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ျမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရမွ က်င္းပမည္ဆိုေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံႏိုင္ပါ 

 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုတုိ႔က လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ပါ။    

လက္မခံႏိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

အေၾကာင္းရင္း (၁)  ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား 

(က) လက္ရိွ အာဏာပုိင္ နအဖက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကုိ 
ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ၂ဝ၁ဝ မတ္လ (၈) 
ရက္တြင္ ေၾကညာခ့ဲသည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းမ်ားအေပၚ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
၎တုိ႔စီစဥ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ မရိွပါ။  

 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္ကို အာဏာပုိင္တုိ႔က မည္သို႔မွ် အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရိွပဲ၊ တဖန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၊ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း မရိွပႏွဲင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္းလ်က္ တဖက္သပ္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။  

 အသစ္ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ၎တုိ႔စိတ္တုိင္းက်သူမ်ားကိုသာ 
ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားခ့ဲျခင္း၊  

(ခ) ထုိသို႔ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားသူ နအဖမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း မွတ္တမ္းတင္ခံေနရသည့္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနျခင္း၊ ျပည္တြင္း 
တြင္လည္း ၎တုိ႔၏ ထုိသို႔က်ဴးလြန္မႈမ်ားက သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အထင္အရွား ရိွေနျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရိွေရးတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားကိုးရေလာက္ေသာ 
အေျခအေနတြင္ မရိွသည့္အတြက္ ၎တုိ႔စီစဥ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံႏုိင္စရာ ျဖစ္ရသည္။ 

(ဂ) ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္ကြပ္မႈမ်ား အစရိွေသာ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ 
မကိုက္ညီမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရိွေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔စီစဥ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံႏိုင္ပါ။ 

ဥပမာ(၁) - ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း ၃ ပိုဒ္ခြဲ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီဝင္ ျဖစ္ခြင့္ မရိွ။ 

ဥပမာ(၂) - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၏ အခန္း (၂) ပုဒ္မ (၆-ဂ) အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ 
ေလွ်ာက္ထားမည့္ ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။  

(ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအား ကုိယ္စားျပဳရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
လူထုဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼအတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိပါ ၂ဝဝ၈ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဝန္ခံခ်က္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။) 

အေၾကာင္းရင္း (၂)  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သည္ဟု အမ်ားက 
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ယုံၾကည္ယူဆထားသူတုိ႔က အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးေရးက ယေန႔တိုင္ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာႏုိင္ေသးျခင္းသည္လည္း ၎တုိ႔စီစဥ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရင္းတခ်က္ ျဖစ္သည္။  

 အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ 
 ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္၊ 
 ၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ 
 ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ လစ္လ်ဴရႈထားသည့္ အေျခအေန၊ 
 တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ပ်က္စီးၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ မရိွသည့္ အေျခအေန၊ 
 လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ စည္းရံုး ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားခြင့္ စသည့္ အေျခခံ 

ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပန္လည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေန 
 ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား 

 
အေၾကာင္းရင္း (၃)  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေန  
မည္သည့္ ရာဇဝတ္မႈကုိမွ် က်ဴးလြန္ျခင္းမရိွပဲ နအဖ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ တဘက္သပ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္၎၊ မမွ်တေသာ 
တရားစီရင္မႈမ်ားျဖင့္၎ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား ၂၁ဝဝ ေက်ာ္ရိွေနရာ 
ထုိသူမ်ား မပါဝင္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟု 
မည္သုိ႔မွ် အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံရျခင္း ျဖစ္သည္။  
 
အေၾကာင္းရင္း (၄) ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံမတင္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ 

ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အေျခအေန  
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရထားသည့္ 
တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ဒီမုိကေရစီ 
စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီျခင္း မရိွသည့္ အခ်က္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္း ၁) သာမက အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အေၾကာင္းရင္း (၂) ႏွင့္ (၃) အရလည္း မည္သုိ႔မွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွမေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳရန္ တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ  ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ 
က်င္းပမည္ဆုိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အျပင္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို ေထာက္ခံထားသူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ မရိွပါ။   
 
မွတ္ခ်က္။   ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ 
အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ ၄ ခ်က္ 

1. ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ  ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ျပင္ဆင္ရန္၊    

2. ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊    
3. ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္၊    
4. ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးရန္၊    

 

အေၾကာင္းရင္း (၅) အေျခခံအားျဖင့္ ရိွေနရမည့္ အခ်က္မ်ား ရိွမေနျခင္း 
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ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံ ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ (၁) ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အျပည့္အဝ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးႏွင့္ (၂) အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္တက် အစီအစဥ္တရပ္ (သုိ႔) 
စီမံကိန္းတရပ္ ရိွေနေရးတြင္ ထိုႏွစ္ခ်က္စလံုး ျပည့္စုံမႈမရိွပဲ နအဖ စိတ္တုိင္းက် တဘက္သပ္ ျဖစ္ေနသေရြ႕ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႀကီးမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ပါတီစံုစနစ္ကုိ အျပည့္အဝ အမွန္အကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္  

1. ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္  အႏုိင္ရထားသည့္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိေနရ 
ပါမည္။ 

2. ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားမွာ ခြၽင္းခ်က္မရိွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိေနရပါမည္။   

 အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္တက် အစီအစဥ္တရပ္ (သုိ႔) စီမံကိန္းတရပ္ ရိွေနေရးတြင္ 

1. အမ်ားသေဘာတူ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ရိွေနရပါမည္။ 

2. ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္၎၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္၎ အမ်ားသေဘာတူ (သုိ႔) 
ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေနရပါမည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေရးမွာ မုခ် လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူမ်ားစြာက အသက္ေသြးေခြၽးမ်ားစြန္႔၍၎၊ ဘဝပ်က္ခံ၍၎ ေတာင္းဆုိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
ျဖစ္ရုံမက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကပါ လုိလားသည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
ယေန႔ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ျဖစ္ရမည္။ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံအားျဖင့္  

1. အမ်ားဆႏၵကုိ ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္အတူ အနည္းစု၏ ဆႏၵကုိပါ အေလးအနက္ထားျခင္း၊  
2. တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊  
3. လူ႔အခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ ရိွျခင္း၊  
4. ျပည္သူတုိ႔အား ကာကြယ္ေပးထားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ - တနည္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ 

အမွန္တကယ္ တည္ရွိျခင္း၊ 
5. သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရိွျခင္း 
6. လြတ္လပ္၍ ဘက္လုိက္ျခင္း မရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တရပ္ ရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  

ဒီမုိကေရစီသို႔ အသြင္ေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ 
1. ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လိုသူ ႏုိင္ငံသား မည္သူမဆုိ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ ရိွရပါမည္။  
2. မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမဆို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္၊ ဝင္ေရာက္ 

မယွဥ္ၿပိဳင္ပဲ ေနလိုက ေနပုိင္ခြင့္တုိ႔ ရွိရပါမည္။  
3. ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား မရိွအပ္ပဲ အကယ္၍ ရိွေနခ့ဲလွ်င္ ထုိသူအားလုံးကုိ 

ခြၽင္းခ်က္မရိွ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ကင္းစြာျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရပါမည္။   
4. ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္မႈ၊ အတင္းအၾကပ္ ေစခုိင္းမႈ အစရိွသည္တို႔ ကင္းရွင္းလ်က္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ 

မဲေပးႏုိင္ခြင့္ ရွိေနရပါမည္။ 
5. မဲေပးႏုိင္ခြင့္ ရိွသူမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စံႏႈန္း (သို႔) ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ 
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မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ရပါမည္။  
6. မဲေပးႏုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားသည္ မဲမေပးပဲ ေနလုိက ေနႏုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
7. ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ရိွ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္းသာ ျဖစ္ေနရပါမည္။  
8. ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မွာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ 

အားေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွရပါမည္။ 
9. ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က္ုိ အာဏာပုိင္တုိ႔က ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ခန္႔ထားရန္ မဟုတ္ပဲ 

ျပည္သူအမ်ားစုမွ ယုံၾကည္ေထာက္ခံေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားသူငါ ယံုၾကည္အားကိုး 
ထုိက္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတကာ၏  ကုလ 
သမဂၢ အသိအမွတ္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း (သုိ႔) ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ရပါမည္။  

10. ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ေကာင္းစြာ ေလ့လာသိရိွထားသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။  

11. ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ ျဖစ္ရာ 
အေျခခံဥပေဒ ကုိယ္တုိင္က ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ အရင္ျပင္ဆင္ၿပီး 
ျဖစ္ရပါမည္။ 
 
လက္ရွိ အေျခအေနမွန္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔က တဖက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ 
ေရးဆြဲၿပီး မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဓမၼ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္  
ျပည္လုံးကြၽတ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခ်ိန္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၄) ျဖစ္သည္။ လူေပါင္း ၁၃၄ဝဝ ေက်ာ္ 
ေသဆုံး-ေပ်ာက္ဆံုး၍ ၂ သန္းေက်ာ္ အုိးအိမ္မ့ဲေနခ့ဲရေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး (၂၂) ရက္အၾကာ 
တတုိင္းျပည္လုံး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ မဲဆႏၵခံယူပြဲကုိ လူသန္းေပါင္း 
မ်ားစြာက မဲပင္ မထည့္လုိက္ရပဲ က်င္းပသြားျခင္း ျဖစ္သည္။   

ထုိအေျခခံဥပေဒမွာ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္တမ္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖြယ္ရိွမည္ 
မဟုတ္ပဲ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေန 
သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရိွသည့္အျပင္  
ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရိွသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။  

 
သုိ႔ျဖစ္ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ျမန္မာ 
စစ္အာဏာပုိင္ နအဖ၏ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံႏုိင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။    
 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၁- 
၂- 
၃-  
၄- 


