 
မွ်ေ၀ျခင္းသည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို သတင္းေပးရာတြင္ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း 
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ားမရွိပဲ လြတ္လပ္ေသာ စနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္္ျခင္း ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ဆိုလွ်င္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁၉၊ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ တြင္ အာမခံခ်က္ေပးထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ခံစားရျခင္းႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာျခင္း ရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါ၀င္ၿပီးလည္ေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပပြမဲ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္္းရံုမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္္လည္ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို 
ေၾကညာျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္္လည္ေကာင္း၊ က်င့္သံုးသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  
 
၂၆။ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ားျပည္သူအေရးအတြက္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င ္လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၅တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္တြဲစပ္ထားရမည့္ 
အရာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ 
အခန္းက႑မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားမ ွ အပုိဒ္ ၂၅ ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ 
အပိုဒ္ ၂၅ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေလးစားလို္က္္နာေစေရးအတြက္ အစိုးရမ်ားက ျပည္တြင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ 
စမံီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
၂၇။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၅ အပိုဒ္ခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာတြင္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၅ တြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အနက္အဓိပၸါ့ယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
အခြင့္အေရးမ်ား လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ဖ်က္္ဆီးျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းကို ရည္ရြယ္လုပ္္ေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း 
တရား၀င္ေၾကာင္းျပဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရ။ လက္ရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အပ္္ႏွင္းထားေသာ အတိုင္းအတာထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဓိပၸါယ္မဖြင့္ရ။ 
 
လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ေဖာ္ျပႏိငု္ခြင္႔ရွိသည 
 
ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္္ပြဲအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 

ယခုေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္၊ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါ၀င္္ေသာ 

အသင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကျငာခ်က္္မ်ား၊ 



စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားလည္းရွိေသးၿပီး သူတို႔သည္လည္း ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုေနာက္ထပ္အေရးၾကီး 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားထတဲြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္ 

 ဒီမုိကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဖရိကပဋိညာဥ္စာတမ္း(၂၀၀၇ ခုႏွစ္္။ အသက္မ၀င္ေသး) 

 အာဖရိကတုိက္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား စီမံက်င္းပျခင္းအတြက္ မ၀ူါဒမ်ားဆိုင္ရာ 

အာဖရိကသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း(၂၀၀၂) 

 လူု႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရပ္ဋိညာဥ္ (၁၉၉၄။ အသက္မ၀င္ေသး) 

 ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား၏ ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား အေျခခံမူမ်ား (၁၉၇၁)ေၾကျငာခ်က္ 

 ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား၏  ဟာရဲရဲ ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား ေၾကျငာခ်က္ (၁၉၉၁)  

 ဟာရဲရဲ ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား ေၾကျငာခ်က္(၁၉၉၅)ဆိုင္ရာ မီးလ္ဘရြတ္ခ္ဓနသဟာယ လႈပ္ရွားမႈပရိုဂရမ္ 

 ဓနသဟာယႏုိင္ငံမ်ား၏ အီဒင္ဘာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္(၁၉၉၇) 

 ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊လြတ္လပ္ေသာဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႔၏ဲ 

တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္(၂၀၀၂) 

 ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး၊ စီမံခန႔္ခြေဲရး၊ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး၊ 

လံုျခံဳေရးမ်ားရရန္လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ကို ျဖည့္္စြက္္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားဆုိင္ရာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္(၂၀၀၁) 

 ေရြးေကာက္ပြကဲိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာင္္းမြန္ေသာ ဥပေဒက်င့္္ထံုးမွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီတည္္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥေရာပ 

ေကာ္မရွင္ (ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္)(၂၀၀၂) 

 ဥေရာပသမဂၢ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား သေဘာတူညီခ်က္(၂၀၀၀) 

 လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အင္တာပါလီမန္ယူနီယံ 

ေၾကျငာခ်က္္(၁၉၉၄) 

 အစၥလာမ္ ဘာသာတရားလာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကိုင္ရုိေၾကျငာခ်က္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား၏ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္္ 

အစၥလာမ္ကြန္ဖရင့္။ 

 ဥေရာပတုိက္သစ္္အတြက္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ ပဲရစ္ ပဋိညာဥ္(၁၉၉၀) 

 ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ား စီမံက်င္းပျခင္းအတြက္ ေတာင္အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အသိုက္အ၀န္း 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၀၄) 

 ေတာင္အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အသိုက္အ၀န္းပါလီမန္ဖိုရမ္တြင္ သေဘာတူက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိက 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အသိုက္အ၀န္း ေဒသေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 

ခံုရုံးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအျပင္ အေရးၾကီးေသာ မီွျငမ္းကိုးကားစရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) သည္လည္း အကိုးအကားျပဳမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဆိုပါခုံရံုးမ်ား၏ 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားအတြက္လည္း 

အေရးၾကီးပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ရံုးမွတင္သြင္းေသာ 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ OAS အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအမ်ိဳးအမ်ိဳေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညြန္ႏွင့္ လက္ကိုင္စာအုပ္မ်ားသည္လည္း 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထုတ္ မွီျငမ္းကိုးကားစာအုပ္မ်ားႏွင့္၊ 

လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မ်ားထမဲွ ပညာရွင္မ်ားထုတ္ မွီျငမ္းကိုးကားစာအုပ္မ်ားကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ားလြယ္္ကူအဆင္္ေျပေစရန္ 

ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  



ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) 

ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္သားသင့္သည့္ 

ႏုိင္ငံတကာစီရင္ထံုး ဥပေဒ  

ကုလသမဂၢ စနစ္  

ကုလသမဂၢ  လုူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ 

ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သေဘာတူထားေသာ ႏုိင္္ငံမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္  ကုလသမဂ ၢလူ႔ 

အခြင့္အေရးေကာ္္မတီကို စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ  အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ခ်င္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကိုတိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ေနာက္ဆက္တြဲ ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္ 

Optional Protocolတြင္ ခြင့္ေပးထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္္မတီအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳးသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားျခင္း 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာမ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။  

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္္မတီသည္ ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ပါ အပိုဒ္မ်ားကုိ 

ထိုမွတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းျပထားပါသည္။ အပုိဒ္ ၂၅ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းျပရန္အတြက္ 

ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅ ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အပိုဒ္ ၂၅ သည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ 

အဓိကသက္ဆိုင္ပါသည္။ ေယဘူယသေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅ ကို ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ (၃)တြင္ 

ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္္မတီ အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ 

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/a/introhrc.htm 

လုပ္ထုံးလုပ္္နည္းမ်ား(လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ တိုင္ၾကားမႈကုိ ေကာ္မတီမွစဥ္းစားရန္)ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပခ်က္  

http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/overcerd.htm 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆႏၵအေလ်ာက္သေဘာတူညီခ်က္အရ ကုလသမဂ ၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္္မတီကိုင္တြယ္ေသာ 

အမႈမ်ား။ ထိုအမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 

Sinitsin v. Belarus 
CCPR/C/88/D/1047/2002, 88th Session (16/01/2007) 
http://www.bayefsky.com/doc/belarus_t5_iccpr_1047_2002.doc 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္၂၅ ႏွင့္ အပိုဒ္၂ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္ကို ထိုအမႈက ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ 

အပိုဒ္၂၅သည္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္ကို ေျပာဆိုထားၿပီး အပိုဒ္၂ သည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 

အာဏာပုိင္တစ္ေယာက္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ 

တိုင္ၾကားထားသူသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္မ်ားသည္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီ၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အမည္တင္သြင္းမႈသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီဟု ဘယ္လာရုစ္ 

အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္ၾကားသူအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို မရႏိုင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး 

ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ အဖြဲ႔ေရ႕ွေမွာက္တြင္ ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မကန္႔ကြက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

Gorji-Dinka v. Cameroon 



CCPR/C/83/D/1134/2002 (2005), 83rd Session (17/03/2005) 
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1134-2002.html 

ဥပေဒတြင္ အခုိင္အမာေဖာ္ျပထားေသာ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ က်န္အေျခအေနမ်ားတြင္ 

မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္္ခံပိုင္ခြင့္ကို မဆိုင္းငံ႔ထားရ မပယ္ဖ်က္္ရ ဆိုသည့္အခ်က္ကို  ထိုအမႈက 

ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ အစိုးရ၏ လြတ္လပ္မႈရုပ္သိမ္းျခင္းကို ခံထားရေသာ္လည္း ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း မစီရင္ခံရေသးသူမ်ား၏ 

မဲေပးခြင့္ကိုဆံုးရႈံးသြားေအာင္ ကန္႔သတ္မထားရ။ မူလအေျခအေနအတုိင္းဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္္ရွိသူကို ထိုသူ၏ 

ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္္ေၾကာင့္ အဆိုပါအခြင့္အေရးကို မပိတ္ပင္ရ။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ္လည္း ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း 

မစီရင္ခံရေသးသည့္ တိုင္ၾကားကန္႔ကြက္သူကို ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမရိွပဲ 

မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္၂၅ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္ကို ထိုအမႈက 

ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ 

Svetik v. Belarus 
CCPR/C/81/D/927/2000, 81st Session (25/08/2004) 
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/927-2000.html 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၉ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားေၾကာင္း ထိုအမႈက ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ က်င္းပေတာ့မည့္ ေဒသႏၱရ 

ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားမပါ၀င္ေအာင္ ပန္ၾကားတိုက္တြန္းသည့္ သတင္းစာေၾကညာခ်က္ကို ပါ၀င္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အတြက္ တရားရံုးသို႔ ဆင့္ေခၚၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပစ္္ဒဏ္ (ဒဏ္ေငြ) တပ္သည့္ အမႈျဖစ္သည္။  

Matyus v. Slovakia 
CCPR/C/75/D/923/2000, (22/07/2002) 
http://www.bayefsky.com/pdf/slovakia_t5_iccpr_923_2000.pdf 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသည္ ေနထုိင္သူလူဦးေရအလိုက္ အခ်ိဳးက်ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒက ျပဌာန္းထားသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရမည္ဟု အေျခခံဥပေဒက ေျပာထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တူညီသည့္  

ျမဴနီစပါယ္ေကာင္စီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ေပးထားသည့္ မဲေပးသူအခ်ိဳးအစားသည္အရ 

မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအၾကီးအေသး ကြာျခားျခင္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂၅ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားေၾကာင္း ထိုအမႈက 

ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ 

Gillot et al. v. France 
CCPR/C/75/D/932/2000, 75th Session (26/07/2000) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/12769c97c02eee6ac1256 
c38002e171f?Opendocument 

ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ က်င္းပေပးေသာ ဆႏၵခံယူပြမဲ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ICCPR 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁ ႏွင့္ ၂၅ကို ပူးတြစဲဥ္းစားရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို ေပၚလြင္ေစရန္ 

ခ်မွတ္ထားေသာ အျမဲတမ္းဆက္တိုက္ ၁၀ ေနထိုင္းထားျခင္း ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးအရ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစပဲ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားက်ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု 

သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအမႈတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္္းမရွိပါ။  

Ignatane v. Latvia 
CCPR/C/72/D/884/1999, 72nd Session (31/07/01) 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRC,,RUS,,3f588ef83,0.html 

သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြက္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္မႈမရိွသည့္အတြက္ဆိုကာ 

ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္သူစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္္သည့္အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပုိဒ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂ ကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Paraga v. Croatia 
CCPR/C/71/D/727/1996, 71st Session (14/05/01) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc 
311/43ca3525ebaeeac5c1256a6c00282bd1?OpenDocument&Highlig 

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1134-2002.html
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/927-2000.html
http://www.bayefsky.com/pdf/slovakia_t5_iccpr_923_2000.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/country,,HRC,,RUS,,3f588ef83,0.html


ht=0,CCPR%2FC%2F71%2FD%2F727%2F1996 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲဆႏၵအေလ်ာက္က်င့္၀တ္ကို သေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္မီရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း 

လုပ္ေဆာင္မေပးထား၍   ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားထားေသာ သူအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ ထိုသိုေပးအပ္မွသာ 

ေရြးေကာက္ပြကဲို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည္ ဆိုသည့္္အခ်က္ကို ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Debreczeny v. The Netherlands 
CCPR/C/53/D/500/1992, 53rd Session (04/04/95)                            
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc 
311/2dcdf9e50eb93c14802566e2003b534b?OpenDocument&Highlight 
=0,CCPR%2FC%2F53%2FD%2F500%2F1992 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္   ၂၅ သည္ အၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္ေသာ အခြင့္အေရးမဟုတ္္ပဲ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့့္၊ 

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကင္းသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ကန္႔သတ္တားျမစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို  ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Altesor v. Uruguay 
CCPR/C/15/D/10/1977, 15th Session (29/03/82) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc 
311/cad5b64ef38b37dfc1256ab5002970bb?OpenDocument&Highlight 
=0,CCPR%2FC%2F15%2FD%2F10%2F1977 

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ပဲ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထား (ဥပမာ။ "ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆူပူေႏွာင့္ယွက္သည့္" 

အဖြဲ႔မ်ားဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိခ်ျခင္း)သည့္အတြက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္္ ဥရုေဂြး 

အင္စတီက်ဴးရွင္း အက္ အမွတ္ ၄ သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂၅ ႏွင့္ မကိုက္ညီ ေၾကာင္းကို  ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Silva v. Uruguay 
CCPR/C/12/D/34/1978, 12th Session (08/04/81) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc 
311/f10e81351f2b8152c1256ab20044fb61?OpenDocument&Highlight= 
0,CCPR%2FC%2F12%2FD%2F34%2F1978 

မဲေပးျခင္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္အထိ လႈပ္ရွားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၂၅ တြင္ 

ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ပဲ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

အာဖရိကစနစ္ 

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ေကာ္မရွင္ 

 

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ပဋိညာဥ္ကို အနက္အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုၿပီး လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ေကာ္မရွင္ကို ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ 

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္၏မ်ားျပားလွေသာ တာ၀န္မ်ားထဲတြင္  

ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အာဖရိကအစိုးရမ်ားသည္ သူတို႔၏ 

ဥေပဒျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္္မရွင္ႏွင့္္ ေကာ္မရွင္လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္္ကို ေအာက္ပါ 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္္စာမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။  

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ေကာ္မရွင္အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ 

http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html 

 



ေကာ္မရွင္လုပ္္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္္ 

http://www.achpr.org/english/_info/rules_en.html 

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက တရားရုံး 

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိကတရားရံုးကို တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္အရ 

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိကတရားရံုးကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့သည္။ လူသားႏွင့္ 

ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ေကာ္မရွင္သည္လည္ေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူထားၿပီး ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားမႈမ်ား 

လုပ္သည့္ႏုိင္ငံသည္လည္ေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူထားၿပီး ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားျခင္းခံထားရသည့္ 

ႏုိင္ငံသည္လည္ေကာင္း၊ အာဖရိကအစိုးရမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္ေကာင္း လူသားႏွင့္ 

ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိကတရားရံုးတြင္ လာေရာက္အမႈဖြင့္ႏုိင္သည္။ တရားရံုးအေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္္ကို 

ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္္စာမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။  

လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက တရားရံုးမိတ္ဆက္ 
http://www.aict-ctia.org/courts_conti/achpr/achpr_home.html 
 

 တရားရံုးလုပ္္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္္  
http://www.achpr.org/english/_info/court_en.html 

 ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူသားႏွင့္ ျပည့္္သူ႔အခြင့္အေရး အာဖရိက ေကာ္မရွင္အမႈမ်ား။ 

Modise v. Botswana, Case No. 97/03 (2000) 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/97-93c.html 

သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္္ရွိ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသူကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ ျငင္းပယ္ျခင္းအတြက္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္၁၃ (အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္)ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆိုသည္႔အခ်က္ကို  ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ နစ္နာေၾကာင္းတိုင္ၾကားသူသည္ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၊ 

သူ၏ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေကာ္္မရွင္္မွ 

မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။  

ဥေရာပစနစ ္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရုံး 

  လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္အရ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္္ေဖာ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 

(ECHR) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပေကာင္စီအဖြ႔၀ဲင္္ ၇၄ ႏုိင္ငံလံုးသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။ 

သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ငံမ်ားက ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းရွိေနသည္ဟု 

လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားတုိင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရုံးအေၾကာင္း အက်ဥ္္းခ်ဳပ္ 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/ 

ဥေရာပတရားရုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

http://www.echr.coe.int/Notesfor%20guidanceApplicants/NoticeENG.pdf 
 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရုံးအမႈမ်ား 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/97-93c.html


Georgia Labor Party v. Georgia (8/7/08), (App. No. 9103/04) 
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&ta 
ble=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=71576&sessionId=45 
07150&skin=hudoc-en&attachment=true 
ဤအမႈမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး တည္ေထာင္ေရး  ေနာက္ဆက္တြ ဲ

သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပုိဒ္ ၃ တြင္ပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက 

လူတစ္ဦးခ်င္္းတစ္ေယာက္ခ်င္းမွ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။ ေယဘူယက်က် စဥ္းစားသံုးသပ္မည္ဆိုပါက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ "ေနာက္တစ္ေက်ာ့" ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို က်င္းပခဲ့သည့္္ အေျခအေနမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ မဲေပးသူ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္္သစ္ကို စတင္က်င့္သံုးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပုိဒ္ ၃ ကို မခ်ိဳးေဖာက္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မရွင္အဆင့္္ဆင့္္တုိင္းသည္ ျပင္္ပႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တနည္းတဖံုခံစားၾကရေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္္မ်ားကိုယ္တုိင္္က အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား လိမ္ညာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္္ 

သက္ေသအေထာက္အထား လံုး၀မရွိေသာေၾကာင့္ ၊ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုသည့္ 

ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားမရိွပါ။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ ခူလိုႏွင့္ ခူဘိုလက္္တီ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ 

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မရွင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရိွ၊ ခိုင္မာေသာ 

သက္ေသအေထာက္အထား မွန္ကန္ေၾကာင္းျပဆိုမႈမ်ား လံုး၀မရိွပဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ လူဦးေရတစ္ခုလံုး၏ ၾကီးမာေသာအစိတ္အပိုင္းကုိ 

မဲေပးခြင့္္ဆံုးရႈံးသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္သလိုျဖစ္သြားျခင္း၊ ထို ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရုံး တည္ေထာင္ေရး 

အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ပါ ေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္္ျခင္း ျဖစ္သြားေစသည္။  

Yumak & Sadak v. Turkey (8/7/08), (App. No. 10226/03) 
http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&ta 
ble=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=71601&sessionId=45 
07150&skin=hudoc-en&attachment=true 

ဤအမႈမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ တူရကီပါလီမန္အမတ္ေနရာမ်ားကို ခြေဲ၀ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

အေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလံုးအဆင့္တြင္ အနည္းဆံုး မ ဲ ၁၀% ရမွသာ တူရကီပါလီမန္အမတ္ေနရာမ်ားကို ခြေဲ၀ရာတြင္ ပါ၀င္္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္(၁၀% အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္)သည္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္အေနအထားအရ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 

တည္ေထာင္ေရး ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကို မခ်ိဳးေဖာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္သည္ 

ျမင့္မားလြန္းေနၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ေပးသင့္သည္ဟု တရားရံုးသည္ အျခားဥေရာပေကာင္စီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ 

သဘာတူဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။  

 Russian Conservative Party of Entrepreneurs and Others v. Russia 
(11/1/07), (App. No. 55066/00, 55638/00) 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/233813e697620022c12568640 
05232b7/771e3d4a4233cbc2c1257264003cd73b?OpenDocument 

ဤအမႈမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူအခ်ိဳ႕မ ွ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ 

မမွန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီး၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းမွေနလည္း ေနာက္ပိုင္္းတြင္ အတင္းအဓမၼျပန္လည္ 

ရုပ္သိမ္းသြားျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပါတီတစ္ခုလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လက္ခံစာရင္းသြင္းရန္ ျငင္္းဆန္ထားျခင္္း၊ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို ျပန္လည္အတည္ျပဳေပးရန္ ေဒသတြင္းတရားရံုးတစ္ခု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အထက္ရံုးမွ 

ျပန္လည္ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ တရားေရးလမ္းေၾကာင္း ေရရာေသခ်ာမႈမရွိပဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 

တည္ေထာင္ေရး  ေနာက္ဆက္တြ ဲ သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ 

တရားလက္လြတ္အျပဳအမူလည္းျဖစ္ပါသည္။  

Py v. France (11/01/05), (App. No. 66289/01) 
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec125684 
90035df05/855a8b88c60b23bfc1256f8500305d8f?OpenDocument 

ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေသာ ဆႏၵခံယူပြတဲြင္ ဆႏၵခံယူပြမဲတုိင္မီ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ထားမွသာ 

နယူကလီဒိုးနီးယား ေဒသတြင္မဲေပးႏုိင္သည္ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ လူတစ္ဦးတစ္္ေယာက္္အတြက္ 



မဲေပးခြင့္ဆံုးရႈံးသြားလွ်င္္ေတာင္ အခိ်ဳ႕ေသာ သီးသန္႔ထူးျခားေနသည့္ အစိုးရအက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးခြင့္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရုံး တည္ေထာင္ေရး ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ 

ကိုမခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Hirst v. United Kingdom (6/10/05), (App. No. 74025/01) 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Oct/GrandChamberJudgme 
ntHirstvUK061005.htm 

ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပါအ၀င္ ၊ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခံထားရေသာ သူမ်ားကို ေယဘူယက်က်၊ အလိုအေလ်ာက္၊ 

တဖက္္သတ္မဲေပးခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ အစုိးရမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမက်ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 

တည္ေထာင္ေရး အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Melnychenko v. Ukraine (19/10/04), (App. 17707/02) 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2004/Oct/ChamberJudgmentMeln 
ychenkovUkraine191004.htm 

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံအတြင္း အျမဲတမ္းပံုမွန္ေနထုိင္ရမည္ဟု ဥပေဒက 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ယာယီသန္းေခါင္စာရင္း လိပ္စာကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားေသာ္လည္း ၊ တိုင္းျပည္ျပင္ပတြင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္္ေနထိုင္ဖူးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ 

ယာယီသန္းေခါင္စာရင္း လိပ္စာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြမဲွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျငင္္းပယ္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ဥေရာပတရားရုံး တည္ေထာင္ေရး အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Aziz v. Cyprus (22/6/04), (App. No. 69949/01) 
http://www.echr.coe.int/eng/Press/2004/June/ChamberJudgmentAziz 
vCyprus220604.htm 

ဂရိ-ဆိုက္ပရပ္စ္နယ္ေျမ နီကိုရွားေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ တူရကီ-ဆိုက္ပရပ္စ္တစ္ေယာက္ကို မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ 

ထည့္သြင္းရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္အျမဲတမ္းေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထမဲွ သူၾကိဳက္ရာ 

ကိုယ္စားလွယ္အား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ရာ ေရာက္သည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ဥေရာပတရားရုံး တည္ေထာင္ေရး  ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပုိဒ္ ၃ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၄ ကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 
Zadanoka v. Latvia (17/6/04), (App. No. 58278/00) 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2004/June/ChamberJudgmentZda 
nokavLatvia.htm 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္  မညီညႊတ္ေၾကာင္း ေနာက္ပို္င္းတြင္ ေၾကျငာခံရသည့္ လတ္ဗီးယား ကြန္ျမဴနတီပါတီတြင္ ယခင္က 

၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားထားဖူးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ခြင့္မရိွဟု ဥပေဒထုတ္ျပန္ကာ ရာသက္ပန္ 

တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အဆိုပါအစုိးရ၏ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမက် မကိုက္ညီပဲ (ECHR)  

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏  ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပုိဒ္ ၃  ကို 

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb v. Armenia (decision 
pending), (App. No. 11721/04) 

အာေမးနီးယန္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ (CEC) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ 

သေဘာတူညီခ်က္အရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရယူခြင့္ႏွင့္ ေပးေ၀ခြင့္ (အပိုဒ္ ၁၀)၊ 



တရားမွ်တေသာ တရားရုံးမ်ားတြင္ ၾကားနာခြင့္ (အပုိဒ္ ၆၊ အပိုင္း၁)ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား 

က်င္းပခြင့္္(အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ 

ဤအမႈတြင္ အခုိင္အမာေျပာထားသည္။   

Podkolzina v. Latvia (5/8/02), (App. No. 46726/99)(In French) 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=1156&less=false 
English digest of the case available at: 
http://www.echr.coe.int/eng/Press/2002/apr/PR%20Podkolzina%20090 
42002E.htm 

တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္ရံုးသံုးဘာသာစကားကို   တတ္ကၽြမ္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္္လက္မွတ္ရထားၿပီးသည့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္သည္ ပုဂိၢဳလ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္အကၽြံရထာသူ အာဏာပုိင္တစ္ေယာက္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

ေနာက္ထပ္အစစ္ေဆးခံရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္္မီွေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံရျခင္းသည္  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေသခ်ာတိက်မႈမရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ားတြင္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားမရွိပဲ 

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

Labita v. Italy (6/4/00), (App. No. 26772/95) 
http://hudoc.echr.coe.int 

သေဘာတူညီခ်က္တြင္္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္းျခင္းမရွိပဲ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ဟု တရားရံုးက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ မာဖီးယားအဖြ႔ဲႏွင့္္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိသည္ဟု 

ပထမပုိင္းတြင္ စြခဲ်က္တင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ စြခဲ်က္မ်ားရုပ္သိမ္းေပးခံရေသာ သူတစ္ေယာက္၏ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ 

၁ အပုိဒ္ ၃ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Gaulieder v. The Slovak Republic (10/9/99), (App. No. 36909/97) 
(Settled, stricken from list) http://hudoc.echr.coe.int 

ဆလိုဗက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္္းမွေန၍ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဆလိုဗက္သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီအဖြ႔ဲ၀င္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည္။ 

သို႔ေသာ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီမွေန၍လည္း  ရာထူးသက္တမ္းမေစ့မီ ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ 

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ရာထူးသက္တမ္းအျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကုိ အာမခံေပးထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ 

သေဘာတူညီခ်က္၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၃ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Rekvényi v. Hungary (20/5/99), (App. No. 25390/94) 
http://hudoc.echr.coe.int 

စစ္ဖက္အမႈထမ္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြ႔၀ဲင္မ်ား၊ အျခားလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္မလႈပ္ရွားေစရန္ တားျမစ္သည့္ 

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ  ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏  

ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္   အပိုဒ္ ၁၀ ကို မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္သည္ 

ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားဆႏၵ လြတ္လပ္္စြာေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အလံုးစံုပိတ္ပင္တားျမစ္္ထားသည္ 

မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားလက္လြတ္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍မရပါ။ 

Matthews v. The United Kingdom (18/2/99), (App. No. 24833/94) 
http://hudoc.echr.coe.int 

ဥေရာပ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ ဂ်ီလ္ဘေရာ္တာေဒသမွေန၍ မဲေပးခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း 

မဲေပးခြင့္ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္၏အမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏  

ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁  အပုိဒ္ ၃ ကို  ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။   

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/


ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁  အပုိဒ္ ၃ သည္ ဥေရာပ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္ အက်ံုဳး၀င္သလို 

ျပည္တြင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္သည္။  

Ahmed and Others v. The United Kingdom (2/9/98), (App. No. 
22954/93) http://hudoc.echr.coe.int 

ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္  လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ရာထူးမ်ားအေပၚကုိသာ ႏိုင္ငံေရးအရ 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား မပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ 

တားျမစ္္ထားေသာ အဆိုပါ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲဲသေဘာတူညီခ်က္   အမွတ္ ၁ အပိုဒ္ ၁၀ ကို မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Bowman v. The United Kingdom (19/2/98), (App. No. 24839/94) 
http://hudoc.echr.coe.int 

ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္သူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္္ကို္ယ္စား ေငြေၾကးစိုက္္ထုတ္သံုးစြၿဲပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀ေသာ 

ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုေသာ ျပည္တြင္းတရားရံုးတစ္ခု၏ စီရင္္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္၏  အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ ျပဆိုထားေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားကို 

လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို  ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဥဲပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ "ႏုိင္ငံေရးကြင္းျပင္ကို တေျပးညီမျဖစ္ေအာင္" ရည္ရြယ္သည့္ တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ၾကိဳးစားမႈျဖစ္ၿပီး၊ 

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္သည္ အခ်ိဳးအစားမက်ဟု ဥေရာပတရားရံုးက စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
Gitonas and Others v. Greece (1/7/97), (App. Nos. 18747/91, 19376/92, 
19379/92, 28208/95, 27755/95) 
http://hudoc.echr.coe.int 

ကိုယ္စားလွယ ္ေလာင္းမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္မီွျခင္း ရွိမရိွဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ  ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား(ဥပမာ။ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူထားရေသာ အရာရိွမ်ား) ေရြးေကာက္ပြမဲ၀င္ႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 

ေရွ႕ေနာက္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး သမာသမတ္က်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္၏  

ေနာက္ဆက္တြ ဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁  အပိုဒ္ ၃  ကို  မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

၀င္္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္သည္ အၾကြင္းမဲ့အခြင့္အေရး မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံသားအားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရျခင္း ဆိုသည္ႏွင့္္လည္း 

ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားသင့္သည္ဟု တရားရံုးက ထပ္မံမွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။  

Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium (28/1/87), (App. No. 9267/81) 
http://hudoc.echr.coe.int 

ဘယ္လ္ဂ်မ္ႏုိင္ငံကို ဘာသာစကားအလိုက္ ေဒသၾကီးမ်ား ခြျဲခားပစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို အဆိုပါေဒသၾကီးမ်ားသို႔ 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ တာ၀န္ေပးခန႔္အပ္ျခင္းသည္  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္ ECHR ၏  

ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁  အပုိဒ္ ၃  ကို  မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

ဘယ္လ္ဂ်မ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေနအထား၊ ဘာသာစကားအလိုက္ လူနည္းစုမ်ားကိုေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးသည့္   

အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ဘာသာစကားအလိုက္ ေဒသၾကီးမ်ား ခြျဲခားေသာ စနစ္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္ဟု 

တရားရံုးမွ အတည္ျပဳထားသည္။ 

အေမရိကတိုက္ ႏုိင္ငံမ်ားစနစ္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  အေမရိကတုိက္ႏုိင္ငံမ်ား တရားရုံး 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ား တရားရံုးကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္သေဘာတူညီခ်က္အရ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/


လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကတိုက္ေကာ္္မရွင္္မွ ေပးပို႔လာေသာ အမႈမ်ားကို လက္ခံၾကားနာၿပီး 

စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္္းအေနႏွင့္မူ တရားရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားတုိင္ၾကားျခင္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္ပါ။ တရားရံုးႏွင့္ 

တရားရံုးလုပ္ငန္းအဆင့္အဆင့္အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ေအာက္ပါ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာမ်ားတြင္္ 

ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ   အေမရိကတုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားတရားရံုး အက်ဥ္္းခ်ဳပ္ 

http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?CFID=387936&CFTOKEN= 

66752465 

တရားရုံးလုပ္ငန္းအဆင့္အဆင့္မ်ား 

http://www.cidh.oas.org/basicos/basic18.htm 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားတရားရုံး အမႈမ်ား 

Case Castaneda Gutman v. Mexico (6/8/08) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.doc 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္၏   

အပိုဒ္ ၂၃တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း၊  တသီးပုဂ ၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ယွဥ္ျပဳိင္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပေဒကုိ 

မထုတ္ျပန္ေပးသည့္အတြက္   ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို  ခ်ိဳးေဖာက္ရာမေရာက္္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မခ်မွတ္ေနသေရြ႕ လူတစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို ႔ ၀င္ေရာက္ကာ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏုိင္၍ျဖစ္သည္။  

Marcel Claude Reyes, et al. v. Chile (09/19/06) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.doc 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရယူျခင္းဆိုေသာ အေျခခံႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အပုိဒ္ ၁၃ မွအကာအကြယ္ေပးေၾကာင္း 

ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကုိ 

အက်ိဳးရွိေစမည္ဟု ထင္ရွားေသာအခါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔   လက္္မွတ္ေရးထိုး  ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ 

တာ၀န္ရိွၿပီး တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ တစုံတရာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္သေဘာတူညီခ်က္ပါ ဆႏၵသေဘာထား 

ထုတ္ေဖာ္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းသက္ေသျပျခင္းတာ၀န္သည္  ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚတြင္သာရွိသည္ကိုလည္း 

တရားရံုးမွ ေနာက္ထပ္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 

López Álvarez v. Honduras (1/2/06) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_ing.doc 

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵသေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ခြျဲခား၍မရစေကာင္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို  ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို   ပိတ္ပင္္တားဆီးျခင္းသည္ 

ဆႏၵသေဘာထား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး အပိုဒ္ ၁၃ ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ 

Yatama V. Nicaragua (23/06/2005) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_ing.doc 

ႏိုင္ကာရာဂြာ ေရြးေကာက္္ပြဲဥပေဒတြင္ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပါရိွေနၿပီး ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 

သဖတ္သတ္က်င့္သံုးျခင္းမ်ားရွိေနရာ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ YATAMA မ ွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 

မွတ္ပံုတင္ခြင့္မေပးရန္ဆံုးျဖတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_ing.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_ing.doc


သေဘာတူညီခ်က္၏   အပိုဒ္ ၂၃(ေရြးေကာက္္ပြအဲခြင့္အေရးမ်ား)၊ အပိုဒ္ ၂၄(ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ရိွခြင့္ႏွင့္ 

တန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္္)မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္္ရာ ေရာက္ေၾကာင္္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ ထို႔အျပင္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို  ဖယ္ထုတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အပိုဒ္ ၈(ကၽြမ္းက်င္မႈရိွ၊ 

လြတ္လပ္ၿပီး၊ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းေသာ ခံုရံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမႈကိုၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

Carpio-Nicolle et al. v. Guatemala (22/11/2004) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_ing.doc 

ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းျဖစ္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သူကို တရားဥပေဒမ့ဲ ကြပ္မ်က္ျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ 

ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါေနၿပီး၊ အမႈကို စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းအရာရိွမ်ားမွ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ 

အမႈကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ အားၾကိဳးမန္တက္မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတ႔ြရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

အျပစ္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္ေပးမခံရပဲ သာမန္လူမ်ားကဲ့သို႔ ေပၚေပၚတင္တင္ေနႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  

အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္   အပုိဒ္ ၂၃(အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္) အပါအ၀င္ 

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုလံုးအရ ႏုိင္ငံေတာ္္တြင္ တာ၀န္မ်ားရိွေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ အမႈကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို ႔၊ ေနာက္ကြယ္မွေစခိုင္းသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို 

အျပစ္ေပးဖို႔၊  ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး စြခဲ်က္တင္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔  

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တာ၀န္ရွိလာပါသည္။ 

Ricardo Canese v. Paraguay (08/31/04) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_ing.doc 

ေရြးေကာက္္ပြ ဲ မတုိင္ခင္က်င္းပေပးေသာ စကားစစ္ထိုးပြမဲ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵသေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 

အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 

မဲဆြယ္စည္းရံုးကာလအတြင္း ေဖာ္ျပေစျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ စုေပါင္းႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ျဖစ္ေပၚလာေရးကုိ 

အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထို႔ေနာက္မတွဆင့္ အေတြးအေခၚစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေ၀မွ်ျခင္းသည္ 

ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု တရားရံုးမွေနာက္ထပ္လည္္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။   

Baruch Ivcher Bronstein v. Peru (02/06/01) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_84_ing.doc 

ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းအမွတ္ ၂ အေပၚ အိဗ္ခ်ာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားအားဖယ္ရွားၿပီး အျခားဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကိုလည္း 

သတင္းေပးပို႔ျခင္းမလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖယ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါသတင္္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

စိတ္ကူးမ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မလုပ္္ႏိုင္ေအာင္ ပီရူးအစိုးရအေနျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားရံုမက 

သာမန္ပီရူးျပည္သူမ်ား၏ သတင္းမ်ား လက္ခံယူခြင့္အေပၚကုိလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေနာက္္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအရေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လြတလ္ြတ္လပ္လပ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္တားျမစ္လာသလို    ဒီမိုကေရစီ 

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတည္ေထာင္ေရးကိုလည္း ကန္႔သတ္တားျမစ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားေကာ္မရွင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ား ေကာ္မရွင္(အင္တာအေမရိကန္ေကာ္မရွင္ Inter-American Commission)ကုိ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သုိ႔ 

ေပအပ္ထားေသာတာ၀န္မ်ားထတဲြင္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု 

လူတစ္ဦးခ်င္းကေသာ္လည္ေကာင္း လူတစ္စုတစ္ဖဲြ႔ကေသာ္  လည္ေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း(OAS)၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 

တစ္ခုထက္္ပိုေသာႏိုင္ငံမ်ားက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အစုအဖြ႔ဲမ်ားကေသာ္လည္ေကာင္း 

တိုင္ၾကားလာေသာ အမႈမ်ားကို လက္ခံစဥ္စားသံုးသပ္ေပးဖို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ေကာ္မရွင္အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_117_ing.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_ing.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_84_ing.doc


လက္မွတ္ေရးထိုးတိုင္ၾကားရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္္ပါ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ 

ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ   အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားေကာ္မရွင္အေၾကာင္း အက်ဥ္း 

http://www.cidh.org/what.htm 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးတုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း 

https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/instructions.asp?gc_language=E 

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏွင့သ္က္ဆုိင္ေသာ   လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ   အေမရိကတုိက္ ႏုိင္ငံမ်ားေကာ္မရွင္အမႈမ်ား 

Walter Humberto Vásquez Vejarano v. Peru (4/13/00), Case 11.166, 
Report No. 48/00. 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/de%20fondo/peru11166. 
Htm 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုယူဆရေသာ "ႏုိင္ငံေတာ္အေရးေပၚ အေျခအေန"ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

ရာဇ၀တ္တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ အျခားတရားသူၾကီးမ်ာကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းသည္ အပိုဒ္ ၁ (ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 

ေလးစားလိုက္နာကာကြယ္ေပးျခင္း၊)၊ အပိုဒ္ ၈ (သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊) အပိုဒ္ ၉(ဥပေဒမ်ား 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစေရး) အပိုဒ္၂၃(ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား) အပုိဒ္ ၂၄(ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

အားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ခြင့္) အပိုဒ္၂၅(တရားဥပေဒအကာအကြယ္ကို ရယူႏုိင္ခြင့္) ဆိုသည့္ အပိုဒ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Andres Aylwin Azocar et al. v. Chile (12/27/99), Case 11.863, Report 
No. 137/99. 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Merits/Chile11.863.htm 

"ရာသက္ပန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္" ခန႔္အပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေဖာ္ျပျခင္းကို 

တားျမစ္ၿပီး ကုိယ္စားျပဳ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင့္ကို 

တန္းတူညီမွ်အေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု အာမခံေပးထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္   

အပိုဒ္ ၂၃ ႏွင့္္ ၂၄ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 
 Clemente Ayala Torres et al. v. Mexico (4/13/99), Case 10.545, Report 
No. 48/99. 
http://www.cidh.org/annualrep/98eng/Merits/Mexico%2010545.htm 

ဂြယ္ရဲရို ျပည္နယ္တြင္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ပါတီ၀င္မ်ားကို ျပန္ေပးဆြသဲတ္ျဖတ္ၿပီး၊ 

ေနာက္္ပုိင္းတြင္လည္း ထိုအမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ 

သေဘာတူညီခ်က္   အပိုဒ္ ၈(တရားစီရင္ေရး အာမခံခ်က္မ်ား) ႏွင့္္ ၂၅ (တရားဥပေဒအကာအကြယ္ကို ရယူႏုိင္ခြင့္) ကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  

Efraín Rios Montt v. Guatemala (10/12/93), Case 10.804, Report No. 
30/93 
http://www1.umn.edu/humanrts/cases/30%5E93gua.pdf 

အာဏာသိမ္းမႈေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အၾကီးအကဲမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အေျခခံဥပေဒအေနအထားမ်ားကို 

ေျပာင္းလဲေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သို ႔မဟုတ္ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ အစိုးရအၾကီးအကဲျဖစ္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကို ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ 

သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

Luis Felipe Bravo Mena v. Mexico (10/7/93), Case 10.956, Report No. 

http://www.cidh.org/what.htm
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/instructions.asp?gc_language=E
http://www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Merits/Chile11.863.htm
http://www.cidh.org/annualrep/98eng/Merits/Mexico%2010545.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/cases/30%5E93gua.pdf


14/93. 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/93english/eng93ch3.htm 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးဖို ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကတိုက္ 

ႏိုင္ငံမ်ားေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပိုင္္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပည့္အ၀ရိွေၾကာင္း  ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ မကၠဆီကိုအစိုးရမွ 

စြပ္စြတဲင္ျပထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမူမမွန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ယခုအမႈသည္ ျပည္္တြင္းရွိ ကုစားေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေဘာင္ထဲတြင္ လံုး၀က်ေရာက္ေနသည္။ 

National Action Party v. Mexico (2/22/91), Case 10.180, Resolution No. 
8/91. 
http://www.cidh.org/annualrep/90.91eng/mexico10.180.htm 

ေရြးေကာက္ပြစဲနစ္တစ္ခုလံုးကို အာဏာရပါတီလက္ထဲ ေရာက္သြားေစသည့္ မကၠဆီကိုေရြးေကာက္ပြ ဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သည္   အပိုဒ္ 

၈ (လြတ္လပ္ေသာတရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားၾကားနာခြင့္) အပိုဒ္၂၃ (ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးပုိင္ခြင့္) အပုိဒ္ 

အပိုဒ္၂၅(ျပည့္စံုထိေရာက္ေသာ မီွျငမ္းကိုးကားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္) ဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ACHR  ကိုခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 

က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ မကၠဆီကိုအစိုးရတြင္ တာ၀န္လည္းရွိသည္ကိုလည္း 

ထင္ရွားေစသည္။ 

Mexico Election Decision (5/17/90), Cases 9768, 9780 and 9828, 
Resolution No. 01/90. 
http://www.cidh.org/annualrep/89.90eng/mexico9768.htm 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားထတဲြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အာမခံေပးဖုိ႔ 

အတြက္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္သေဘာတူညီခ်က္ ACHR အရ 

မကၠဆီကိုအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရိွေရြးေကာက္ပြ ဲ

ျပႆနာမ်ားကို  ၾကားနာစဥ္းစားေပးဖို႔  ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပိုင္္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပည့္အ၀ရိွေၾကာင္း  ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။  
Challenge to Election Law (Argentina, 9/13/88) Case 10.109, 
Resolution No. 26/88. 
http://www.cidh.org/annualrep/87.88eng/argentina10109.htm 

တသီးပုဂ ၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲျပားေပၚရိွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳပဲ ျငင္းဆန္သည့္ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ ACHR အပိုဒ္ ၁၆(လြတ္လပ္္စြာအသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခြင့္) 

အပိုဒ္၂၃(ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား) အပိုဒ္ ၂၄(ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ခြင့္)မ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ဤအမႈမွ 

ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္တင္္သြင္းခံရေစရန္ 

ပါတီ၀င္ျဖစ္ထားရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ တိတိက်က်ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာမထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္္ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးသည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္တင္္သြင္းခံရေစရန္ အလားအလာရွိၿပီး 

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္ဟု တရားရံုးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ထားသည္။  

Nicolas Estiverne v. Haiti (3/24/88), Case 9855, Resolution No. 20/88. 
http://www.cidh.org/annualrep/87.88eng/haiti9855.htm 

ကန္႔ကြက္္တိုင္ၾကားထားသူကို ေရြးေကာက္ပြကဲုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ယခုအမႈတြင္ လက္ရွိအစိုးရမွ 

ေၾကျငာထားၿပီး ေနာက္္ဆက္တြအဲေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္္ပြမဲ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္္ခံထားရျခင္းသည္ ACHR 

သေဘာတူညီခ်က္ အပုိဒ္ ၁၃ (လြတ္လပ္္စြာေတြးေခၚၾကံစည္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္) အပိုဒ္၂၀(ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အခြင့္အေရး) အပုိဒ္ 

၂၂(လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္) အပိုဒ္ ၂၃(အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္) အပိုဒ္ 

၂၅(တရားဥပေဒအကာအကြယ္ကို ရယူပုိင္ခြင့္) မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤအမႈမ ွ  ေပၚလြင္ထင္္ရွားေစသည္။ 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/93english/eng93ch3.htm
http://www.cidh.org/annualrep/90.91eng/mexico10.180.htm
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http://www.cidh.org/annualrep/87.88eng/haiti9855.htm


ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) 

ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားခိုင္မာေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လက္ေရြးစင္ မွီျငမ္းကိုးကားမႈမ်ား 

Baubock, Rainer. “ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံသားက႑ — နယ္ေျမအေနအထားႏွင့္ အဖ႔ဲြ၀င္ျဖစ္မႈထက္္ေက်ာ္လြန္မဲေပးျခင္း”  
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစာေစာင္၊ 38.4 (2005). 683-687. 

 

Bjornlund, Eric C. လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တျခင္းထက္ သာလြန္၍။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားေစာင့္ၾကည့္ျ့ခင္းႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီတည္္ေဆာက္ျခင္း ၊၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ၀ူဒရိုး၀ီလ္ဆင္ပံုႏွိပ္တိုက္ 2004. 
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Patrick Merloe တို႔ (၂၀၀၈ခုႏွစ္)ေရးသားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္ NDIလမ္းညႊန္စာအုပ္။ 
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ မဲရလဒ္္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအသံုးခ်မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပို၍နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ 
လမ္းညြန္စာအုပ္ကို ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးလာေစႏုိင္သည့္ 
အေနအထားမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳမျပဳ ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈရွိေရးဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္က စူးစမ္းတင္ျပထားပါသည္။ 
ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ စတင္အသံုးျပဳျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းစည္းရံုးေရးအတြက္ 
လက္ေတ႔ြက်ေသာအဆင့္မ်ား အေရးၾကီးပံုကိုလည္း အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား အသုံုးခ်ျခင္းကို 
ေစာင့္္ၾကည့္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အဆင့္အျမင့္ဆံုးနည္းပညာမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရာ၌ ျပည့္ျပည့္္စံုစံု မကိုင္္တြယ္မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း 
စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။  
 
 လွ်ပ္တျပက္ အျပိဳင္မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ေလ့လာျခင္း။ Melissa Estok, Neil Nevitte ႏွင့္ Glenn Cowan တုိ႔ 
(၂၀၀၂ခုႏွစ္)ေရးသားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္ NDIလမ္းညႊန္စာအုပ္။ မွားယြင္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အလြန္နည္းပါးသည့္အျပင္ စာရင္းဇယားမ်ားခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ မဲေပးျခင္း၊ 
မဲေရတြက္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားစာရင္းသြင္းျခင္းကို အရည္္အေသြးျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔တြင္ 
အေရးၾကီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက်ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အေရးၾကီးပံုကို စာအုပ္တြင္ အေလးထားတင္ျပထားပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္္းႏွင့္  ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ အလြန္တရာတိက်ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မဲရံုမ်ားကုိ 
စာရင္းဇယားအေျချပဳ က်ပန္းေရြးခ်ယ္္ျခင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ပုိင္းျခားေလ့လာသည့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ လွ်ပ္တျပက္ အျပိဳင္မဲေရတြက္  
ရလဒ္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အရာမ်ားကိုလည္း စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အရပ္ဖက္ 
အဖ႔ဲြအစည္းမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး စာအုပ္ကိုျပဳစုထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း 
အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွေသာ အရပ္ဖက္ 
အဖ႔ဲြအစည္းမ်ားအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ၿပီး စာအုပ္ကိုျပဳစုတင္ျပထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စီစဥ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္ေသာ 
ယခုစာအုပ္ထဲတြင္ NDI အဖြဲ႔ၾကီး၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ထုတ္ "က မွ အ အဆံုး" လက္စြစဲာအုပ္ထဲပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း 
ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။  
 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ထြန္းအားေကာင္းေရးအတြက္ မီဒီယာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။  Robert Norris  ႏွင့္   Patrick Merloe 

တို႔ (၂၀၀၂ခုႏွစ္)ေရးသားသည့္ ႏိုင္ငံသားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္ NDIလမ္းညႊန္စာအုပ္။ မီဒီယာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ထဲတြင္ တဆင့္စီရွင္းျပထားသည္။ မီဒီယာမ်ားကို မည္္သူထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဆိုသည္္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း၏အေရးၾကီးပံု၊ ႏုိင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္၊ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာႏွင့္ ပံုႏိွပ္ 



မီဒီယာၾကားကြာျခားခ်က္။ မည္သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မည္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္္ငန္းကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ 

မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းနာမ်ား၊ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္္ျပျခင္းစသည့္ မ်ားျပားစုံလင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း စာအုပ္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မဲေပးသူ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးျခင္း။  Richard L. Klein  ႏွင့္   Patrick Merloe တို႔ (၂၀၀၁ခုႏွစ္) 

ေရးသားသည့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္    လုပ္ငန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း NDI လမ္းညႊန္စာအုပ္။ မဲေပးသူ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မဲေပးသူ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အခန္းက႑၊ မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္စနစ္မ်ားအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဖက္အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြက္   မဲေပးသူမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အေရးၾကီးပံု၊ နာမည္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ 

မွတ္ပံုတင္စာရင္္းကိုျပဳစုျခင္း၊ မဲရံုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မဲေပးသူစာရင္းကိုျပဳစုျခင္း စာရင္းဇယားအမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္္း၊ 

အဆိုပါစာရင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္္ပြေဲန႔တြင္ အသုံုးျပဳျခင္း။  

ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္္နည္း NDI လက္စြစဲာအုပ္။ "က မွ အ အဆံုး" လမ္းညႊန္စာအုပ္။ 

ပါတီဘက္မလိုက္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္မႈတစ္ခုကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု 

ျခံဳငံုတင္ျပထားသည္။ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကြက္္ခ်ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းအတြက္ ကြန္ရက္မ်ားဖြဲ႔ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ျခင္း၊ 

ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ား။ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔ႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြအဲလြန္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရလာေသာစုစည္းမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သိ႔ုအသံုးခ်ႏုိင္သနည္း ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရားမ်ားကို စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရးႏွင့္ ရရိွထားေသာမဲမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

ယခုေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားအျပင္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ႏုိင္ငံအလိုက္ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစသည္္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ၊ စာတမ္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း ၃၀၀ 

ေက်ာ္ကို NDI မွ ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ အဆိုပါ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္္ အျခားထုတ္ေ၀မႈမ်ားအတြက္ NDI ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.ndi.org 

တြင္္ Global Programs/Elections and Political Processes"ဟု ရိုက္ႏွိပ္္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႕ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 



စာေရးသူအေၾကာင္း 

ပက္ထရစ္္မာလိုးသည္ ေနရွင္နယ္္ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳ႕(NDI)တြင္  အၾကီးတန္းသဂၤဟအဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအအစဥ္ 

ညြန္ၾကားေရးမႈး ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အသင္ၾကီးသိ႔ု စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ရွိ မစ္ရွင္ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ကုိ 

ဦးေဆာင္၍လည္ေကာင္း အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လည္ေကာင္း ပါ၀င္လုပ္္ကိုင္ခဲ့သည္။ NDIတြင္ ယူထားေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

အရပ္ဖက္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲခင္း၊ ဘက္မလိုက္သည့္ 

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကိုကူညီျခင္းဆိုင္ရာ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားေရးဆြျဲခင္း ၊ ေရြးေကာက္္ပြမဲ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 

အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္္ ကူညီေထာက္္ပံ႔ႏိုင္ဖိ႔ု အေျခခံဥပေဒႏွင့္္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကို  ေရးဆြျဲခင္းတို႔  ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိထိေရာက္္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ထားၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို ခံစားရလြယ္ကူေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ 

အာဏာရွင္စနစ္ဆီ တြန္းပို႔ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဆိုသည့္ မ်ားျပားစံုလင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိထားပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္  ဥပေဒစနစ္မ်ားႏႈိင္္းယွဥ္ျခင္း ဆိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္စာတမ္းေပါင္း ၁ 

ဒါဇင္ေက်ာ္ကိုလည္း ေရးသားထုတ္ေ၀ထားပါသည္။  ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားေၾကညာခ်က္ (Declaration of Principles for International Election Observation) ျဖစ္္ေျမာက္လာေရး  

ဆီဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သလိုု အဓိကေစ့စပ္ညွိႏႈိုင္းေပးသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေၾကျငာခ်က္ကို ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ၾကီးက 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း ၃၂ ခုက ေထာက္ခံေပးထားပါသည္။ မာလိုးသည္ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးၿပီး ( ယခုအဖြ႔ဲဲကို မ၀င္ေရာက္ခင္က) ဆန္ဖရန္ စစၥကိုေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေကာ္မတီတြင္  ပူးတြဲဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။  Heller Ehrman White & McAuliffe ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို ဥပေဒေက်ာင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခ့ဲၿပီး 

ပင္္ဆယ္ေဗးလ္နီးယား တကၠသိုလ္တြင္ နည္းျပအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။  

မာလိုးသည္ ပင္္ဆယ္ေဗးလ္နီးယား တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႔ကိုရခဲၿ့ပီး ၀ါရွင္တန္ဒီစီရွိ မ၀ူါဒမ်ားေလ့လာေရးဌာနတြင္ 

ျပည္သူ႔မ၀ူါဒေရးရာမ်ားကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည္။ တင္မ္ပဲလ္ တကၠသိုလ္မွ ပထမဘြ႔ဲကို ရခဲ့သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသား အစြမ္းအစျမွင့္တင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအေရး တုိက္တြန္းေဆာ္ေၾသာျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 

ေက်ာ္္လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳရိွပါသည္။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ေလ့လာသံုးသပ္သင့္ၿပီး 
ဒီမုိကေရစီ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးဆိုတိုက္တြန္းသင့္သနည္း။ 

ေရြးေကာက္္ယွဥ္ျပိဳင္ပြအဲတြက္ "စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား" ေရးဆြေဲပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္တရာအေရးၾကီးသည့္ 
ကိစၥရပ္ျဖစ္သင့္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုစည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
မည္္သို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ေရြးေကာက္္ပြရဲလဒ္မ်ားကို 
အၾကီးအက်ယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္း 
အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို မည္သို႔ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏႈိင္္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
ျပိဳင္ပြစဲည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ကုစားမႈမ်ား၊ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ရယူေတာင္းခံႏုိင္သည့္  လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း 
သိထားရမည္ျဖစ္သည္္။  



ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္မည္နည္း။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 
ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ 
ကိုင္စြရဲမည့္ အဓိက တိုင္းတာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိထားရံုႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ပါ။ မွ်တေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ 
အမွန္တကယ္္ျဖစ္လာေစရန္ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို 
သိႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို သံုးသပ္္ဖို႔လည္း 
လိုအပ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲအႏိုင္ရေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးတက္္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔၊ 
မွ်တေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးမည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔အတြက္ 
ဥပေဒမူေဘာင္္မ်ားကို တိုးတက္လာေစေအာင္ တိုက္တြန္းေဆာ္ေၾသာရမည့္အျပင္ မွ်တေသာ 
ျပိဳင္ပြျဲဖစ္လာေစမည္ဟု ယူဆရသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ားမွ 
အသင့္ျပင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 
ေရးဆြရဲာတြင္   
ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရမည့္အခ်က္မ်ား 

 ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား တိုးတက္ေကာင္္းမြန္လာေစမည့္ အၾကံဉာဏမ္်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္၊ 
ႏိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ား(ေရြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္္ေရးအုပ္စုမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၊ 
ေရွ႕ေနအသင္္းမ်ား၊ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္္ အျခားအဖြ႔ဲမ်ား) သည္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို 
ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ က႑မွရွိေနပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အဓိက 
ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
တရားရံုးမႈခင္းမ်ား 

 
ေရြးေကာက္္ပြ ဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ 
ဘက္မလိုက္္ျခင္း၊ ၾကားေနျခင္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစျခင္း မ်ားအတြက္လည္္း ႏိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ားမွ 
တိုက္တြန္းေျပာဆိုႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ မွ်မွ်တတတိုက္တြန္းေျပာဆုိေရး 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာမႈမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္လည္း ႏိိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ားတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။  

 ေရြးေကာက္ပြဲဲဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီေရြေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္္ ခုိင္္မာသည့္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်ေပးႏိုင္မည္လား၊ တိုးတက္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ေနရာမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည္လား၊ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္္ 
တိုက္တြန္းေဆာ္ေၾသာေပးႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအုပ္စုမ်ားအသုံးျပဳမည့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားကို  
ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္မွ ေပးအပ္ကူညီသြားမည္။  

  National Democratic Institute 

for International Affairs 

2030 M Street, N.W., Fifth Floor 

Washington, DC 20036-3306, USA 

Tel + 1 202 728 5500 

Fax + 1 202 72 5520 

Email contactndi@ndi.org 

Website http://www.ndi.org 
 


