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မာတိကာ 

အပုိင္း-၁   

၂၀၁၈- ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာ 

၁.၁။ ၂၀၁၈ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

၁.၂။  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ 

၁.၃။  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

၁.၄။ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ဆင္မွဳ 

၁.၅။ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ 

၁.၆။ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းပါ၀င္မွဳ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြကဲာလ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမွဳမ်ား 

၁.၇။ ေရြးေကာက္ပြေဲန႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ ဆုိင္ရာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

၁.၈။ ေရြးေကာက္ပြ ဲေန႕ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အက်ုံဳး၀င္ပါ၀င္မွဳ 

၁.၉။ ေရြးေကာက္ပြ ဲဥပေဒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြ ဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳ  

အပုိင္း-၂  အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား 

၂.၁။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ 

၂.၂။ ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳ ျမင့္တင္ေရးက႑ 

၂.၃။ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား ၏မဲဆႏၵရွင္အခြင့္အေရး 

၂.၄။ လူငယ္နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ 

       ေက်းဇူးတင္လွ ြာ 
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အခန္း(၁) 
 

၁.၁။ ၂၀၁၈ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္မွဳ အရ ၂၀၁၅ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အာဏာရရိွျပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ 

ဒုတိယ အၾကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။လက္ရိွ ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ခံ အစုိးရ အေနျဖင့္ 

အာဏာရရိွျပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳ ကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ 

ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခက္ခမဲွဳ 

အက်ပ္အတည္းမ်ားရင္ဆို္င္ေနရသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ လက္ရွိအေျခခံလူတန္းစား 

ျပည္သူလူထု စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမွဳ ရွိေနျပီး၊ျပည္ပေၾကြးျမီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးတန္ဖိုးျမင့္တက္မွဳ၊ 

နယ္စပ ္ ေရးရာ ျပႆနာရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား အစရိွေသာ အခက္ခမဲ်ားၾကားမွ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူလူထု 

ေမၽွာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားအား  လက္ရွိ ၃ႏွစ္တာကာလအတြင္း အျပည့္အ၀ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ျခင္း 

မရွိေသာ္လဲ တရားစီရင္ေရးက႑၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမွဳ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 

ပညာေရးႏွင့္လူငယ့္ေရးရာက႑ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာရလဒ္မ်ားရိွသည္ကုိေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္ (၁၉) ေနရာ အတြက္ 

ျမိဳ႕နယ္(၂၂)ျမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္္းပခဲ႕ရာ မဆဲႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု မေဲပးႏွဳန္း ၃၈% ရွိခဲ့ျပီး 

လွဳိင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂% ခန္႕သာ လာေရာက္မေဲပးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွ (၉) 

ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ (၆)ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စု 

ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီမွ(၂)ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ(၁)ေနရာ၊ လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံ ဒီမိကုေရစီ ပါတီမွ 

(၁)ေနရာ အသီးသီးေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ပါတီစံ ု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြမွဲ 

ရရွိခဲ့ေသာ မရဲလဒ္မ်ား ထက္ ပ်မ္းမ်ွ (၁၈)ရာခိုင္ႏွဳန္း ေလ်ာ့နည္းခ့ဲေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနအရ မက်င္းပျဖစ္ခဲ့ေသာ မိုင္းရွဳး ႏွင့္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္တြင္ 

ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္ပိုမိုျမန္ဆန္ လာႏိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ 

စရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မတူညီေသာသေဘာထားအျမင္ကြျဲပားမုွဳ၊လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ား 

တတိယအၾကိမ္ပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရးထိ ညိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

မၾကာမီက က်င္းပျပီးစီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လဲ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီကာလ 

ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းမွဳ၊ ကုန္ေစ်းႏုွန္း 

ျမင့္တက္လာေသာ အေျခအေန တုိ႕အျပင္ လက္ရွိအစုိးရ၏ ၀န္ၾကီးဌာန ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လက္ရွိ ေရြးေကာက္ခ ံ အာဏာရပါတီ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမရဲရွိ ရန္ 

ၾကိဳးပမ္းရေသာအေနအထားျဖစ္ပါသည္။ 
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၂၀၁၈- ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း(၆၂)ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ 

မွ (၉)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္(၁၃) ေနရာတြင္ဆႏၵမေဲပးခြင့္ရွိသူ 

(၉)သိန္းခန္႕တြင္ ၄၃ရာခုိင္ႏွဳန္း ခန္႕မေဲပးခ့ဲျပီး ၂၀၁၈-ႏုိ၀င္ဘာလ(၃)ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ျပီး 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္(၁၃) ေနရာတြင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ုပ္မွ 

(၇)ေနရာ ၊ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင္ ့ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ပါတီမွ(၃)ေနရာ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ 

(၁)ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္မ(ွ၁)ေနရာ၊ တစ္သီးပုဂၢလပါတီမွ (၁)ေနရာ 

ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တြင္းအျငင္းပြားမွဳ အနည္းငယ္ရွိခဲ့ျပီး၊ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္း အရ 

လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ၏ပုံရိပ ္ ကုိထိခိုက္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား 

ရွိခဲ့ေသာ္လည္းရာခုိင္ႏွဳန္းတုိင္းတာမွဳ ေနာက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရေသာ ယင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ လာမည့္ 

၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မ ီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္လုိပါသည္။ 

၁.၂။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀) 

ပါတာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္္သံုးသက္ ဆုိင္ရာလွ ြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄(ဂ) ႏွင့္ 

နည္းဥပေဒ ၁၆(က) တုိ႕အရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေမလ၊ ၁၈ရက္တုိ႕တြင္ လၽႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ 

လစ္လပ္ေနသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မဆဲႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကျငာခ့ဲပါ သည္။ျပည္သူ႕လၽႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မွာ 

ကန္ပက္လက္၊လဲခ်ား၊တာေမြျမိဳ႕နယ္ တုိ႕ျဖစ္ျပီး၊လစ္လပ္အမ်ိဳးသား လၽႊတ္ေတာ္မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂ မွာ 

ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ လစ္လပ္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လၽႊတ္ေတာ္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီမဆဲႏၵနယ္ 

အမွတ္-၁၊တမူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂၊အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁၊သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁၊ 

ရေသ့ေတာင္မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္-၂၊ဆိပ္ကမ္း မဆဲႏၵနယ္ အမွတ္္-၂၊မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး လၽႊတ္ေတာ 

ရွမ္းတုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တုိ႕ျဖစ္သည္။ 

မစဲာရင္း စီစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းကုိ အေျခခံ၍ 

သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပဳစုစိစစ္ခဲ့ရာ ျပဳစုစိစစ္ၿပီး 

မဆဲႏၵရွင္စာရင္းကုိပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၉-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း၊ ၁-

၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲခြဲ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ 

(ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္) အျဖစ္ ၁၄ ရက္ၾကာ ထပ္မံ ကပ္ထားေၾကညာမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ -၂၂ အရ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဇူလုိင ္၂ရက္မွ 

၁၁ ရက္ေန႕ထိသတ္မွတ္ျပီး၊ဥပေဒပုဒ္မ-၂၅ အရ ကန္႕ကြက္မွဳ မ်ားအား၁၃ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံး 



“၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာ” 
 

4 
 

သတ္မွတ္ကာ ေကာ္မရွင္ မွ ဥပေဒပုဒ္မ-၂၄ အရ စီစစ္ေရြးခ်ယ္မွဳကာလမွာ ၁၆ရက္မွ ၂၆ရက္ အထိျဖစ္ျပီး 

အမည္စာရင္းေၾကျငာခ်က္အား နည္းဥပေဒ(၃၅) အရ ပုံစံ ၁၀ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ။(၆)ရက္ေန႕ 

မွာစတင္ေၾကျငာခ့ဲပါသည္။ 

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလ အား ၃ရက္၊စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈။ နံနက္ ၆နာရီမွ 

၁ရက္၊ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၈။ည ၁၂ နာရီထိ ရက္ေပါင္း(၆၀) သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လက္ရွိ တည္ဆဲေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနမွဳ အပုိင္းတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳသက္ဆုိင္ရာလၽႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၆၇မွ ၈၁ထိ 

နည္းဥပေဒ ၈၃ မွ ၁၀၃ ထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳႏွင့္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၈ ထိ ပုဒ္မ ၁၂(က) အရ 

မဆဲႏၵနယ္ (၃)ခု မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပါတီ(၆)ခုႏွင့္၊ နည္းဥပေဒ ၂၅ ေၾကာ္ျငာခ်က္အမွတ္ -(၁/၂၀၁၃) 

အရပါတီ (၉)ခု အားပယ္ဖ်က္ျခင္း။ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စားရိတ္ တင္သြင္းမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ကြက္ 

သူမ်ား အားအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမွ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၈ အထိ၂၇၃ ဦးထိရွခိဲသ့ည္။ 

၁.၃။  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၂ ဦးႏွင္ ့တစ္သီးပုဂၢလ 

မွ (၇)ဦး စုစုေပါင္း (၆၉) ဦး၀င္ ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသစ္(၆)ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး 

ရွမ္းနီႏွင္ ့ ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား 

က္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ပါတီမွအမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္အုန္း၊ 

အယ္ေဘာက္ဆုိင္၊ အမ္ဒီေခါညြယ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည္ကုိ ေတြ႕ရျပီး၊အမ်ိးသားဒီမိုကေရစီ 

အင္အားစုပါတီမ ွ  ေဒၚခင္မာလာ ၊အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ပါတီမွ ေဒၚယမ္ေခါင္၊ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေဒၚသက္သက္ေအးႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီမွ နန္းေထြးမွဳံတုိ႕ 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရာ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္(၇)ဦး ပါ၀င္ျပီး အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳမွာ၁၀%ေအာက္ 

သာရိွခဲ့ သည္။ 

ၾကားျဇတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ေၾကျငာျပီး ကာလ ျပည္ခိုင္ျဖိဴးပါတီမွ လက္ရွ ိ ျပည္ေထာင္စု 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တည္ရွိမွဳ အားေ၀ဖန္ေျပာဆုိမွဳႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

၀င္မည္/မ၀င္မည္အားသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြမဲ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လဲ လစ္လပ္ မဆဲႏၵနယ္(၁၀) ေနရာ 

အား၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီမ ွ (၁၃)ေနရာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ဗဟုိမ ွ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္မွဳ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ခ်င္း 

တုိင္းရင္းသားပါတီ(၃)ခုပူးေပါင္း သည္ကုိေတြ႕ရွိရျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ပါတီဟု 

အမည္သတ္မွတ္ကာ လက္ရွိ မတူပ ီ ႏွင့္ကန္ပက္လက္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ အား ၀န္းရံအားျဖည့္ရန္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္မွဳ မ်ားရိွခဲ့သည္။ 
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မဟာမိတ္ ပါတီပူးေပါင္းမွဳ မ်ား တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားၾကား ျမင့္တက္လွ်က္ရွိျပီး လာမည့္၂၀၂၀-

ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားစမ္းပြတဲစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး၊မဆဲႏၵရွင္ 

ျပည္သူလူထုေထာက္ခံ မွဳ အတက္အက်ကုိေဖာ္ျပမွဳလည္းျဖစ္သည္။ 

ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏိုင္ရရိွမွဳ မရဲလဒ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မရဲလဒ္မ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်(၈%)ႏွဳန္းႏွင္ ့ (၁၂%)သုိ႕ က်ဆင္းျပီး မေဲပးမွဳႏွဳန္းလဲက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 

မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မေဲပးရန္  မိမိတုိ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ 

ပါတီ၏ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္တာ၀န္ယူသည့္ကာလ ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ မ်ား 

အားေစာင့္ၾကည့္ျပီးဆုံးျဖတ္မည္သာျဖစ္သည္။လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ပါတီမ်ား 

မဟာမိတ္ပူးေပါင္းမွဳဗ်ဴဟာ အေရြ႕သည္ တုိင္းရင္းသား ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီေသာလၽႊတ္ေတာ္သုိ႕ 

ေရြ႕ႏုိင္ျခင္းရိွ/မရွိသည္ကား စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ 

၁.၄။ ေရြးေကာက္ပြေဲစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ဆင္မွဳ 

မၾကာေသးမီက က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ RAIN MAKER 

(ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ယက္)မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ(၁၄၈)ဦး ႏွင့္ 

ၾကီးၾကပ္သူ(၁၀)ဦးမွ နယ္ေျမ အလုိက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ 

နယ္ေျမဧရိယာ ျပင္ဆင္မွဳႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေနရာခ် ထားရာတြင္ လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္ရိွ 

မဆဲႏၵရွင္ဦးေရ အခ်ိဳး က်ႏွင့္ ေက်းလက၊္ျမိဳ႕ျပ ဧရိယာ မွ်ျပီးျဖန္႕က်က္ကာ လစ္လပ္ မဆဲႏၵနယ္ (၁၃) 

ခုလုံးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ့ဲျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၇) 

ဦးဧရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ရွမ္းတုိင္းရင္း 

သားလူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမင္းျခံ၊ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ျပင္ဦးလြင္၊မုိးကုတ္ႏွင့္ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕ 

နယ္တုိ႕တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၇၀)ဦးတုိ႕မွ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရး ကာလ ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြေဲန႕ 

ေတြ႕ရိွခ်က္ မ်ား ကုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွတ္တမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အားလုံးပါ၀င္မွဳ အပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္မွဳ တြင္ စိန္ေခၚမွဳႏွင့္ အခက္အခမဲ်ား။ မသန္စြမ္း မဆဲႏၵရွင္ တုိ႕မ်က္ကြယ္ျပဳခံ 

အေျခအေန မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္လာမွဳ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားျပင္ဆင္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ ရိွ/မရွိ၊ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္၊စံညြွန္းႏွင့္ကုိက္ညီေသာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိထိခိုက္ေစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ မ်ားခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အေျခအေန မ်ားအား အဓိက 

သတ္မွတ္ ေစာင့္ၾကည့္လ့လာမွတ္တမ္းရယူခဲ့ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳမတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ 

အရည္အေသြး ျမင့္တင္မွဳသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္မ ွ ၃၅ႏွစ္ အတြင္းေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသူ (၇၈)ဦးအား ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မွဳ အပုိင္းတြင္ စက္တင္ဘာလလယ္မွစျပီး ျမစ္ၾကီးနား ၊ရန္ကုန္၊ 

လဲခ်ား၊ မႏၱေလး၊ ျမင္းျခံ တိုတြင္သင္တန္း မ်ားျပဳလုပ္ေပး ခဲသ့ည္။ 
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ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူတုိ႕ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရး ဆိုင္ရာပါတီမ်ား 

လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား၊ စစ္တမ္းပံုစံမ်ား အသုံးျပဳပုံ ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြေဲန႔ မရံုဲလုပ္ငန္းစဥ္  အဆင့္ဆင့္ 

တုိ႕ကုိ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

က်န္ဧရိယာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး ကြန္ယက္မွ မိတ္ဖက္ 

အဖြ႕ဲအစည္း မ်ားမွ အေတြ႕ အၾကံဳရိွျပီး ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားမွ တာ၀န္ ယူခဲ့ပါသည္။ 

 

ထုိ႕ျပင္စီစဥ္ၾကီးၾကပ္သူ (၁၀)ဦးအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားအား အခ်ိန္ကာလ 

သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ ယူစီစစ္ေပးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ ပုိ႕ျခင္းႏွင္ ့ သတင္း 

အခ်က္အလက္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားကုိ ျပင္ဆင္လမ္းညႊန္မွဳမ်ားေပးခ့ဲပါသည္။ 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမွဳ ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းပုံစံျပင္ဆင္မွဳ 

အပုိင္းတြင္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္း၊လူထုစည္းရံုး ေဟာေျပာပြမဲ်ားစစ္တမ္း ေကာက္ယူမွဳ 

ႏွင့္မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူတို႕အားစစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳစသည္ျဖင့္ပုံစံ(၃)မ်ိဳးျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။  

ထုိ႕အျပင္မဆဲြယ္စည္းရုံးကာလလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား အားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ 

ေန႕မွႏုိ၀င္ဘာလ(၁) ရက္ ေန႕ထိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးလွ်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ(၁၀)ဦး 

ႏွဳန္းျဖင့္စုစုေပါင္း(၁၄၈)ဦး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျပီး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား အားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ 

တစ္ဦးလွ်င္ လူထုစည္းရံုး ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား(၃)ၾကိမ္ႏွဳန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ရမည္ျဖစ္ေသာ္လဲျပီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၏ လူထုစည္းရုံး ပြဲျပဳလုပ္ခ့ေဲသာ အၾကိမ ္ အေရအတြက္အရ(၁၂၈)ၾကိမ္ 

ကုိေစာင့ၾ္ကည့္ရာတြင္ လူထု စည္းရုံး ေဟာေျပာပြမဲ်ားႏွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 

မဆဲြယ္စည္းရံုးမွဳေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိပါမွတ္တမ္းရယူခဲ့ပါသည္။ 
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သက္ဆိုင္ရာလၽႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

၊ျမိဳနယ္ေရြးေကာက္ပြဲြဲ ေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ အခန္းက႑ 

ႏွင့္ အမ်ိဴးသမီးပါ၀င္မွဳ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမွဳ အေျခအေနတုိ႕ကုိလည္း အခ်က္အလက္ရယူခဲ့ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနျဖင့္မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူလူထု သေဘာထားေကာက္ယူမွဳစစ္တမ္းတြင္ စက္တင္ 

ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕မွ ႏုိ၀င္ဘာလ(၃)ရက္ ထိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးလွ်င္ မဆဲႏၵရွင္(၁၀)ဦးအား 

တုိက္ရုိက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းရရွိေသာ (၁၄၀၀)ဦး၏ ေျဖဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

စီစစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူသေဘာထား အျမင္ရယူရန္နယ္ေျမဧရိယာပုိင္းအရ 

ျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ မဆဲႏၵရွင္က်ား/မ အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္ျပီး  အနီးစပ္ဆုံးအခ်က္အလက္ 

ပိုင္းဆုိင္ရာတိက်မွဳရွိေစရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ မွေတြ႔ရွိမႈမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ ေပးပုိ႕ေသာ 

အစီရင္ခံစာမ်ားကုိအႀကိမ္ႀကိမ္ စီစစ္ အတည္ျပဳျပီးမွ ေဖာ္ျပေသာ ေတြ.ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ 

၁.၅။ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ မွလစ္လပ္ မဆဲႏၵနယ္(၁၃) ေနရာႏွင္ ့

ျပည္ေထာင္ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီမွ(၁၀)ေနရာ ႏွင္ ့ က်န္ပါတီမ်ားမွ(၃)ေနရာစီ၀င္ေရာက္ 

ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မဆဲြယ္စည္းရုံး ေရးကာလ စက္တင္ဘာ(၃)မွ ႏုိ၀င္ဘာ(၁)ရက္ အတြင္း  

အင္အားၾကီး ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ 

ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီ မွ မဆဲြယ္ စည္းရံုးေရးၾကိမ္ေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး လူထုေဟာေျပာပြဲ စည္းရံုးေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား 

အားအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္မ ွ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သည္ကုိေတြ႕ရိွရသည္။က်န္ပါတီ အမ်ားစုမွာ 

အိမ္တုိင္ရာေရာက္မဆဲြယ္ စည္းရံုးေရးလွဳပ္ရွားမွဳကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး၊ပါတီသစ္မ်ားမွာ 

ပါတီမိတ္ဆက္ အေနျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္းအား  ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ 

သည္ကုိေတြ႕ရိွရသည္။ 

၂၀၁၈ -ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္(၁၁၃) 

ၾကိမ္ေကာက္ယူမွဳ စစ္တမ္း အရ NLD ႏွင့္ USDPတို႕သည္  အျခားပါတီမ်ား ထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျပီး 

စီတန္းလွည့္လည္ မွဳႏွင့္ေဟာေျပာပြမဲ်ား၊ အလွျပယာဥ္မ်ားျဖင့္ မဆဲြယ္စည္းရုံးခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရိွရသည္။ 

က်န္ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွာ ရေသ့ေတာင္ မွအပ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားေဒသခံ မဆဲႏၵရွင ္ျပည္သူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အဓိကထားမဆဲြယ္ၾကသည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စားရိတ္ မွာသိန္း(၁၀၀)ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လဲ ပါတီၾကီးမ်ား ၏ကုန္က်စားရိတ္ 

မ်ားမွာ ပုိလွ်ံသံုးစြေဲနမွဳမ်ားရိွသည္ ကုိေတြ႕ရေသာ္လည္း စီစစ္မွဳမရွိဟုဆုိပါသည္။                           
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မဆဲြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ပုံႏိွပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္း အသုံးျပဳမွဳ မွာ (၆၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိျပီး၊က်န္ 

(၁၉)ခုိင္ႏွဳန္းအစားအစာ ပါတီ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႕ေ၀သည္ကုိလဲ ေတြ႕ရိွရသည္။ 

မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အား ပါတီအနွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အလံ၊နဖူးစည္း၊ဦးထုပ ္

အစရိွသည္တုိ႕ကုိ(၁၂)ရာခိုင္ႏွဳန္းေပးေ၀မွဳရွိျပီး (၇) ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ေငြေၾကးမ်ားေပးသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။ 

 

 
 

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရး ဧရိယာ အမ်ားစုမွာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာ (၈၉)% ျဖစ္ေသာ္လဲ 

(၁၁)ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ ဧရိယာ မ်ားသည္ ဘာသာေရး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဧရိယာအသုံးခ်မွဳ မွာ 

ျမစ္ၾကီးနား၊မတူပီႏွင္ ့ ရေသ့ေတာင္ေဒသတုိ႕တြင္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ သာသနာ႕အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပိုစတာမ်ား၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္စီးခံရေသာ 

အေျခအေနမွာ ၇ၾကိမ္ရွိခဲ့ျပီး ရေသ့ေတာင္၊ျမင္းျခံ၊သပိတ္က်င္းတုိ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး၊မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ 

ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္မွဳ မ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ရေသ့ေတာင္ႏွင့္မတူပီတုိ႕တြင္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး 

အားအသုံးခ်ျပီး မဆဲြယ္စည္းရုံးေျပာဆုိမွဳ မ်ားရိွခဲ့ျပီး၊NLD ႏွင့္ ANP ပါတီမ်ား ေဟာေျပာေနစဥ္ အတြင္း 

ခႏဲွင့္ေပါက္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဟန္႕တားမွဳ မ်ားျပဳျခင္းတုိ႕ရွိခဲ့ေသာ္လဲ  

44% 27% 13% 9% 7% 

NLD USDP ANP SNLD ALP

လူထုေဟာေျပာပြမဲဆဲြ.ယ္စည္းရုံးမွဳ 

2% 

60% 0% 

0% 19% 7% 12% 

မဆဲြယ္စည္းရုံးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား 
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ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႏွင္ ့ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းေရး ေကာ္မရွင္ တုိ႕ မွ ေျဖရွင္းမွဳ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုအခ်က္အလက္ေပးပို႕မွဳႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႕ 

အတည္ျပဳေမးျမန္းခ်က္ အရသိရွိရပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရးကာလ အျငင္းပြားမွဳ အေနျဖင့္ USDP မွအႏုိင္ရကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ အားေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၈)အရ ရအဲေရးပုိင္အမွဳျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ 

တရားစြဲဆုိထားဆဲကာလ ျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႕တုိင္ၾကားျခင္း မရိွသျဖင့္ 

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည႕္ညၽႊန္ၾကားခ်က္မွ် မရွိေသးပါ ဟုဆုိ၏။ 

၁.၆။ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းပါ၀င္မွဳ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြကဲာလ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမွဳမ်ား 

အမ်ိဴးသမီးကုိယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား တုိက္ရုိက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ၇ဦးအနက္ (၆)ဦးမွာ ပါတီ၏ 

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳ ျမွင့္တင္ေရးမူ၀ါဒ ႏွင့္ယခင္ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳျဖတ္သန္းမွဳ 

အရေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ျပီး၊  ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး 

ျမွင့္တင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။  

 

အမ်ိဴးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္မည္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းထံမ ွကူညီေထာက္ပံ့မွဳမရိွပါဟု ေျဖဆုိ 

သူ(၆)ဦးရွိခဲ့ျပီး က်န္ (၁)ဦးမွာတု္င္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းထံမ ွ အကူအညီရရိွ သည္ဟု 

ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

အမ်ိဴးသမီးကုိယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ားတုိက္ရုိက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ၇ဦးအနက္ (၆)ဦးမွာ ပါတီ၏ 

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳ ျမွင့္တင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ယခင္ ႏုိင္ငံ ေရးအေတြ႕အၾကံ ဳျဖတ္သန္းမွဳ 

အရေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ျပီး၊  ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ 

အေရးျမွင့္တင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုိ ေၾကာင္း 

ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

အမ်ိဴးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းထံမ ွကူညီေထာက္ပံ့မွဳမရိွပါဟု ေျဖဆုိ 

သူ(၆)ဦးရွိခဲ့ျပီး က်န္ (၁)ဦးမွာတုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းထံမ ွ အကူအညီရရိွ သည္ဟု 

ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 



“၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာ” 
 

10 
 

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာအမ်ိဳးသမီးလၽႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားအနက္ မွ ျမစ္ၾကီးနား မဆဲႏၵနယ္ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု 

တုိင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ ွ အမ္ဒီေခါညြယ္ ႏွင့္တုိက္ရုိက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း ရာတြင္ 

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ………….  

“သတင္းမိဒီယာကေတာ့ -

ဘက္လိုက္မူမရိွဘဲေျပာေပး သင့္  တယ္ထင္တယ္၊ 

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္ သက္ သည့္ ကုိယ္စာလွယ္ေလာင္း ဆုိ 

ေမးျမန္းထား သည္ ထက္ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ားကုိ 

ခ်႔ဲထြင္ျပီးေျပာျပေပးျပီး မိမိ မေထာက္ခံ လိုေသာ 

အရာမ်ားကုိမ ူ မထည့္သင့္ေသာ အမူအရာမ်ား 

ပင္လွ်င္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသည္။”  

 

“ပါတီၾကီးျဖစ္သာNLD ကုိပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး 

ေၾကာင့္လား လုိ႔ထင္မိတယ္ မမဲထည့္ဘူး ေျပာေနတယ္။” 

“ေနာက္ဘာသာေရးဆုိဒ္မွလည္းအမ်ိဳးသမီးကုိဆုိ လုံး၀ ဦးစားမ ေပး ဘူးလုိ႔ဆုိလုိပါတယ္။ေနာက္ဆုိ ဦးစား 

ေပးေစ ခ်င္တယ္။” 

ဟုလက္ရွိ မဆဲႏၵရွင ္ တုိင္ရင္းသား လူမ်ိဳးစု အမ်ားစုရွိေသာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ရိွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

က်ားမေရးရာအျမင္ အေျဖအေနကုိ ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

ရွမ္းနီ(တိုင္းလုိင)္ႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းရ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ 

ေဒၚခင္အုန္း မွ “ေဟာေျပာပြ၊ဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး လွည့္ျခင္းကုိ မေဆာင္ရြက္ေသာ ေၾကာင့္ အစုိးရထ ံ 

စာေပျဖင့္ခြင့္ေတာင္းစာ၊အသိေပးစာ အား သီးသန့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဗီႏိုင္း( Viny) 

၊ဆုိင္းဘုဒ္၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားေပးေ၀ရင္း ႏွင့္ ေနာင္းနန္း၊ ဆယ္မိုင္ ကခ်င္ေတြမ်ားေသာေဒသမွ လြျပဲီး 

တစ္ျခားမဲႏၵနယ္ အားလံုးနီးပါးသုိ႔ေျပာျပ၊ စည္းရုံးခ့ဲပါသည္။”   

 

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား              

 

စက္တင္ဘာ (၁၅) မွ ႏုိ၀င္ဘာ(၁)ရက္ေန႔ အတြင္း 

အမ်ိဳးသမီးလွၽႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ 

မဆဲြယ္စည္းရံုးမွဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ အား 

တာေမြ၊ဆိပ္ကမ္း၊ သပိတ္က်င္း၊ျပင္ဦးလြင္၊ မိုးကုတ္၊ 

ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ျမင္းျခံ၊ သပိတ္က်င္းႏွင့္ 

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ နယ္ တုိ႕တြင္ ေစာင့္ၾကည္ ့
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ေလ့လာမွတ္တမ္း ယူရာ တြင္ (၁၂၈) ၾကိမ္ ရယူခဲ့ျပီး NLD ႏွင့္ SNLD ပါတီမ ွ အမ်ိဴးသမီး 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၏ စီတန္းလွည့္လည္ျပီး လူထုေဟာေျပာပြမဲဆဲြယ္စည္းရံုးမွဳ အၾကိမ္ 

အေရအတြက္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။  

 

SNLD ပါတီ မွ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးႏွင့္ မဆဲႏၵရွင ္ အသိပညာေပးပါ လုပ္ေဆာင္ျပီး 

တုိင္းရင္းသားလူငယ္ပါတီ၀င္ မ်ားအားျဖည့္ပါ၀င္သည္ကုိေတြ႕ရိွရပါသည္။က်န္အမ်ုိးသမီးလွၽႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအိမ္တုိင္ရာေရာက္မဆဲြယ္စည္းရံုးမွဳကုိဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္

  

 

 

မဆဲြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ပုံႏိွပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္း အသုံးျပဳမွဳ မွာ (၈၅) ရာခိုင္ႏွဳန္းရိွျပီး၊က်န္ (၁၄) 

ခုိင္ႏွဳန္းအစားအစာ ပါတီ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႕ေ၀သည္ကုိလဲ ေတြ႕ရိွရသည္။           
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မဆဲြယ္စည္းရံုးမွဳျပဳလုပ္ေသာ ေနရာ၀န္းက်င္မ်ားအား ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ကိုယ္ပိုင္ 

ရံုးခန္းႏွင့္အိမ္တုိင္ရာ ေရာက္(၆၀%)၊  အမ်ာျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာ မ်ား (ဥပမာေစ်း၊ 

ပန္းျခံ..စသျဖင့္) အသုံးျပဳမႈတြင္(၁၅%) ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဟာေျပာပြဲ မ်ားကုိ 

ပါတီရံုးမ်ားတြင္၁၄%ႏွင့္အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပန္းျခံ၊ေစ်း ဧရိယာမ်ားတြင္(၁၅%)ရွိခဲ့ျပီး ဘာသာေရးႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ဧရိယာတြင္ ၄% ျပဳလုပ္ခ့  ဲသည္ ကုိေတြ႕ရိွရသည္။ 

 

                                                                              

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးဆုိင္ရာေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားမွလုိက္လံေဟာေျပာပ့ံပိုးေပးမွဳအ 

ေျခအေနမွာ၈၆%ရွိျပီးအ ျခားေသာလူငယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္မွဳ ၁၄ %ခန္႕ရွိျပီး SNLD 

ပါတီအားပ့ံပုိးမွဳရွိသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏မဆဲြယ္စည္းရုံးေရးကာလလူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္လာေရာက္ေသ

ာမဆဲႏၵရွင္က်ား/မေဖာ္  ျပခ်က္တြင္ ျခံဳငံုေဖာ္ျပရေသာ္ ၆၉%မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။  

မဆဲြယ္စည္းရံုးရာတြင္မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားေသာ ေၾကာင္းအရာတုိ႕တြင္ 

အမ်ားစုမွာရပ္ရြာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာဆုိရာတြင္ ၄၉%ခန္႕ရိွျပီး။ တုိင္းရင္းသား 

အေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ(၄၄%) ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းျပီး(၄၉%) ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ျပီးေျပာၾကားမွဳ(၃၅%)၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ (၆၆%) ရွိၾကျပီး။အျခားေသာပညာ 

ေရး၊အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑တုိ႕မွာ ၃၀%ေ အာက္ေျပာၾကား သည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။  

မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလ တြင္အဓိကတားျမစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား 

တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္ေသာ္လည္း ေကာင္း အသုံးခ်မွဳမ်ား(၁၀၀%)မရိွခဲ့ပါ။ 

အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ 

ျပင္ပမွမည္သည့္ ေနွာက္ယွက္ဟန္ ့တားမွဳတစ္စံုတရာမွ်မရွိခဲ့ပါ။ 

  



“၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာ” 
 

13 
 

“အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ 

ျပည္သူလူထုစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္မွဳမွေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား” 

မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူလူထုသေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ(၇၀)ဦးမွ အမ်ိဳးသမီး 

ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ 

မဆဲႏၵနယ္အသီးသီးမွ 

မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူ(၇၀၀)ဦးအား၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စက္တင္ 

ဘာလ (၁၅)ရက္ မွစျပီး ႏူိ၀င္ဘာလ(၁)ရက္  ေန႕ထိ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ရာမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားေပၚ တြင္အေျခခံျပီး စီစစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ယင္းတုိ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ရာတြင္ မိမိတုိ႕ 

ေနထုိင္ရာေဒသ အတြင္းမဲဆြယ္စည္းရုံးမွဳ လုပ္ေဆာင္ 

ေသာအျခအေန၊အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳအားသိရွိမွဳ၊မဲဆႏၵရွင္ျပည္ျပည္သူ 

တုိ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳပုိင္းတြင္က်ား/မ ကြျဲပားမွဳ 

သေဘာထား တိုင္းတာခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးရာ တြင္ 

လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မွဳရွိ/မရိွအေျခအေနတုိ႕တြင္ျပည္သူ

တုိ႕၏ သေဘာထားအျမင္ကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေမးျမန္းမွတ္တမ္းယူခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၀င္ေရာက္     

ယွဥ္ျပိဳင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ မဆဲႏၵရွင္ ထက္၀က ္

နီးပါးျဖစ္ေသာ(၄၆%) ၏ေျဖဆုိမႈမွာ ၄င္းတုိ႕ ေနထုိင္ရာေဒသ အသီးသီးတြင္မဆဲြယ္စည္းရံုး 

မွဳေနရာအခ်ိဳ႕ရိွေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကျပီး ေျမာက္မ်ား စြာေတြ႕ရိွရေသာအေျခအေနမွာ (၁၃%)ခန္႕ ရွိပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳကုိသိရွိမွုအေျခအေနေဖာ္ျပရာတြင္(၆၃%)ေသာ

မဆဲႏၵရွင ္ျပည္သူ အမ်ားစုမွ သိရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကပါသည္။  

မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႕ႏွစ္သက္ရာပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း တုိ႕၏ ေဟာေျပာပြမဲ်ားအား 

တက္ေရာက္ခြင္ ့လြတ္လပ္စြာ မေဲပးစြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္သည္ အဓိကက်ေသာအ ေျခ ခံအ ခ်က္ျဖစ ္ ရ ကား 

ျပီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင(္၈၇%) ေသာ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူတုိ႕မိမိတုိ႕ 

ႏွစ္သက္ရာပါတီ၏ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိအဟန္႕အတားမရိွတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ 

အလားတူပင္ဆႏၵမေဲပးရာတြင္လဲ(၉၁%)ေသာမဆဲႏၵရွင္ျပည္သူတုိ႕မိမိႏွစ္သက္ရာပါတီကုိေသာ္ လည္း 

ေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိေသာ္လည္းေကာင္းလြတ္လပ္စြာမေဲပးခြင့္ရွိသည္ဟုေျဖဆုိၾကပါသည္။ 

က်န္(၉%)ေသာ အေျခအေနမွာ၄င္းတုိ႕၏ အိမ္တြင္း မိသားစုအျငင္းပြားမွဳအေျခအေနဟုေျဖဆုိၾကပါသည္။ 
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မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူလူထု၏ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  ေလာင္းမ်ားအားမေဲပးလုိမွဳ 

ဆႏၵသေဘာထားအေျခအေနတြင္ (၈၂%)မွာအမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအားမထဲည့္ရန္ဆႏၵ 

ရိွျပီး(၈%)မွမသိပါဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။က်န္(၁၀%)မွာ ထည့္ လုိျခင္း မရွိဟုေျဖဆုိၾကပါသည္။ 

 

 
 

ထုိ႕ျပင္ေခါင္းေဆာင္မွဳ ဆိုင္ရာအရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တုိ႕ တြင္ ရွိသင့္ေသာ အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအားမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 

အျမင္ေကာက္ယူရာတြင္ ပညာတတ္ျခင္း ႏွင့္ပရဟိတစိတ္ဓာတ္၊ရိုးသားမွဳရိွျခင္းတုိ႕ကုိ အဓိက ေျဖၾကျပီး 

၊အျခားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမွဳ တာ၀န္ယူမွဳရိွျခင္းဟုေျဖဆုိထားသည္။သို႕ေသာ္လည္း 

အမ်ိဴးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲသို႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳ ရွိသည္ဟု 

ထင္ပါသလား ဟုေျဖဆုိရာတြင္ ၃၉%ေသာ မဆဲႏၵရွင္မ်ားမွ ထင္ပါသည္ဟုေျဖၾကားခ့ဲျပီး က်န္ 

၄၈%မွာမထင္ပါႏွင္၁့၂%မွာမသိပါဟုေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 

ေရြးေကာက္ပြေဲန႕ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 
 

မဲရံုစီမံခန္႕ခြမွဲဳဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ အပုိင္းတြင္ မရဲုံစီမံခန႕္ခြမဲွဳ အပုိင္း အေနျဖင္ ့

သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္မွဳ၊မရံုဲအခင္းအက်င္းအေနအထားႏွင့္ ဒီမုိ 

ကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ စံႏွဳန္းႏွင့္ အညီရွိမွဳအေျခအေနမွာ ၉၂% ရွိျပီးက်န္ ၈%အေျခအေနမွာတမူး၊ 

ျမစ္ၾကီးနား၊မတူပီႏွင္ ့ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွ ိ မရဲုံအခင္းအက်င္း၊ မေဲရတြက္မွဳျဖစ္စဥ္ တြင္ 

44% 
48% 

19% 

2% 

34% 

20% 

2% 2% 

MALE LEADER 

50% 
54% 

31% 

4% 

40% 

26% 

11% 

2% 

FEMALE LEADER  
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ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္မညီ ေသာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ၾကိဳတင္မစဲာရင္းစာရြက္မ်ား ကပ္ထားရိွမွဳမွာ ၉၃% ရွိကပ္ထားျပီး မေဲပးမွဳ လမ္းညြွန္ခ်က္ အဆင့္ဆင့္ 

ပိုစတာမ်ား မရံုဲတိုင္းတြင္ ကပ္ထားရိွပါသည္။  

 

 

မဲရံုအနီးပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

 

မရဲုံအနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ မွဳ၊အျငင္းပြားမွဳျဖစ္စဥ္မ်ားေတြ႕ရွိခ်က္ တြင္ 

ကုိယ္စားမဲေပးျခင္း၊မီဒီယာႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မရဲုံတြင္း၀င္ခြင့္မျပဳျခင္း ၊မဲစာရင္း 

ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လဲ မေဲပးသည့္ ေန႕တြင္ မစဲာရင္းမပါရိွျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ တြင္ ပါတီလုိဂုိ 

အမွတ္တံဆိပ္မ်ား မရဲုံအနီး ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ဆက္ရွိေနျခင္းအစရိွေသာအေျခအေန တုိက္ရုိက္ 

သတင္းေပးမွဳ (၂၅)ၾကိမ္ရရွိခဲ့ရာ ယခင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲထက္ နည္းပါးျပီးဆႏၵမဲ 

သက္ေသခံလက္မွတ္ စံနစ္အစား မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ ျပျပီးမဲစာရင္းနံပါတ္စဥ္ေပးေသာစံနစ္အရ 

သက္ေသခံမလဲက္မွတ္ေဖာင္းပြမွဳ၊အေယာင္ေဆာင္မေဲပးမွဳျပႆနာမ်ားအား မ်ားစြာေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 

 

မဲေရတြက္မွဳလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

မရဲုံပတ္သိမ္းျပီး မေဲရတြက္မွဳ ျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁၄၈)ဦးမွ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ 

(၉၆)%မရဲုံတုိ႕ ညေန ၄နာရီတြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျပီး မေဲရတြက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတုိင္း 

တိက်စြာေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လဲ၊က်န္ (၈%)ေသာ ျမစ္ၾကီးနား၊ မိုးကုတ္၊တမူးျမိဳ႕နယ္တုိ႕တြင္ 
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မရဲုံတံခါးပိတ္ေရတြက္ျခင္း၊ ပုံစံ (၁၉)ထုတ္ေပးမွဳ 

ေနာက္က်ျခင္း၊ည(၂)နာရီထိ ၊တမူးျမိဳ႕နယ္ 

ေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ စုေပါင္းမဲေရတြက္မွဳ အား 

ေစာင့္ေနေသာ္လဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အားျပန္ 

လၽႊတ္ျခင္း၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့ မညီေသာ 

ျပဳမူမွဳမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ 

 

 

 

ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္အုတ္တြင္းျမိဳ႕  ေပါက္ေတာအုပ္စု မရဲုံအမွတ္(၂) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမဲဆႏၵရွင္ 

တစ္ဦးမွ မိမိ၏ သားျဖစ္သူ မစဲာရင္းတြင္ မပါဟုဆုိကာ လက္သန္းတြင္ မွင္မတုိ႕ပတဲြက္သြားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႕ေနာက္ပခဲူးတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယာဥ္တန္းအား တားဆီးတုိင္တန္းခဲ့ရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ျမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္ 

အား အဆင္ေျပ ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး ရန္ေျပာဆုိခဲ့ရာ ေရြး/ေကာ္တာ၀န္ရွိသူမ ွ မစဲာရင္းတြင္မပါရိွသူအား 

မထဲည့္ရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးမရေၾကာင္း ရွင္းျပေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လဲ မရဲုံတြင္ အခ်ိန္(၂)နာရီခန္႕ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေနျခင္း၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံ လာေရာက္ျခင္းမ်ားရိွခဲ့သည္ကုိမွတ္တမ္းရယူခဲ့ပါသည္။ 

 

မဆဲႏၵရွင္အခြင့္အေရးမိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပါတီအားမဲထည့္ရာတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိဟန္႕တားမွဳ မ်ား 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ႏွင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီေန႕မ်ားတြင္ ရိွခဲပ့ါသလားဟု အခ်က္အလက္ေကာက္ ယူရာ 

တြင္ ၈၆%ေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ မရွိဟုေျဖဆုိခဲ့ျပီး က်န္ ၁၄%မွ ရွိခဲ့သည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 

စစ္တပ္မရဲုံ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွဳအပုိင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ သက္ေသခံလည္ဆြ ဲ

ကဒ္ျပားပါရိွပါလွ်င္ ၀င္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရရွိျပီး Rain Maker အေနျဖင့္ စစ္တပ္ဧရိယာရိွ 

မရဲု(ံ၇)ရုံအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ့ဲရာ တြင္ မတူပီျမိဳ႕နယ္အမွတ္(၃၀၄) တပ္ရင္းမွ မီဒီယာ 

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳခြင္ ့ မျပဳသည္မွအပ က်န္ဧရိယာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္တမ္းရယူႏိုင္ခဲ့ရာ 

၅၈%မွာ ၾကိဳတင္မေဲပးျပီး ၄၂% မွာ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္မေဲပးခဲ့သည္။ 

 

၁.၈။ ေရြးေကာက္ပြ ဲေန႕ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အက်ုံဳး၀င္ပါ၀င္မွဳ 

 

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္ မ်ားေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ပါ၀င္မွဳ အေျခအေန 

အားေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳေရြးေကာက္ပြဲေန႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ(၇၀)ဦးမွ 

တစ္ဦးလ်ွင္ မရဲု(ံ၃)ရုံရိွ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင ္  မ်ားလာေရာက္ ဆႏၵ မေဲပးမွဳ အေျခအေန 

အားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္တမ္းရယူရာတြင္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္တုိ႕၏ မဆဲႏၵ ရွင္ 

အခြင့္အေရး၊ လာေရာက္ ဆႏၵမေဲပးသည့္ အေရအတြက္ ေကာက္ယူမွဳ၊၄င္းတုိ႕မေဲပးစရာတြင္ အဆင္ေျပ 
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ေခ်ာေမြ႕ စြာ မေဲပးႏိုင္ေသာ မရဲု ံအခင္းအက်င္းစီမံထားရွိမွဳ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမရွိပဲ မသန္စြမ္း မဆဲႏၵရွင္မ်ား 

အားကူည ီ ေဖးမမွဳ အစရိွေသာ အေျခအေနတုိ႕ အား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ 

ပကတိအေျခအေန ရရိွႏိုင္ ရန္  ျဖန္႕က်က္ ျပီးအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံခဲ့ ပါသည္။မသန္စြမ္းသူ 

မဆဲႏၵရွင္မ်ား လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္မ်ား တြင္ ရိွေသာအေရအတြက္ ခန္႕မွန္းခ်က္ေကာက္ယူရာတြင္ မိုးကုတ္၊ 

တမူးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႕မ်ားရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလစ္လပ္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္ မရိွဟု 

သိရွိရျပီး၊ က်န္ဧရိယာ မ်ားတြင္ (၄၈)ဦးေသာ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္ မ်ားလာေရာက္ မေဲပးရာ တြင္ကုိယ္အဂါၤ 

မသန္စြမ္း သူ(၃၃)ဦး၊ အၾကား အာရံု မသန္ စြမ္းသူ(၉)ဦး၊အျမင္အာရံု မသန္စြမ္းသူ(၆)ဦးတုိ႕ မရဲုံသုိ႕ 

လာေရာက္ျပီး ဆႏၵမဲ ထည့္၀င္ခဲ့ပါသည္ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ တြင္ မသန္စြမ္း မဆဲႏၵရွင္မ်ား လာေရာက္မဲ 

ေပးသည္ကို ၈၇% မွ မေတြ႕ရိွပါ ဟုေျဖၾကားခဲ့ ပါသည္။ 

မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား လဲမဲဆႏၵရွင္အခြင့္အေရးအရ မေဲပးခြင့္ရွိသည္ကို သိ/မသိေျဖဆုိရာတြင္(၆၂%)မွာ 

သိပါသည္ ဟုေျဖၾကားျပီး၊(၃၈%) မသိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။မဲရံုမ်ား တည္ရိွမွဳ အေနအထားတြင္ 

မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား မေဲပးရန္ အခြင့္သာေသာေျမညီထပ္တြင္ 

၆၈% တည္ရွိျပီး က်န္ရွိသည့္ မရဲုံမ်ားသည္ အထပ္ျမင့္ ေနရာ 

တြင္ရွိေနပါသည္။မဲရံုမ်ားသည္မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ သက္ၾကီး 

ရြယ္အို မ်ားအတြက္ သြားလာရလြယ္ကူေသာ အေျခအေနတြင္ 

ရိွ/မရိွ တြင္ ၅၈% ေသာ မဆဲႏၵရွင္မ်ားမွ 

လြယ္ကူအဆင္ေျပသည္ဟု ထင္ျမင္မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

38% 

62% 

              မသန္စြမ္းမဆဲႏၵရွင ္မဲေပးခြင့္သိရွိမွဳ 

သိပါသည။္ 

မသိပါ။ 
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မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ မေဲပးရလြယ္ကူေစရန္ 

မရဲုံစီမ ံ ထားရိွမွဳ အပုိင္း တြင္ ၀ီွးခ်ဲမ်ား အသုံးျပဳရန္ အတြက္ ဆင္ေျခ ေလွ်ာထား ရွိမွဳ၊ မရဲု ံ (၃)ရုံတြင္ 

ေတြ႕ရွိရျပီး မ်က္မျမင္  လက္စမ္း စာျဖင့္ ဖန္တီး  ထား ေသာ မလဲက္မွတ္ျပား၊ တန္းစီရန္မလုိပဲ ဦးစားေပး 

မေဲပးမွဳ၊ ထိုင္ေစာင့္ရန္ စီမံထားရိွမွဳ၊ မပဲံုးမ်ား သည္ မထဲည့္ရန္ လြယ္ကူေသာ အေန အထား စေသာ 

အေျခအေန တုိ႕မွာ ေစာင့္ၾကည့္မွဳ  ဧရိယာ အတြင္း လုံး၀မေတြ႕ရိွရပါ။  

အကူလူျဖင့္မေဲပးခြင့္၊ မရဲု၀ံန္ထမ္းမ်ား၏ ခြဲျခား ဆက္ဆံမွဳ မရိွပဲ အကူအညီ ေပးမွဳ အေျခအေနတြင္ ၈၆%မွ 

ရွိပါသည္ ဟုေျဖဆုိခဲ့ျပီး က်န္၁၂%မရွိဟုေျဖျပီး ၂% မွမသိ ဟုေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။နားလည္ရလြယ္ကူေသာ 

မေဲပးပုံေပးနည္း အဆင့္ဆင့္ ပုိစတာမ်ား အား မရဲုံတုိင္းတြင္ ကပ္ထားသည္ကုိေတြ႕ရွိပါသည္။ 

၁.၉။ ေရြးေကာက္ပြ ဲဥပေဒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြ ဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳ  

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳ မ်ား မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလ 

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ဆုိင္းပုဒ္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ 

မဆဲြယ္စည္းရံုေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဟန္႕တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညွိႏွဳင္းေရး 

ေကာ္မတီႏွင္ ့ေရြး/ေကာ္တုိ႕ ၏ေျဖရွင္းေပးမွဳ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္ၾကားမွဳ မ်ားမရိွခဲ့ပါ။သုိ႕ေသာ္ ဆိပ္ကမ္း 

ျမိဳ႕နယ္မ ွ ျပည္ခိုင္ျဖိဴးပါတီမွ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္အား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ 

၅၈(က) အရ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္လၽႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရုံးအဖြ႕ဲမွဳးမွ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕မရစဲခန္းတြင္ 

တရားလုိျပဳတုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ျပီး စီစစ္စုံစမ္းဆဲကာလ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ တြင္ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္တြင္ ကုိယ္စားမဲေပးမွဳ မွာ (၂)ေနရာ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ ျမိဳ႕နယ္တြင္ 

မစဲာရင္းျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လဲ မေဲပးသည့္ေန႔တြင္ မဆဲႏၵရွင္ အမည္မပါရွိျခင္း၊မွတ္ပံုတင္ မပါေသာ 

ေၾကာင့္မေဲပးခြင့္ဆုံးရွံဳးျခင္း၊အုပ္စုဖြဲ႕မေဲပးျခင္း၊ မရဲုံထဲ တြင္ မရဲုံႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ 

သူမ်ားရိွေနျခင္း၊မရဲုံတံခါးပိတ္ မေဲရတြက္မွဳ ျပဳလုပ္ျခင္း အစရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒ၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ဆန္႕ က်င္မွဳ မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား 

အရေတြ႕ရိွရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္ေၾကာ္ျငာသည့္ေန႕ မွတင္ျပီး ၄၅ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မရွင္ သုိ႕တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြကဲာလႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္ခြမဲ်ားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္ (၁၃)ရိွ ျမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္ခြဲမ်ား အား 

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေရြး/ေကာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳ၊ မစဲာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း အခ်က္အလက္ရယူခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳအေနျဖင့္ အမ်ားယုံၾကည္ (၆)ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦးပါ၀င္ ျပီး ျမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ 

(၃)ဦးထိပါရိွေသာ္လဲ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန မ်ားအရ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ 

မတူပီ၊ကန္ပက္လက္၊လဲခ်ားႏွင့္တမူးတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳမရိွပါ။ ၂၅% ေသာ 

အမ်ိဴးသမီးေရြး/ေကာ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ စီမံဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရဟုသိရျပီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 

ခက္ခေဲသာ ေနရာမ်ား၊ တားျမစ္ဧရိယာ ကန္႕သတ္ဧရိယာမ်ား ဥပမာ ျမစ္ၾကီးနားရိွ  

အင္ဂ်စ္ယန္၊တီယန္ဇြပ္၊ ဟုိကပ္၊၀ုိင္းလုံတုိ႕တြင္ မရဲုံမ်ားရိွေသာ္လည္း သြားေရာက္ရန္ ျပည္နယ္မွ 

မသြားသင့္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမွဳ မ်ားရိွသည္။ 

မစဲာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးသူနည္းပါးျပီး မစဲာရင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္မွဳ အမ်ားဆုံးမွာ 

တာေမြ၊ ျမင္းျခံႏွင့္သပိတ္က်င္းျမိဳ႕ နယ္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ရေသ့ေတာင္၊ျမင္းျခံ၊သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ တုိ႕တြင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 

ေစ့စပ္ညွႏိွုိင္းေရးေကာ္မတီမွ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးမွဳ မ်ား (၈)ထိရွိခဲ့သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္၏ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ ဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ 

ညွြန္ၾကားခ်က္မ်ား/ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီရရွိမွဳ ရိွျပီး ရပ္/ေက်း 

ေရြး/ေကာ္မွလည္းအလားတူေပးပုိ႕မွဳရိွသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ပိုင္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမွာ 

၃၅% မွာ အဆင္မေျပ ၾကန္႕ၾကာမွဳ မ်ားရိွသည္ဟုေျဖၾကားခဲ့ျပီး လူအင္အားမလုံေလာက္မွဳ 

ႏွင့္မစဲာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားရိွသည္ဟုေျဖဆုိခဲ့ပါသည္။ 

အပုိင္း-၂  အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား 

၂.၁။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ 

လက္ရွ ိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၉)ပါ 

ျပဌာန္း ခ်က္ မ်ားအရ ေရးဆြထဲားရကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ အခ်ိဳ ႕လုပ္ေဆာင္ ရန္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ျပီးေနာက္ ပုိင္း မွစျပီး ပါတီဘက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ဲမ်ားမွပါ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ညိစြန္းျပီး 

ယေန႕ထိ ထိေရာက္ေသာ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ မွဳသုိ႕မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသးပဲ ရိွေနပါသည္။ 

၂၀၁၈၊ဇြန္လ၊၂၁ရက္ေန႕ တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးစေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

သုိ႕ ေပးပုိ႕သည့္ေရြးေကာက္ပြဲအၾကံျပဳစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ေသာ 
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ျပညန္ယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္လၽႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သီးျခားက်င္းပရန္၊ မဆဲြယ္စည္းရံုး ေရး 

ကာလ ရက္ေပါင္း (၆၀) အစားရက္ေပါင္း(၉၀) သတ္မွတ္ရန္ အစရိွေသာ ျပည္ေထာင္စု 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္ အၾကံျပဳစာ 

ေပးပုိ႕ခဲသ့ည္။ 

ျပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳ အရ မရဲုံမွဳးခန္႕ထားမွဳ တြင္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉(က) အရ 

မရဲုံးမွဳးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သူကို သာမဲရံုမွဳးခန္႕အပ္ ရမည္ဟူေသာ အခ်က္၊တြင္ 

အရည္အခ်င္းသတ္ မွတ္ခ်က္ ထားျပီးလူငယ္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ရပ္/ရြာတြင္ နာမည္ေကာင္းရိွသူမ်ားကုိလဲ 

ပါ၀င္ေစသင့္ေၾကာင္း၊လၽႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၇(ခ) ပိုဒ္ ၁-၂ ပါ တပ္မေတာ္ အိမ္ေထာင္စု 

မစဲာရင္းမ်ားအားနီးစပ္ရာ ေက်းရြာမ်ား၏ မစဲာရင္းထဲထည္သြင္းျခင္း၊ စစ္တပ္ထဲတြင္ မရဲု ံ ထားရိွျခင္း 

အာစားစစ္တပ္ ျပင္ပတြင္သာမရဲုံမ်ားအားထားရိွသင့္ပါသည္။ 

မဆဲြ.ယ္စည္းရုံးေရးဆုိင္ရာကုန္က်စားရိတ္တင္သြင္းရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၅၊၅၆ ႏွင္၇့၃မွ ၉၀ပါ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စားရိတ္ ေရးသြင္းျခင္း ပုဒ္မ ၇၄ အရ ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀)ထက္ ပုိမိုျခင္း မရိွေစရတြင္ 
လက္ရွိ ပါတီၾကီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစားစရိတ္ မွာ သိန္း(၁၀၀)ထက္ပုိမုိေက်ာ္လြန္ေနျပီး 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွလဲ စီစစ္ျခင္းမရိွပါေသာေၾကာင့္ သိန္း(၁၀၀) အစား သတ္မွတ္ခ်က္ 
တစ္စံုတရာ ထားရိွရန္လုိပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ ပါတီမ်ားဘက္ မွက်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္မွဳ မ်ားသည္ 
ေစ့စပ္ညိႏွဳင္းေရးေကာ္မတီ မွေျဖရွင္းမွဳ ထက္ ထိေရာက္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
တုိက္တြန္းသင့္သည္။ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၅၊၄၇ ပါ ၾကိဳ တင္မေဲပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ျပီး အေရ 
အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုထားရိွပါက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ၾကိဳတင္မ ဲမသမာမွဳ 
ျပႆနာမ်ား အားကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၂။ ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳ ျမင့္တင္ေရးအၾကံျပဳခ်က္  

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ အားေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာရာတြင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္မွစတင္ကာ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလ၊ 

မေဲပးသည့္ေန႕အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႕ 

ရေသာ အခက္အခဲႏွင့္စိန္ေခၚမွဳ မ်ားအား အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားရရိွျပီး 

ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မွဳျမင့္တက္လာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ မ်ား 

အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးလၽႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း(၇)ဦးအား တုိက္ရိုက္ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ 

လုံျခံဳေရး၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္ရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း 

အမွတ္တကယ္ လက္ေတြ႕ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူတုိ႕၏ က်ား/မေရးရာ အျမင္ 
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ေျပာင္းလဲမွဳမရွိျခင္း၊ေရွးရုိးစြဲ အသားက်ေနေသာ ဘာသာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ား၊ပါတီၾကီးမ်ား၏ လၽႊမ္းမိုးမွဳ 

အေျခအေန မ်ားမွာ ခက္ခေဲသာအဟန္႕အတားမ်ားျဖစ္ ေနပါသည္ဟုေျဖၾကားခ်က္မ်ားရရိွခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား က်ားမေရးရာ အျမင္ဖြင့္ 

သင္တန္းမ်ား၊အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္ အဖြ႕ဲစည္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ျပီး လုိအပ္ေသာ 

ဧရိယာမ်ားသုိ႕ ပ်ံ႕ႏွံေအာင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

အလားတူပင ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ၀င္ မ်ားအားစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး၊ ပါတီတြင္း 

အမ်ိဳးသမီးေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ိဳးက် 

ပါ၀င္လာေစေရးတုိ႕ကုိေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

ထုိ႕ျပင္မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင္ ့ ရရိွေစရန္ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအေထာက္အပံ႕ေပးေသာ ဥပေဒ 

မူေဘာင္မ်ားထားရိွသင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မွဳ ျမင့္တက္လာေစရန္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲဆြယ္အသုံးစားရိတ္ အား 
ပိုမိုသုံးစြခဲြင့္ျပဳျခင္း၊ ပါတီမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အားေကာင္းေစရန္ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွတုိက္တြန္းျပီး ပါတီမ်ားသုိ႕ အစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြ ဲ
မ်ားဖိတ္ၾကားရာတြင္ က်ား/မ အခ်ိဳးက်ဖိတ္ၾကားျခင္းတုိ႕ကုိေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲ မဆဲြယ္စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေငြေၾကးအား နည္းမွဳဆုိင္ရာ 

ကုိသာအဓိကထားရိွေသာအေျခအေနျဖစ္ေပၚေနျပီး၊ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေေရး။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြန္စြာအားနည္း ေနသည္ကုိ 

ေတြ႕ရျပီး၊အမ််ိဳးသမီးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွလည္းအမ်ိဳးသမီးပါ၀င္လာမွဳအားေကာင္းေစရန္ဟူေသ

ာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ေရရွည္စနစ္တက်စီမံမွဳမရွိသည့္အျပင္တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မွဳတြင္မူအရ

ေသ္ာလည္းေကာင္း၊စီမံကိန္းအရေသာ္လည္းေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳအားနည္းေနဆဲအေျခအေေန ကုိ 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၂.၃။ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား ၏မဲဆႏၵရွင္အခြင့္အေရး 

၂၀၁၈-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ျခင္း ဆုိရာတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးသာမကမသန္စြမ္းပါ၀င္မွဳ၊ လိင္စိတ္၀ိေသသ လကၡဏာခံယူစိတ္ ကြျဲပား 

သူတုိ႕ပါ၀င္ေစျခင္းတုိ႕ကုိMILI အဖြ႕ဲ၏နည္းစံနစ ္အရေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ CAN အဖြ႕ဲႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး သင္တန္းေပးျခင္း၊ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ပူေပါင္းျခင္းတုိ႕ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
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လြမဲွားေသာဓေလ့ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာတုိ႕ကုိသက္၀င္ယုံၾကည္ျပီး အယူသည္းမွဳျပင္းထန္ေသာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဖာ္ျပပါ လူသားတုိ႕မွာ စာနာနားလည္မွဳ ျဖင့္ေဖးမကူညီမွဳ မ်ားရရိွရမည့္အစား 

ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳ မ်ားေအာက္မွ မ်က္ကြယ္ျပဳခံ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႕ 

လူေနမွဳဘ၀ျမင့္တင္ေရး ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မဲရံု(၂၁၀) အားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ရာတြင္ လာေရာက္မေဲပးသူ 

မသန္စြမ္း(၄၈)ဦးသာရိွခဲ့သည္။လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္(၁၃)ခုတြင္၂၀၁၄တြင္UNFPA မွသန္းေခါင္စာရင္း 

ေကာက္ ယူမွဳ အရ ၆၀၀၀၀ခန္႕ရွိေနရကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္မဲႏၵရွင္ အခြင့္အေရးအရ မစဲာရင္းျပဳစုရာတြင္ 

ပါ၀င္ေစရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

မရဲုံမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။မဲဆႏၵရွင္ 

အသိပညာေပးတုိက္ရုိက္ရွိရန္ မလြယ္ကူေသာ မဆဲႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ 

မထဲည့္နည္းပုံစံမ်ားခ်ိတ္ဆြထဲားရန္။ 

မိသားစု၊လူမွဳပတ္၀န္းက်င္ မွ မသန္စြမ္းမ်ား၏ မေဲပးခြင့္ သိရွိနားလည္ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ကာလနီးကပ္လာပါက မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင ္ အခြင့္ေရးကမ့္ပိန္းလွဳပ္ရွားမွဳ မ်ား၊ လက္ကမ္း 

စာေဆာင္မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳျပီးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတုိမ်ား 

ထုတ္္လွၽႊင္ျခင္းတုိ႕ကုိရုပ္သံလ္ုိင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရန္။ 

၂.၄။ လူငယ္နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ 

ျပီးခဲ႕ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ တြင္ တာေမြျမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမ 

အၾကိမ္မေဲပးမည့္လူငယ္ မ်ားမဲဆႏၵရွင ္ အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ရာတြင္ လူငယ္အမ်ားစု၏ 

ေရြးေကာက္ပြဲ စိတ္၀င္စားမွဳေလ်ာ့နည္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႕တြင္ လာေရာက္ မထဲည့္သည္ 

မွာ၂၅%ေအာက္ျဖစ္သည္။၁၈ႏွစ္မ ွ ၂၄ႏွစ္အတြင္းျမိ႕ျပတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူငယ္ အမ်ားစုသည္ 

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိေနၾကျပီး အလုပ္လုပ္ရင္းပညာသင္ၾကားေနသူမ်ားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မည့္လူငယ္မ်ားမွာ ၆သန္းခန္႕ရိွရာ မဆဲႏၵရွင္၏ 

၂၀%ရွိျပီးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ရန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္မဆဲႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒသအလုိက္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လုိျခင္း။ 

လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးမွ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ား 

ေကာက္ယုူျခင္းမ်ားရပ္/ေက်း ၊ေရြး/ေကာ္ႏွင့္လ၀က တုိ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ျခင္း။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ယက္အေနျဖင့္လာမည့္၂၀၂၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္

ပထမအၾကိမ္မေဲပးမည့္လူငယ္မ်ားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္လာမွဳျမင့္တက္လာေစရန္မဆဲႏၵရွင္အသိပညာ 
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ေပး လုပ္ငန္းစဥ္သာမက ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင္ ့ ရပုိင္ခြင့္ အသိပညာေပး 

ျခင္းမ်ားကုိစတင္ေနျပီး သက္ဆုိင္ရာက႑ အသီးသီးမွအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ပူေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပျခင္းသည္ အေ၀းသင္စာေမးပြမဲ်ား က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္ျပီး 

လူငယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန ္ အခက္ခရဲွိသည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ 

ေရြးကာက္ပြဲတြင ္ ပထမအၾကိမ္ မေဲပးမည့္လူငယ္မ်ား ပါ၀င္မွဳျမွင့္တင္ႏိုင္ရန ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ 

ကာလအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သင့္ပါသည္။  

 

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတုိင္း၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ျပီး ပြင့္လင္း့ျမင္သာမွဳရွိေသာ အလုံးစုံ 

ပါ၀င္ႏိုင္ခြင္ ့ ရွိေသာ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေစရန္ မွာ မဆဲႏၵရွင္ျပည္သူ၊ 

အစုိးရ၊ သမာသမတ္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ဘက္လိုက္မွဳ 

ကင္းရွင္းျပီးတိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အစည္းႏွင္ ့

သတင္းမီဒီယာမ်ား က်င့္၀တ္၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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ေက်းဇူးတင္လႊာ 

 

ျပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ 

က႑အသီးသီးမွေနရာေဒသမေရြး၊ အခ်ိန္ကာလမေရြးပူးေပါင္း ပါ၀င္ကြင္းဆင္းေပးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ၊”Rainmaker” ၏ေဒသအသီးသိးမွ မိတ္ဖက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ခရီးစဥ္ တေလ်ာက္ လိုေလေသးမရွိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကသည့္ ခရီးသြားေဖာ္မ်ား၊ 

ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊သင္တန္းကာလတေလ်ာက္ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေသာသင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ေမးခြန္းမ်ားအ

ားစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးခ့ဲသည့္ပါတီအသီးသီးမွအမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ 

ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊မဆဲႏၵရွင္မ်ား၊ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္မွတာ၀န္၇ိွသူမ်ား 

ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊အျခားပ့ံပိုးကူညီသူမ်ားအားလုံးကုိ Rainmaker အဖြဲ႔မွ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

Rainmakerအဖြ႕ဲ၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ပါ၀င္မွဳအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ရန္ပံုေငြ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ 

အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ေသာ NDI (National Democratic Institute for 

International) မွ မိတ္ေဆြမ်ား အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 

အခ်က္အလက္မ်ားအားအေသးစိတ္ပိုမိုသိရွိလုိပါလွ်င္ဆက္သြယ္ရန္ 

ေဒၚေအးသႏၱာေအာင္ (စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ) 

၀၉ ၇၉၈၃၅၇၀၄၂၊ ၀၉ ၄၂၀၀၆၆၂၂၂ 

tuuzar@gmail.com, rainmaker.mm.org@gmail.com  

 

ဦးမင္းသုေနာင္(စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ) 

၀၉ ၇၉၅၆၄၂၂၁၄၊၀၉ ၄၅၀ ၃၅၁ ၈၁၇ 

minnthhunaung@gmail.com 

ရုံးခန္းလိပ္စာ -အမွတ္(၁၀၈)၊ေက်ာင္းလမ္း၊သိမ္ဇရပ္၊က်ိဳက္ထုိျမိဳ႕နယ္၊မြန္ျပည္နယ္။ 

ရုံးခြလိဲပ္စာ- အမွတ္(၅၀၂-၅၂၂)၊အခန္း-၀၀၃၊န၀ရတ္လမ္းမ၊၁၀ရပ္ကြက္၊သာေကတ၊ရန္ကုန္တုိင္း။ 
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