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ၿငမ္ြးခ မ္ြးမွ တလူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြး

Peace

&

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္

Justice

Myanmar

္ါ၀င္ခြဲ့ၾကေသာ

၏

(PJM)

ကာလရွည္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၊

ကာလတ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၊ တင္ြးေဒသႀကီြးတာ၀န္ခံမ ာြးုႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးက

သင္တန္ြး္႕ခ ေ္ြးခြဲ့သည့္

ေ္ြးခြဲ့ၾကေသာ

သင္တန္ြးဆရာမ ာြး၊

ေငပေၾကြးအေထာက္အ္ံ့

Norwegian

People’s Aids Myanmar (NPA) ုႏွင့္ Embassy of Switzerland (Swiss Agency for Development
Cooperation)

တ႕အာြးလည္ြးေကာင္ြး၊

International

(DRI)

္ံ့္ြးကူညီေ္ြးသူမ ာြး

နည္ြး္ညာအကူအညီေ္ြးခြဲ့ေသာ

Democracy Reporting

အာြးလည္ြးေကာင္ြး၊ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးျဖစ္စဥ္အတပင္ြး

(မြဲဆုႏၵရွင္ျ္ည္သူမ ာြးအ္ါအ၀င္)

အာြးလံြးက

အထူြး္င္

ေက ြးဇူြးဥ္ကာရ

တင္ရွ္ါသည္။
၏

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

ရႈေထာင့္မွ

ေလ့လာသံြးသ္္အၾကံေ္ြးခြဲ့သူမ ာြး၊

PJM

အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာအာြး
စာအ္္ထတ္ေ၀ရန္

အာြးလံြးကလည္ြး ေက ြးဇူြးတင္ရွ္ါေၾကာင္ြး မွတ္တမ္ြးတင္ ေဖာ္ျ္အ္္္ါသည္။

6

တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
အကူအညီေ္ြးခြဲ့သူမ ာြး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

နဒါန္ြး
ၿငမ္ြးခ မ္ြးမွ တလူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြး Peace & Justice Myanmar (PJM) သည္ ၂၀၁၅ ္ါတီစံဒီမကေရစီ
အေထပေထပေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ တပက္ ္ထမအႀကမ္ အေျခခံမြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး စတင္ထတ္ျ္န္စဥ္ကတည္ြးက
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအာြး

တက္တပန္ြးုႏႈြးေဆာ္ျခင္္ြး၊

အသ္ညာေ္ြးျခင္ြး၊

သက္ဆင္ရာ

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြး၊ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးုႏွင့္
္ူြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရပက္ကာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္အဆင့္ဆင့္ုႏွင့္

ေဆပြးေုႏပြး္ပမ
ြဲ ာြးအာြး

က င္ြး္ျခင္ြးတ႕က ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးတ႕တပင္ ျ္ဳလ္္ခြဲ့္ါသည္။ ထ႕ျ္င္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထ ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္
အသအမွတ္ျ္ဳ ျ္ည္တပင္ြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး အဖပ႕ြဲ အစည္ြးတစ္ဖပ႕ြဲ အျဖစ္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး၊
ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတ႕တပင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာေရြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက လ္္ေဆာင္ခြဲ့္ါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး၏ရည္ရယ
ပ ္ခ က္မ ာြး
PJM ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး ရည္ရပယ္ခ က္မွာ ေရပြးေကာက္္ပမ
ြဲ တင္မီကာလ၊
ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ုႏွာင္ြး္င္ြးကာလအတပင္ြး

ေကာ္မရွင္အဖပ႔ြဲခအ
ပြဲ ဆင့္ဆင့္

တ႔သည္

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးအေ္ၚ

သရွနာြးလည္မႈ

စနစ္တက လက္နာမႈ

ရွ၊မရွုႏွင့္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ုႏွင့္

ထတ္ျ္န္ထာြးသည့္
အတင္ြးအတာ၊

ထထတ္ျ္န္ထာြးသည့္

ဥ္ေဒမ ာြး၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

ယင္ြးထတ္ျ္န္ထာြးသည္မ ာြးအာြး
ဥ္ေဒမ ာြး၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးအေ္ၚ လက္နာေဆာင္ရပက္ၾကသည့္ ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ အဖပ႔ခ
ြဲ ပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္၏
အေျခအေန၊ အာြးသာခ က္၊ အခက္အခြဲုႏွင့္ စန္ေခၚမႈမ ာြးက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

PJM

သည္

၂၀၁၅

္ါတီစံဒီမကေရစီအေထပေထပေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္က

သမၼတျမန္မာုႏင္ငံေတာ္၏

တည္ဆြဲဥ္ေဒမ ာြး၊

ျ္ည္ေထာင္စ

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ထတ္ျ္န္ထာြးေသာ ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးက င့္၀တ္ုႏွင့္တကပ ဘက္လက္မႈကင္ြးေသာ
ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

အဖပ႕ြဲ မ ာြးလက္နာရမည့္

ကမၻာလံြးဆင္ရာအေျခခံမူမ ာြး

ေၾကညာစာတမ္ြး (the declaration of global principles for non-partisan election observation by the
Global Network of Domestic Election Monitors (GNEDEM)) တ႕ုႏွင့္အညီ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခြဲ့္ါသည္။

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ဥ္ေဒအရ ေကာ္မရွင္က နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊
အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ာြး၊

အမန္႕ုႏွင့္

အ္္ုႏွင္ြးထာြးသည္ျဖစ္ရာ

သက္ဆင္ရာ

ေကာ္မရွင္၀န္ထမ္ြးမ ာြးအတပက္
ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြး၊
လည္ြးေကာင္ြး၊

ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြးအာြး
နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္တကပ

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြး၊

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္

ထတ္ျ္န္ရန္

အခပင့္အာဏာ

ေကာ္မရွင္မွ

ထတ္ျ္န္ေသာ

အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ာြး၊

လက္စပစ
ြဲ ာအ္္မ ာြးသည္

သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပဥ
ြဲ ္ေဒမ ာြးုႏွင့္လည္ြးေကာင္ြး

7

လ္္ထြးလ
ံ ္္နည္ြးမ ာြး၊

အမန္႕ုႏွင့္

ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒုႏွင့္
ကက္ညီမႈရွမရွုႏွင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

လက္ေတပ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတပင္ ေတပ႕ရသည့္ အာြးသာခ က္မ ာြး၊ အခက္အခြဲုႏွင့္ စန္ေခၚမႈမ ာြး၊
လအ္္ခ က္မ ာြးက PJM မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေဖာ္ထတ္ ခြဲ့သည္။
ထသ႕ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာမွ
္မေကာင္ြးမပန္ေသာ

ေတပ႕ရွခ က္မ ာြးက

လ္္ထြးလ
ံ ္္နည္ြးမ ာြး

စစည္ြးၿ္ီြး

တက ရွင္ြးလင္ြးေသာ

ျဖစ္ေ္ၚလာေစရန္အတပက္

ဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္

အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြးက

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ုႏွင့္ ျ္ည္ေထာင္စလႊတ္ေတာ္သ႕ တင္ျ္မည္ျဖစ္္ါသည္။

တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္၏ အစတ္အ္င္ြးမ ာြး
ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ စ္ရ္္၏

အာြးသာခ က္မ ာြး၊

အခက္အခြဲုႏွင့္

ရွာေဖပေဖာ္ထတ္ၿ္ီြး

အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး

ေ္ြးုႏင္ေရြးသည္

ေရပြးေကာက္္ပြဲမ ာြး

က င္ြး္ုႏင္ေစရန္

အတပက္

ဆက္စ္္္တ္သက္ေနေသာ

ဥ္ေဒမ ာြးသည္

္ါ၀င္သည္က သရွမွသာလွ င္

စန္ေခၚမႈမ ာြး၊

ေနာင္အနာဂတ္တပင္

လအ္္ခ က္မ ာြးက

္မလပတ္လ္္မွ တေသာ

အေထာက္အကူတစ္ရ္္ျဖစ္သည္။
မည္ကြဲ့သ႕

ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္၊

ေရပြးေကာက္္ပုႏ
ြဲ ွင့္

မည္သည့္အခ က္မ ာြး

အာြးသာခ က္မ ာြး၊ အခက္အခြဲုႏွင့္ စန္ေခၚမႈမ ာြး၊ လအ္္ခ က္မ ာြးက

ရွာေဖပေဖာ္ထတ္ုႏင္ၿ္ီြး ထေရာက္ေသာ အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး ေ္ြးုႏင္မည္ ျဖစ္သည္။

PJM

၏

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရသည့္
လ္္ငန္ြးစဥ္အာြးလံြးက

ရည္မွန္ြးခ က္မ ာြးုႏွင့္

ကက္ညီေစရန္အတပက္

ေရပြးေကာက္္ပြဲုႏွင့္ဆက္စ္္ေနေသာ

ေဆာင္ရပက္ရာ၌
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးအေ္ၚတပင္

အေျခတည္ခြဲ့္ါသည္။
၂၀၀၈
ဖပြဲ စည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒ

ျ္ည္သူ လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ဥ္ေဒ

ျ္ည္သူ လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

ျ္ည္သူ လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ဥ္ေဒ

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ဥ္ေဒ

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး
မွတ္္ံတင္ျခင္ြး
ဥ္ေဒ

တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
နည္ြးဥ္ေဒ

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး
မွတ္္ံတင္ျခင္ြး
နည္ြးဥ္ေဒ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္၀န္ထမ္ြးမ ာြး
အတပက္ လ္္ငန္ြး
လမ္ြးညႊန္မ ာြး

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး
မွတ္္ံတင္ျခင္ြး
နည္ြးဥ္ေဒ
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ျ္ည္ေထာင္စ
ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ဥ္ေဒ

(ယင္ြးဥ္ေဒတပင္
ျ္ည္ေထာင္စေရပြး
ေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္က
နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊
လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြး၊
အမန္ ေၾကာ္ျငာစာ၊
အမန္ ုႏွင့္
ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြးအာြး
ထတ္ျ္န္ရန္
အခပင့္အာဏာ
အ္္ုႏွင္ြးထာြးသည္။)

အမန္ ေၾကာ္ျငာစာမ ာြး

အမန္ ုႏွင့္
ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္
လက္စပြဲစာအ္္မ ာြး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာတရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးသည္ ဥ္ေဒအာြးလံြး၏ ျမစ္ဖ ာြးခံရာျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္
ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒက္င္
လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးအတပက္
ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊

အေျခခံသည္။

အဓကအေနျဖင့္

PJM

၏

ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

အကြးအကာြးျ္ဳေသာ

ဥ္ေဒမ ာြးမွာ

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပဥ
ြဲ ္ေဒ၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးမွတ္္ံတင္ျခင္ြးဥ္ေဒ၊

ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

ဥ္ေဒုႏွင့္ ယင္ြးတ႕၏ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး ျဖစ္ၿ္ီြး ယင္ြးတ႕ုႏွင့္ ဆက္စ္္ေနေသာ လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြး၊
အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ာြး၊ အမန္႕ုႏွင့္ ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြးက္ါ အေျခခံခြဲ့္ါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးနည္ြးလမ္ြးမ ာြး
PJM သည္ ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿ္ီလ အထ လ္္ေဆာင္ခြဲ့သည္။ PJM ၏ ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ က
ကာလတေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

(၉၅)

ဦြး၊

ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

(၁၇)

ဦြး၊

တင္ြးေဒသႀကီြးတာ၀န္ခံ (၃) ဦြး စစေ္ါင္ြး (၁၁၅) ဦြးတ႕ျဖင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးတပင္ (၈) ၿမဳ႕နယ္၊
ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးတပင္ (၅) ၿမဳ႕နယ္ုႏွင့္ ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတပင္ (၃) ၿမဳ႕နယ္ တ႕၌
ျဖန္႕က က္ေနရာခ ခြဲ့္ါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္ မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာျခင္ြး၊ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး၊
မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးသည့္ကာလ၊
္ံစံမ ာြးျဖည့္သပင္ြးျခင္ြး၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္မြဲေ္ြးျခင္ြး၊

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာျ္စ္မႈမ ာြးုႏွင့္

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြး

ေကာ္မတီမ ာြး၊ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြး (ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံရံြးမ ာြးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး)၊
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြးမ ာြး

တင္သပင္ြးျခင္ြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ အခန္ြးက႑တ႕ ္ါ၀င္သည္။
ထသ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတပင္ စနစ္တက ျ္င္ဆင္ထာြးေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး္ံစံမ ာြးအာြး
အသံြးျ္ဳၿ္ီြး

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြဲ႔သည္။

္ံစံမ ာြးတပင္

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာတရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးျဖစ္ေသာ

္ါ၀င္ေသာ

ေမြးခပန္ြးအာြးလံြးသည္

ဥ္ေဒမ ာြး၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးအေ္ၚတပင္ အေျခခံၿ္ီြး ျ္ဳစထာြးျခင္ြးျဖစ္္ါသည္။
ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ ႀကဳကာလျဖစ္စဥ္မ ာြးျဖစ္သည့္
က္္ထာြးေၾကညာျခင္ြးုႏွင့္

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးျခင္ြး၊

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တ႕က

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး

ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးျဖင့္

လည္ြးေကာင္ြး၊ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးသည့္ကာလျဖစ္စဥ္က ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္
ကာလတေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးျဖင့္ လည္ြးေကာင္ြး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခြဲ့သည္။
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ င္ြး္သည့္ေန႕တပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္

အဖပ႕ြဲ ၀င္ုႏွစ္ဦြးစီ္ါ၀င္ေသာ

အဖပ႕ြဲ ငယ္မ ာြးအျဖစ္ မြဲရံဖပင့္လွစ္သည့္အခ န္ုႏွင့္ မြဲရံ္တ္ခ န္ (မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္ ရလဒ္မ ာြးစာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြး)
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တ႕က

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့ၿ္ီြး

က န္အခ န္မ ာြးတပင္

အျခာြးမြဲရံမ ာြးသ႕

တစ္ဦြးခ င္ြး

သပာြးေရာက္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့ၾကသည္။
ေရပြးေကာက္္ပြဲေုႏွာင္ြး္င္ြးကာလျဖစ္စဥ္မ ာြးျဖစ္သည့္
ဆင္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြး၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး)၊

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာျ္စ္မႈမ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြး (ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံရံြးမ ာြးက

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

တင္သပင္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တ႕က

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြးမ ာြး

ခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြး၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးုႏွင့္

တင္ြးေဒသႀကီြး

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္တ႕တပင္

ကာလရွည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခြဲ့သည္။
ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္
အခ က္အလက္မ ာြးုႏွင့္

ယင္ြးတ႕၏

အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြးက

္တ္သက္ေသာ

ရယူရန္အတပက္

သတင္ြး

ျ္ည္ေထာင္စအဆင့္

အသအမွတ္ျ္ဳ ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြး (၁၀)ဖပ႕ြဲ ၊ တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္အဆင့္

အသအမွတ္ျ္ဳ

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြး

(၁၅)ဖပ႕ြဲ တ႕က ဆက္သပယ္ေမြးျမန္ြးခြဲ့္ါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲသ
့ ည့္လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး
PJM

က

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး

က္္ထာြးေၾကညာျခင္ြး၊

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြး

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာျခင္ြး၊

ရ္္နာြးသည့္ကာလ၊

္ံစံမ ာြးျဖည့္သပင္ြးျခင္ြး၊

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးျခင္ြး၊

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္မြဲေ္ြးျခင္ြး၊

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာျ္စ္မႈမ ာြးုႏွင့္

အေျခခံ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး၊
မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြး

ေကာ္မတီမ ာြး၊ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြး (ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံရံြးမ ာြးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး)၊
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြးမ ာြး

တင္သပင္ြးျခင္ြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ အခန္ြးက႑တ႕ ္ါ၀င္သည္။

၁။ မြဲဆုႏၵရင
ွ အ
္ သ္ညာေ္ြးျခင္ြး
၁.၁။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
္ါတီစံဒီမကေရစီအေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲမ ာြးက င္ြး္ရာ၌

၂၀၁၀

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲုႏွင့္ ၂၀၁၂

ၾကာြးျဖတ္ ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ႕တပင္ ုႏင္သူအကန္ယူစနစ္ (First Past The Post) က အသံြးျ္ဳခြဲ့သည္။
သ့ေသာ္လည္ြး အခ ဳြးက ကယ္စာြးျ္ဳစနစ္ (Proportional Representative) အာြး ေျ္ာင္ြးလြဲက င့္သြးေရြး
ံ
အဆက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇပန္လတပင္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး မြဲဆုႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္
ကယ္စာြးလွယ္မွ စတင္တင္သပင္ြးခြဲ့ၿ္ီြး ေနာက္္င္ြးတပင္မူ ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံအေျခခံခံရံြးမွ ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံုႏွင့္မညီဆသည့္
ဖပ႔စ
ြဲ ည္ြး္ံေျခခံဥ္ေဒခံရံြး၏

သေဘာထာြးမွတ္ခ က္ျဖင့္
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ုႏင္သူအကန္ယူစနစ္က္င္

ဆက္လက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

က င့္သြးခြဲ
ံ ့သည္။

ထသ႕၂၀၁၅ခုႏွစ္

အသံြးျ္ဳရမည္ဟူေသာ

မေသခ ာမႈသည္

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးအတပက္

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပအ
ြဲ တပက္

မည္သည့္စနစ္က

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက

လ္္ေဆာင္သည့္

သင္ရြးညပန္ြးတမ္ြးမ ာြးေရြးဆပျြဲ ခင္ြးုႏွင့္

သင္တန္ြးေ္ြးျခင္ြးတ႕တပင္

ေုႏွာင့္ေုႏွြးၾကန္႕ၾကာမႈမ ာြးုႏွင့္ အခက္အခြဲမ ာြး ျဖစ္ေစခြဲ့သည္။
မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးေရြးအတပက္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

၂၀၁၀

ေရပြးေကာက္္ပြဲကထက္ ၂၀၁၅တပင္ ္မလ္္ေဆာင္ခြဲ့သည္။ မီဒီယာမ ာြး၊ ရ္္သံလင္ြးမ ာြးတပင္ ကာတပန္ြးမ ာြး၊
ရ္္ရွင္ဇာတ္လမ္ြးတမ ာြး

ထတ္လႊင့ျ္ ခင္ြး၊

သက္ဆင္ရာရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

္စတာမ ာြးုႏွင့္

လက္ကမ္ြးစာေစာင္မ ာြးက

တစ္ုႏင္ငံလံြးသ႕

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးမွတစ္ဆင့္

ျဖန္႕ျဖ ြးေ၀ငွခြဲ့သည္က

ေတပ႕ရွရ္ါသည္။ သ႕ေသာ္ ျ္ည္သူလူထ၏ စတ္္ါ၀င္စာြးမႈနည္ြး္ါြးျခင္ြး၊

တင္ြးရင္ြးသာြးေဒသမ ာြးတပင္

ျမန္မာစာက နာြးလည္တတ္ေျမာက္သူနည္ြး္ါြးျခင္ြးတ႕ေၾကာင့္ ထေရာက္မႈနည္ြး္ါြးခြဲ့္ါသည္။
အထူြးသျဖင့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္အာြး ျ္ည္ေထာင္စ၊ တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊ ခရင္၊
ၿမဳ႕နယ္အဆင့္မ ာြး၌

သင္တန္ြးမ ာြး္႕ခ ခြဲ့ေသာ္လည္ြး သင္တန္ြးမ ာြး၏

သရ္္ျ္မႈမရွသေလာက္နည္ြး္ါြးျခင္ြး၊
ေျ္ာင္ြးလြဲေနျခင္ြး
ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲဆင္ရာသတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြး

(ဥ္မာ-ႀကဳတင္မြဲ)
နည္ြးဥ္ေဒ၊

သင္ၾကာြးမႈစနစ္မွာ

စသည္တ႕ေၾကာင့္

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးက

လက္ေတပ႕
မၾကာခဏ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးမွ ာ
နာြးလည္မႈ၊

လက္နာလ္္ေဆာင္ုႏင္မႈ

အာြးနည္ြးသည္က ေတပ႕ရ္ါသည္။
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ င္ြး္ခါနီြးမွ သင္တန္ြးမ ာြးတက္ေရာက္ၿ္ီြးထာြးသည့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး
(အမ ာြးအာြးျဖင့္

ရ္္ကပက/္ ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး)

ုႏႈတ္ထက
ပ ္သပာြးျခင္ြး

တ႕ကလည္ြး ေတပ႕ရသည္။ ထ႕ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြး အသစ္ခန္႔အ္္ရျခင္ြး၊ ယင္ြးတ႕အေနျဖင့္
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးအာြး

ရင္ြးုႏွီြးကၽပမ္ြး၀င္လာေအာင္

သင္တန္ြးေ္ြးရန္

အခ ္န္

မလံေလာက္ျခင္ြး စသည္တ႕ကလည္ြး ေတပ႕ရသည္။
မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးေရြးတပင္

ေတပ႕ၾကံဳရေသာ

အျခာြးအခက္အခြဲတစ္ရ္္မွာ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးုႏွင့္

သက္ဆင္ေသာ လ္္ထြးလ
ံ ္္နည္ြးမ ာြး၊ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးုႏွင့္ အမန္႕ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြး မတည္ၿငမ္ျခင္ြး
ျဖစ္သည္။ ျ္ည္ေထာင္စ ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ င္ြး္မည့္ေန႕က မေၾကညာမီက
မြဲရံတပင္ မြဲေ္ြးျခင္ြးကသာ ဆုႏၵျ္ဳတံဆ္္တြးံ ရက္ုႏွ္္ရမည့္စနစ္က က င့္သံြးမည္ျဖစ္ၿ္ီြး ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရာတပင္
အမွန္ျခစ္စနစ္ကသာ က င့္သြးမည္
ံ
ဟ ေျ္ာဆခြဲ့သည္။ သ႕ေသာ္ လက္ေတပ႕တပင္ ႀကဳတင္မြဲအတပက္
အမွန္ျခစ္စနစ္က ုႏင္ငံျ္င္္ႀကဳတင္မြဲမ ာြး၊ သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ ျ္င္္ေရာက္ႀကဳတင္မြဲမ ာြး၊ ရြဲစခန္ြး၊
ေဆြးရံ၊

အခ ဳ္္ခန္ြး၊

တ္္မေတာ္တ္္ရင္ြးမ ာြးုႏွင့္

အတပက္ကသာက င့္သံြးခြဲ့ျ္ီြး

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအတပင္ြး

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးုႏွင့္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြး တပင္ တံဆ္္တံြးထရမည့္စနစ္က က င့္သြးခြဲ
ံ ့သည္။
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ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

ထကြဲ့သ႕

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ေဆာင္ရပက္မည္ဆျခင္ြးက

ထတ္ေ၀ခြဲ့ေသာ

“ႀကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးဆင္ရာ သမွတဖ
္ ယ
ပ ရ
္ ာမ ာြး” ဟူသည့္ စာအ္္တပင္

ေဖာ္ျ္ထာြးျခင္ြးမွတစ္္ါြး

တစ္စံတစ္ရာ

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြး

ထတ္ျ္န္ေၾကညာခြဲ့ျခင္ြးမရွေခ ။

ထအခ က္သည္လည္ြး

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး လ္္ေဆာင္ေနသူမ ာြးအတပက္ စန္ေခၚခ က္တစ္ခ ျဖစ္ေစခြဲ့သည္။
ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

မြဲေ္ြးရာတပင္

မြဲဆုႏၵရွင္အမ ာြးစမွာ

မြဲေ္ြးျခင္ြးုႏွင့္္တ္သက္၍

နာြးလည္မႈအာြးနည္ြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ အခ ဳ႕မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးမွာမူ မည္သ႕မြဲေ္ြးရမည္က လံြး၀မသသျဖင့္
မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြးအာြး လက္လံေမြးျမန္ြးေနသည္က ေတပ႕ရ္ါသည္။
၁.၂။ အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး


အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးအေနျဖင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲဆင္ရာ္ညာေ္ြးလ္္ငန္ြးမ ာြး

ေဆာင္ရပက္ရာတပင္ သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြး တည္ၿငမ္ေရြးသည္ အေရြးႀကီြး္ါသည္။ ထ႕ေၾကာင့္
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္

အေနျဖင့္

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာသတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးက

တက စပာ

ထတ္ျ္န္ေၾကညာသင့္္ါသည္။


ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာအသ္ညာမ ာြးအာြး ္ညာေရြး၀န္ႀကီြးဌာနုႏွင့္ ညွုႏႈင္ြးၿ္ီြး ေက ာင္ြးသင္ရြးညပန္ြးတမ္ြး
ထြဲတပင္ ထည့္သပင္ြးျ္ဌာန္ြးရန္ လ္္ေဆာင္သင့္္ါသည္။



မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးရာတပင္
နည္ြးလမ္ြးမ ာြးက

အမ ာြးျ္ည္သူစတ္္ါ၀င္စာြးရန္အတပက္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၊

ုႏင္င္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္

ခ တ္ဆက္္ူြးေ္ါင္ြးၿ္ီြး

္မထေရာက္ေသာ

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး၊

သတင္ြးအခ က္အလက္ုႏွင့္

အသ္ညာေ္ြးေရြး

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက ေရြးဆပသ
ြဲ င့္္ါသည္။


မြဲဆုႏၵရွင္္ညာေ္ြးေရြးုႏွင့္

မြဲဆုႏၵရွင္အခ က္အလက္တ႕က

တင္ြးရင္ြးသာြးဘာသာစကာြးမ ဳြးစံျဖင့္

ေဖာ္ျ္ရန္အတပက္ သက္ဆင္ရာတင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္မ ာြးရွ တင္ြးရင္ြးသာြး၀န္ႀကီြးမ ာြးုႏွင့္ ္ူြးေ္ါင္ြး
လ္္ေဆာင္သင့္္ါသည္။


မြဲဆုႏၵရွင္္ညာေ္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက လ္္ေဆာင္ရာတပင္ တစ္ုႏင္ငံလံြး တစ္ေျ္ြးညီျဖစ္ေစရန္အတပက္
သင္တန္ြးလက္စမ
ပြဲ ာြးက

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္က

ဦြးစီြးၿ္ီြး

ေစာလ င္စပာ

ထတ္ေ၀သင့္သည္။


အေထပေထပေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္

ဆုႏၵမြဲေ္ြးမႈရာခင္ုႏႈန္ြးအနည္ြးဆံြးေဒသမ ာြးက

အဓကထာြးၿ္ီြး

အထူြးအသ္ညာေ္ြးေရြးလ္္ငန္ြး အစီအစဥ္မ ာြး ေဆာင္ရပက္သင့္္ါသည္။


မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးုႏွင့္ ုႏင္ငံေရြး္ါတီ၀င္မ ာြးအာြး ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၊ တရာြးေရြး႒ာနမ ာြးမွ
အာဏာ္င္မ ာြး
ကပက
ြဲ ျပြဲ ္ာြးျ္ာြး

(ရာဇ၀တ္မႈဆင္ရာ

တရာြးရံြးမ ာြး)ုႏွင့္

သရွနာြးလည္ေစရန္အတပက္

ရြဲတ္္ဖပ႕ြဲ ၏

တာ၀န္ုႏွင့္လ္္္င္ခပင့္မ ာြးက

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးေရြးအစီအစဥ္မ ာြးတပင္

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ ျ္စ္မႈမ ာြးုႏွင့္ တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈမ ာြးအေၾကာင္ြးက ထည့္သပင္ြးသင့္္ါသည္။

12
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Peace & Justice Myanmar (PJM)

၂။ အေျခခံမဆ
ြဲ ုႏၵရင
ွ စ
္ ာရင္ြးုႏွင့ ္ မြဲဆုႏၵရင
ွ စ
္ ာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာျခင္ြး
၂.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ င္ြး္မည့္ေန႕ရက္က

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္က

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးသည္
အတပက္

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး

္ံစံ(၁)၊

မမတ႕၏

ေၾကညာၿ္ီြးေနာက္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးမြဲဆုႏၵနယ္မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး

္ံစံ(၁-က)တ႕က

ေရပြးေကာက္္ပြဲစတင္မက င္ြး္မီ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထာြးသည့္အတင္ြး ႀကဳတင္၍ ေၾကညာရမည္။
ယင္ြးစာရင္ြးမ ာြးက

ေၾကညာသည့္အခါ

တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးမြဲဆုႏၵနယ္အလက္

လႊတ္ေတာ္မြဲစာရင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြးေသာေၾကညာစာ
မြဲစာရင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြးေသာ

က္္ထာြးေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။1

တစ္္ါတည္ြး

ထ႕ျ္င္

ေၾကညာစာ

္ံစံ(၂)ုႏွင့္

္ံစံ(၂-က)

တ႔က္ါ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

အမည္စာရင္ြးေၾကညာခ က္ ္ံစံ(၁၀)၊ ္ံစံ(၁၀-က)တ႕ကလည္ြး က္္ထာြး ရမည္ျဖစ္သည္။2
မြဲစာရင္ြး၏စာမ က္ုႏွာတင္ြးတပင္လည္ြးေကာင္ြး၊

လႊတ္ေတာ္မြဲစာရင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြးေသာ

ေၾကညာစာတပင္

လည္ြးေကာင္ြး ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲဥကၠ႒ုႏွင့္ အတပင္ြးေရြးမြးတ႕က လက္မွတ္ေရြးထြး၍
အတည္ျ္ဳရမည္၊
ခရင္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယေ
္ လာင္ြးမ ာြး၏အမည္စာရင္ြးေၾကညာခ က္က သက္ဆင္ရာ

(သ႕မဟတ္)

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပဥ
ြဲ ကၠ႒က

လက္မွတ္ေရြးထြး၍

အတည္ျ္ဳရမည္ျဖစ္သည္။3
၂.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
၂၀၁၅ခနွစ္ အေထပေထပေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ တပက္ ျ္ည့္စံမွန္ကန္သည့္ မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးရရွေစရန္ ရည္ရပယ္ၿ္ီြး
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္
၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ုႏ၀င္ဘာလမွ

စတင္ကာ

အေျခခံမြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးျ္ဳစျခင္ြးက
၂၀၁၅

ခနွစ္၊

ဇပန္လထ

ျမန္မာတစ္ုႏင္ငံလံြးတပင္

ခုႏွစ္လၾကာ

္ံစံ

၆၆/၆က

အေျခခံၿ္ီြးေကာက္ယူခြဲ့သည္။ အဆ္ါေကာက္ယူခြဲ့ေသာစာရင္ြးမ ာြးက ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ မွ
ဇပန္လ

အထ

အဆင့္ေလြးဆင့္ျဖင့္

တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္ျ္ည္နယ္မ ာြးတပင္

အသတ္ခၿပြဲ ္ီြး

က္္ထာြးေၾကညာခြဲ့သည္။
PJM သည္ မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး က္္ထာြးေၾကညာျခင္ြးျဖစ္စဥ္၏ ္ထမ၊ ဒတယုႏွင့္ စတတၳအဆင့္တပင္
္ညာေ္ြးျခင္ြးုႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြးက

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးရွ

ၿမဳ႕နယ္

(၈)

ၿမဳ႕နယ္တပင္

ကပန္ျ္ တာစနစ္ျဖင့္

စာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြးျ္ဳစျခင္ြးသည္

လ္္ေဆာင္ခြဲ့သည္။
ျမန္မာနင္ငံတပင္
္ထမဆံြးအႀကမ္
1

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးမ ာြးက
ျဖစ္သည္။

ထမြဲစာရင္ြးမ ာြးတပင္

မြဲစာရင္ြးတပင္ေဖာ္ျ္ထာြးသည့္လ္္စာတပင္

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈။
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈(က)၊(ခ)။

2

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၁၉(ဃ)။
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၃၅(က)၊(ခ)။

3

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၁၅(က)။
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေနထင္ျခင္ြးမရွသူမ ာြး္ါ၀င္ေနျခင္ြး၊

မသာြးစတစ္စတည္ြးက္င္

စာရင္ြးထြဲ္ါ၀င္သူက္ါ၀င္ကာ

တခ ဳ႕က

မ္ါ၀င္ျခင္ြး၊ မြဲစာရင္ြးထြဲတပင္ ္ါ၀င္သူမ ာြး၏ အမအမည္မ ာြး မွာြးယပင္ြးမူမ ာြးျ္ာြးျခင္ြး၊ ကပယလ
္ ပန္သူမ ာြး၏
အမည္မ ာြး ္ါရွေနျခင္ြး၊ မြဲစာရင္ြးမ ာြးတပင္ လူတစ္ဦြးတစ္ေယာက္၏ အမည္မ ာြးသည္ တစ္ႀကမ္ထက္္၍
္ါ၀င္ေနျခင္ြး၊

ျ္ည္သူမ ာြးအေနျဖင့္

မြဲစာရင္ြးတပင္

မမတ႕၏

အမည္မ ာြးက

ရွာေဖပရန္ခက္ခြဲျခင္ြး၊

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏ ကယ္ေရြးအခ က္အလက္မ ာြး မွာြးယပင္ြးေနျခင္ြးစသည့္ အခ က္မ ာြးက PJM မွေလ့လာ
ေတပ႕ရွခြဲ့္ါသည္။
၂၀၁၅ ခွုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႕မွ (၂၇) ရက္ေန႕အထ တစ္ုႏင္ငလ
ံ ြးအတ
ံ
င္ြးအတာျဖင့္
မြဲဆုႏၵရင
ွ စ
္ ာရင္ြးမ ာြးက က္္ထာြးေၾကညာခြဲသ
့ ည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ ာြးအရ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြး၌ အမ ာြးအာြးျဖင့္
မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး ္ံစံ(၁)၊ တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးမြဲဆုႏၵနယ္မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး ္ံစံ(၁-က)တ႕က

ရ္္ကပက္/

ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြး၌

ရ္္ကပက္/

ေက ြးရပာအ္္စအနည္ြးငယ္တပင္မူ
ယင္ြးစာရင္ြးမ ာြးုႏွင့္အတူ

က္္ထာြးေၾကညာသည္က

ဓမၼာရံမ ာြး၌

ေတပ႕ရၿ္ီြး

က္္ထာြးေၾကညာသည္က

လႊတ္ေတာ္မြဲစာရင္ြးုႏွင့္

ေတပ႕ရသည္။

စ္္လ ဥ္ြးေသာေၾကညာစာ

္ံစံ(၂)က္ါ

က္္ထာြးေၾကညာသည္က ေတပ႕ရသည္။ ထ႕ျ္င္လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏ အမည္စာရင္ြး
ေၾကညာခ က္ ္ံစံ(၁၀)၊ ္ံစံ(၁၀-က)တ႕ကလည္ြး က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ ထ႕ျ္င္ ေတာင္ြးဆလႊာ
(္ံစံ-၃)၊

ကန္႕ကပက္လႊာ

ေနထင္သူမ ာြးအတပက္)

(္ံစံ-၄)၊

ျ္င္ဆင္လႊာ

(္ံစံ-၄(ဂ))ုႏွင့္

မြဲစာရင္ြးတပင္အမည္ထည့္သပင္ြးေ္ြးရန္

(ရက္ေ္ါင္ြး

ေတာင္ြးဆလႊာ

၁၈၀ုႏွင့္အထက္

(္ံစံ-၃(က))

တ႕၏

နမူနာ္ံစံမ ာြးကလည္ြး က္္ထာြးသည္။ ယင္ြးနမူနာ္ံစံမ ာြးက မက္္ထာြးသည့္ ရံြးအနည္ြးငယ္သာရွသည္။
ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြး၌

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးအမ ာြးစသည္ မြဲစာရင္ြးမ ာြးက မနက္ (၁၀ြး၀၀) နာရီမွ ညေန (၄ြး၀၀)နာရီအထ
က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးသည္ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအ္္ခ ဳ္္ေရြးမြးရံြးမ ာြးုႏွင့္ ္ူြးတပရ
ြဲ ံြးစက္ထာြးျခင္ြးေၾကာင့္
အခ ဳ႕ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲ
က္္ထာြးသည္က
အမ ာြးအာြးျဖင့္

ေတပ႕ရသည္။

ရက္အနည္ြးငယ္

တစ္ရပက္ခ င္ြး

(၉ြး၀၀)

နာရီအထ

ေနရာအခက္အခြဲေၾကာင့္
က္္ထာြးၾကသည္။

ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး

အနည္ြးငယ္တပင္မူ

မြဲစာရင္ြးမ ာြး

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ

အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးသည္

မက္္ဘြဲ

ည

အစလက္

ေနာက္က ၿ္ီြးမွ

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ
ုႏႈင္ြးယွဥ္္ါက

အခ ဳ႕ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စတ႕တပင္မူ

မြဲစာရင္ြးစာရပက္မ ာြးက

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးသည္

ေနရာ္မက ယ္၀န္ြးေသာေၾကာင့္

္မအဆင္ေျ္သည္။
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က္္ထာြးသည္က

ေတပ႕ရသည္။

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြး

ုႏွင့္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

မြဲစာရင္ြး

စစ္ေဆြးရာတပင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

မြဲစာရင္ြးမ ာြးတပင္ သက္ဆင္ရာ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စရွ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏ အမည္မ ာြးက ေဖာ္ျ္ရာ၌
ျမန္မာအကၡရာစဥ္အတင္ြး ေဖာ္ျ္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ ယင္ြးသ႕ေဖာ္ျ္ထာြးသျဖင့္ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး
အေနျဖင့္ မမတ႕ အမ္ေထာင္စ၀င္မ ာြး၏ အမည္မ ာြးက အမ္ေထာင္စအလက္ ရွာေဖပရန္ ခက္ခြဲသည္က
ေတပ႕ရသည္။
ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ

ေက ြးလက္ေဒသမ ာြးတပင္

ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္ဦြးေရသည္ အလပန္နည္ြး္ါြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ ထ႕ေၾကာင့္ မြဲစာရင္ြးမ ာြးက က္္ထာြးရာတပင္
မြဲစာရင္ြးမ ာြးလံျခံဳေရြးအတပက္ ေက ြးရပာအ္္စမ ာြး၏ ရပာမႀကီြးမ ာြးတပင္သာ က္္ထာြးုႏင္ၿ္ီြး ရပာခပမ
ြဲ ာြးတပင္
မက္္ထာြးုႏင္သည္က ေတပ႕ရသည္။
ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအမ ာြးစတြင္
လအ္္ေသာ္ံစံမ ာြး
အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးက

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအာြး

ျဖည့္စပက္ရာ၌
အလွည့္က

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးအာြး
စာအ္္မ ာြးျဖင့္သာ

ကူညီရန္အတပက္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

တာ၀န္ခ ထာြးေ္ြးသည္ကေတပ႕ရသည္။

ျဖည့္စပက္ျ္င္ဆင္ေရြးသာြးရာ၌
ေရြးသာြးမွတ္တမ္ြးတင္သည္က

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးသည္
လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးက

အမည္မ ာြးကူညီရွာေဖပေ္ြးရန္ုႏွင့္
အခ ဳ႕ေနရာမ ာြးတပင္

သတ္မွတ္ထာြးေသာ္ံစံမ ာြးက
ေတပ႕ရွခြဲ့္ါသည္။

ရ္္ကပက္ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပဥ
ြဲ ္ေဒမ ာြး၊

သရွနာြးလည္မႈအာြးနည္ြးသည္ကေတပ႕ရၿ္ီြး

အသံြးမျ္ဳဘြဲ
ေက ြးရပာအ္္စမွ
နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

အက ဳြးဆက္အာြးျဖင့္

ယင္ြးတ႕၏

လ္္ငန္ြးတာ၀န္မ ာြးက ထမ္ြးေဆာင္ရာ၌ နည္ြးဥ္ေဒုႏွင့္ လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးအတင္ြး ေဆာင္ရပက္ျခင္ြးမရွဘြဲ
အခက္အခြဲမ ာြး ရွေနသည္က ေတပ႕ရသည္။
၂.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပသ
ြဲ ည္
ျ္င္ဆင္လႊာ

္ံစံ(၄-ဂ)၊

ေတာင္ြးဆလႊာ

ရက္ေ္ါင္ြး

မြဲစာရင္ြးတပင္အမည္ထည့္သပင္ြးေ္ြးရန္

္ံစံ(၃)၊

၁၈၀ုႏွင့္အထက္

ေတာင္ြးဆလႊာ

ကန္႕ကပကလ
္ ႊာ

္ံစံ(၄)၊

ေနထင္သူမ ာြးအတပက္

္ံစံ(၃-က)

တ႕၏

္ံစံမ ာြးအာြး

္မရွင္ြးလင္ြးလပယ္ကူေအာင္ျ္ဳလ္္ၿ္ီြး သက္ဆင္ရာ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးသ႕
လံေလာက္စပာ ျဖန္႕ေ၀ေ္ြးသင့္္ါသည္။


မြဲစာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာျခင္ြးဆင္ရာလ္္ငန္ြးညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြးမွာ

တစ္ုႏင္ငံလံြး

တစ္ေျ္ြးညီ

ျဖစ္သင့္သည္။


္မတက မွန္ကန္ေသာ မြဲစာရင္ြးျ္ဳစရန္ လူ၀င္မႈႀကီြးၾက္္ေရြးဌာနုႏွင့္ အေထပေထပအ္္ခ ဳ္္ေရြးဌာန၏
္ူြးေ္ါင္ြးကူညီေဆာင္ရပက္မႈ လအ္္သည္။



မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး
ေဒတာေဘ့စ္ေ္ၚ

္မတက မွန္ကန္ေရြးအတပက္
အေျခခံၿ္ီြး

လက္ရွျ္ဳစထာြးၿ္ီြးေသာ

လူ၀င္မႈႀကီြးၾက္္ေရြးဌာန၊

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး

အေထပေထပအ္္ခ ဳ္္ေရြးဌာနုႏွင့္

္ူြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရပက္ကာ သက္ဆင္ရာ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စမ ာြးရွ ဆယ္အမ္စကယ္စာြးလွယမ
္ ာြးုႏွင့္
ခ တ္ဆက္ၿ္ီြး အခ က္အလက္မ ာြးက စဥ္ဆက္မျ္တ္ မပမ္ြးမံသင့္္ါသည္။


ျ္ည္တပင္ြးေရႊ႕ေျ္ာင္ြးလ္္သာြးမ ာြး၏ မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးအာြး စနစ္တက ေကာက္ယူျ္ဳစသင့္္ါသည္။
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)



မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးအာြး ျ္ည္သူလူထၾကည့္ရႈမႈ မ ာြးျ္ာြးလာေစရန္ အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္
္ူြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရပက္သင့္္ါသည္။



မြဲစာရင္ြးက ရံြးခ န္အတပင္ြးတပင္သာ က္္ထာြးေၾကညာျခင္ြးသည္ အမ ာြးျ္ည္သူအတပက္ အဆင္ေျ္ျခင္ြး
မရ္
ွ ါသျဖင့္ ျ္ည္သူမ ာြး လာေရာက္ၾကည့္ရႈနင္မည့္ အခ န္က သတ္မွတ္စီစဥ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။



ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးတပင္
ထည့္သပင္ြးရန္
ဆရာမမ ာြး

ကပ မ္ြးက င္ေသာ

အာြးလ္္ခ န္က

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးမ ာြးက

လူအင္အာြးမရွျခင္ြးေၾကာင့္

ေစာင့္ဆင္ြးရျခင္ြးမ ာြး

ကပန္ျ္ တာစနစ္အတပင္ြး

အေျခခံ္ညာေက ာင္ြးမ ာြးမွ

ရွေန္ါသျဖင့္

ဆရာ၊

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးတပင္ ကပန္ျ္ တာ ကၽပမ္ြးက င္ေသာ ၀န္ထမ္ြးအင္အာြး တြးခ ြဲ႕ခန္႕ထာြးသင့္္ါသည္။

၃။ ႀကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြး
ႀကဳတင္ဆုႏၵမြဲေ္ြးျခင္ြး (၃)မ ဳြးရွသည္။
(က) ျ္ည္တပင္ြးရွ သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ေရာက္ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး4၊
(ခ) ုႏင္ငံျ္င္္ေရာက္ရွေနေသာမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး5၊
(ဂ) ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ င္ြး္သည့္ေန႕ရက္၌ သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္အတပင္ြးတပင္ရွေနေသာ္လည္ြး အေၾကာင္ြး
အမ ဳြးမ ဳြးေၾကာင့္ မြဲရံသ႕ ကယ္တင္ လာေရာက္ဆုႏၵမြဲမေ္ြးုႏင္ျခင္ြးမရွသူမ ာြး6။
၃.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ င္ြး္သည့္ေန႕ရက္တပင္
လည္ြးေကာင္ြး၊

သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္သ႕

ခရီြးေ၀ြးသပာြးရန္ရွသူမ ာြးသည္လည္ြးေကာင္ြး၊

ေရာက္ရွေနသူမ ာြးသည္

တ္္မေတာ္သာြးမ ာြးုႏွင့္

အတူေန

အမ္ေထာင္စ၀င္မ ာြးသည္လည္ြးေကာင္ြး၊ သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္တပင္ရွေသာ္လည္ြး မြဲရံသ႕ က န္ြးမာေရြး
အေျခအေနအရ

မလာေရာက္ုႏင္သူမ ာြးသည္လည္ြးေကာင္ြး၊

ထမ္ြးေဆာင္ရမည့္သူမ ာြး၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

တာ၀န္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြး

သည္လည္ြးေကာင္ြး ႀကဳတင္မြဲေ္ြးုႏင္သည္။7
သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္သ႕ေရာက္ရွေနသူမ ာြးသည္
သတ္မွတ္ရက္အတပင္ြး
ျဖည့္သပင္ြးရန္္ံစံ

သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ေရာက္
(္ံစံ-၁၅)က8

ႀကဳတင္မြဲ

ေ္ြးခပင့္ရုႏင္ရန္အတပက္

ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြးုႏွင့္

သက္ဆင္ရာဌာနအႀကီြးအမြးမ ာြးထံမွတစ္ဆင့္

4

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၄(က)၊(ခ)၊(ဂ)၊(ဃ)၊(င)၊(စ)။

5

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၄(ဆ)။

6

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၁(ခ)။

7

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၅(က)၊(ခ)၊(ဂ)။

8

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၆(က)(၁)၊(၂)။

16

္တ္သက္၍
သက္ဆင္ရာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ခထ
ပြဲ ံ ေ္ြး္႕ေလွ ာက္ထာြးရမည္။ ရ္္ကပက္ သ႕မဟတ္ ေက ြးရပာအ္္စ
ေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပသ
ြဲ ည္ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္ခပထ
ြဲ ံမွ ေ္ြး္႕လာေသာ (္ံစံ-၁၅)မ ာြးက စစစ္ျ္ီြး
သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ေရာက္
ရွေသာ တ္္မေတာ္သာြးမ ာြးုႏွင့္

္ံစံ(၁-၁)9၊ ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္

ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြး၏စာရင္ြးက

္ံစံ(၁-၂)10၊

အတူေနအမ္ေထာင္စ၀င္မ ာြး၏စာရင္ြးက

ုႏင္ငံျ္င္္သ႕

ေရာက္ရွေနေသာ ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြး၏စာရင္ြးက ္ံစံ(၁-၃)ျဖင့္11 ေရြးမွတ္ၿ္ီြး မတ တစ္ေစာင္က
သက္ဆင္ရာရ္္ကပက္ သ႕မဟတ္ ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ ရံြးတပင္လည္ြးေကာင္ြး၊ မတ တစ္ေစာင္က
ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတပင္လည္ြးေကာင္ြး

က္္ထာြးရမည္ဟ

ျ္႒ာန္ြးထာြးသည့္အျ္င္

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးတပင္လည္ြး12 ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။
သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္တပင္ရွေသာ္လည္ြး
မလာေရာက္ုႏင္သူမ ာြးသည္
အတပင္ြးတပင္္င္

မြဲရံသ႕

သတ္မွတ္ေန႕ရက္မ ာြးတပင္
ေ္ြးုႏင္သည္၊13

ႀကဳတင္မြဲ

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

က န္ြးမာေရြး
သက္ဆင္ရာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲကယ္စာြးလွယ္မ ာြးသည္

အေျခအေနအရ
ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

တာ၀န္ထမ္ြးေဆာင္ရမည့္သူမ ာြး၊
သက္ဆင္ရာ

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္

အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး သ႕မဟတ္ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတပင္ ခင္လံေသာအေထာက္အထာြးျ္၍
ႀကဳတင္မြဲ ေ္ြးုႏင္သည္ဟ ျ္႒ာန္ြးထာြးသည့္အျ္င္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးတပင္လည္ြး ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။14
လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးုႏွင့္
ေဆာင္ရပက္ရာ၌

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္
ၿမဳ႕နယ္ုႏွင့္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးမွ

ေဖာ္ျ္ခ က္မ ာြးအရ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္က

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႔ခ
ြဲ ပမ
ြဲ ာြးက

မြဲရံကယ္စာြးလွယ္၊

အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္

မီဒီယာမ ာြးသည္ ေစာင့္ၾကည့္ုႏင္သည္။15
ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္ ္တ္သက္ရာတပင္ ေရပြးေကာက္္ပန
ြဲ ည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအရ ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြး၏
ေနာက္ေက ာဘက္တပင္ သက္ဆင္ရာၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္၏ ရံြးတံဆ္္၊ တာ၀န္ယူ၍ ထတ္ေ္ြးသူ၏အမည္ုႏွင့္
လက္မွတ္္ါရွရမည္ဟ ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။ အကယ္၍ ယင္ြးအခ က္(၃)အနက္ တစ္ခ က္ခ က္မ္ါရွ္ါက
ယင္ြးႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္သည္ ္ယ္မြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္ြးခံရမည္ျဖစ္သည္။16
လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးုႏွင့္
သက္ဆင္ရာ

9

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္၊

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

ရ္္/ေက ြးေကာ္မရွင္ုႏွင့္

လွ ဳ႕၀ွက္ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ေရြးအတပက္
ဌာနအႀကီြးအမြးတ႕က

တာ၀န္ယူ

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၆(က)(၃)။

10

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၆(က)(၄)။

11

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၇(ဂ)။

12

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပလ
ြဲ ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္၊ အ္ဒ္ ၂၉(ဂ)။
ရ္္ကပက္ုႏွင့္ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲလ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္၊ အ္ဒ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄။

13

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၅(ဂ) ုႏွင့္ နည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၁(ခ)(၁)၊ ၅၁(ဃ)။

14

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၅(ခ) ုႏွင့္ နည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၁(က)။

15

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၅၁(ခ)။

16

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၆(ဃ)(၂)(၃)။

17

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ
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ေဆာင္ရပက္ေ္ြးရမည့္ လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးကလည္ြး ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။ ဆုႏၵျ္ဳၿ္ီြးေသာ ႀကဳတင္ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္
မ ာြးက စာအတ္အသီြးသီြး၌ ထည့္သပင္ြးၿ္ီြးေနာက္ ယင္ြးစာအတ္မ ာြးက ခ တ္္တ္ထာြးေသာ မြဲ္ံြးမ ာြးျဖင့္
လံျခံဳစပာ ထန္ြးသမ္ြးရန္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးတပင္ ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။17
၃.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး

PJM အဖပ႕ြဲ သည္ သက္ဆင္မြဲဆုႏၵအတပင္ြး၌ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တဘာလ
(၂၉) ရက္ေန႕မွ ုႏ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕အထ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြး၊ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္
ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမ တ႔တပင္ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးမႈ (၂၃၂) ႀကမ္အာြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္မ ာြးအရ

ၿမဳ႕နယ္၊

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ

အမ ာြးစသည္ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရမည့္ေန႕ရက္မ ာြးအာြး ႀကဳတင္ေၾကညာခြဲ့သည္က ေတပ႕ရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္
ရံြးသည္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြးအနက္

မြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ေရာက္

ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြးစာရင္ြး

္ံစံ

(၁-၁)၊

(၅)

(၄)

ရံြးသည္

တ္္မေတာ္သာြးမ ာြးုႏွင့္ အတူေနအမ္ေထာင္စ၀င္မ ာြးစာရင္ြး ္ံစံ (၁-၂) ၊ (၈) ရံြးသည္ ုႏင္ငံျ္င္္ရွ
ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြးစာရင္ြး

္ံစံ(၁-၃)

တ႕က

ရွေသာ္လည္ြး

အမ ာြးျ္ည္သူျမင္သာေအာင္

က္္ထာြးျခင္ြး လံြး၀မရွ္ါ။
ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္ ္တ္သက္ရာတပင္ ေရပြးေကာက္္ပန
ြဲ ည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအရ ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြး၏
ေနာက္ေက ာဘက္တပင္ သက္ဆင္ရာၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္၏ ရံြးတံဆ္္၊ တာ၀န္ယူ၍ ထတ္ေ္ြးသူ၏အမည္ုႏွင့္
လက္မွတ္္ါရွရမည္ဟ ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။ အကယ္၍ ယင္ြးအခ က္ (၃) အနက္ တစ္ခ က္ခ က္မ္ါရွ္ါက
ယင္ြးႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္သည္ ္ယ္မြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္ြးခံရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္
္တ္သက္၍

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏

အစီရင္ခံခ က္မ ာြးမွာ

ေအာက္္ါအတင္ြး ျဖစ္သည္။

ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္ သက္ဆိုင္ရမ

၉၇%

ျမိဳ႕နယ္ေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ ကမ္မရွင္၏ တံဆပ္ပါပါသလမ်ား။

၂%၁%

ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္
ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို တမ၀န္ယူ၍ ထိုတ္ေပ်ားသူ၏

၉၄%

၃% ၃%

လက္မွတ္ ပါပါသလမ်ား။
ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္

ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို တမ၀န္ယူ၍ ထိုတ္ေပ်ားသူ၏ အမည္

၈၇%

၁၀% ၃%

ပါပါသလမ်ား။
၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%
ရွပါသည္။

17

မရွပါ။

ေျဖဆိုထမ်ားျခင္်ားမရွ။

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးဆင္ရာ သမွတ္ဖပယ္ရာမ ာြး၊ (ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္)။

18

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ
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 ထ႕ေၾကာင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲသ
့ ည့္

ေနရာမ ာြးတပင္

သက္ဆင္ရာေကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးေၾကာင့္

ႀကဳတင္မလ
ြဲ က္မတ
ွ မ
္ ာြး၏ ္ယ္မျြဲ ဖစ္ုႏင္ေခ သည္ ခန္႕မွနြး္ ေျခ (၁၀%) ခန္႕ ရွေနသည္က ေတပ႕ရသည္။
ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္က ေဆာင္ရပက္ရာ၌ အမ ာြးအာြးျဖင့္ ၿမဳ႕နယ္ုႏွင့္ ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႔ြဲခမ
ပြဲ ာြးက

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးမွ

မြဲရံကယ္စာြးလွယ္၊ အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္ မီဒီယာမ ာြးအာြး လက္္ါေစာင့္ၾကည့္ခပင့္ျ္ဳသည္က ေတပ႕ရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအစီရင္ခံစာမ ာြးအရ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြးုႏွင့္ ရ္္ကပက္/
ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြးတပင္
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

လွ ဳ႕၀ွကဆ
္ ုႏၵျ္ဳုႏင္သည္က

မြဲဆုႏၵရွင္ရွရာသ႕
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက

ေတပ႕ရသည္။

သပာြးေရာက္ေကာက္ခံျခင္ြးုႏွင့္

လွ ဳ႕၀ွက္စပာမြဲေ္ြးုႏင္ျခင္ြး

လွ ဳ႕၀ွက္ဆုႏၵျ္ဳခန္ြးမ ာြး
သ႕ေသာ္

ရြဲစခန္ြး၊

ထာြးရွသျဖင့္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအတပင္ြးရွ

ေဆြးရံ၊

အခ ဳ္္ခန္ြးစသည္တ႕၌မူ

အာြးနည္ြးသည္က

ေတပ႕ရွရသည္။

ရြဲစခန္ြး၊

ေဆြးရံ၊

အခ ဳ္္ခန္ြးတ႕၌

ႀကဳတင္လက္မွတ္မ ာြးေ္ၚ

ဆုႏၵျ္ဳရာတပင္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးုႏွင့္ သက္ဆင္ရာဌာနအႀကီြးအကြဲမ ာြးေရွ႕တပင္ ဆုႏၵျ္ဳၾကသည္က ေတပ႕ရသည္။
ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအတပင္ြးရွ
သတင္ြးေထာက္အခ ဳ႕က

ၾကဳတင္မြဲေ္ြးေနျခင္ြးက

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးအာြး
ဓာတ္္ံရက္ျခင္ြးအာြး

မြဲဆုႏၵရွင္ရွရာသ႕

မြဲေ္ြးသည္က

သပာြးေရာက္ေကာက္ခံျခင္ြးျဖစ္စဥ္အခ ဳ႕တပင္မူ
ဓာတ္္ံရက္ရာ၌

ျမင္ုႏင္ေသာ

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက

အေနအထာြးမွ

မည္သည့္

ဓာတ္္ံရက္ေနၿ္ီြး

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ၀င္မ ာြးက

ထသ႕

တာြးျမစ္ျခင္ြး

မရွသည္က ေတပ႕ရသည္။
ေနျ္ည္ေတာ္ုႏွင့္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ ရ္္ကပက္ (၄) ခတပင္မူ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးက ရ္္ကပက္/
ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးတပင္ ေဆာင္ရပက္ျခင္ြးမရွဘြဲ ဓမၼာရံမ ာြးတပင္ ေဆာင္ရပက္ခြဲ့ၿ္ီြး
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက

မည္သည့္ကယ္စာြးလွယ္အာြး

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးေနသည္က

အေဆာက္အဦြးျ္င္္မွ္င္

ျမင္ုႏင္သည့္အေနအထာြးျဖစ္ေနသည္က ေတပ႕ရသည္။
ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအတပင္ြး
ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္္ါ

ႀကဳတင္မြဲမ ာြး

စာအတ္မ ာြးက

ေကာက္ယူရာတပင္

မည္သည့္အမွတ္အသာြးမွမ္ါေသာ

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအခ ဳ႕၌
္လတ္စတစ္အတ္မ ာြးျဖင့္

ထည့္သပင္ြးယူေဆာင္သည္က ေတပ႕ရ္ါသည္။
ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးုႏွင့္
ရံြးမ ာြးတပင္

ႀကဳတင္မြဲ္ံြးမ ာြးက

ႀကဳတင္မြဲ္ံြးမ ာြးက

လႊတ္ေတာ္အလက္ခပထ
ြဲ ာြးသည္က

လံျခံဳေရြး္လတ္စတစ္ႀကဳြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အ ဖပြဲ႕ခပြဲ
(seal

ႀကဳြး)

ုႏင္ငံေရြး္ါတီ၀င္မ ာြးက

မွတ္ယူခပင့္ျ္ဳသည္။
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မ ာြးျဖင့္

ေတပ႕ရသည္။

ရံြးအမ ာြးစတပင္

စနစ္တက ခ ည္ေုႏွာင္ထာြးၿ္ီြး

ေတာင္ြးဆ္ါက

ႀကဳြးနံ္ါတ္မ ာြးက
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၂၀၁၅ခုႏွစ္၊

ေအာက္တဘာလ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ ာြးအရ

၂၉

ရက္ေန႕မွ

(၇)

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ မ ာြးစ

သည္

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခပင့္

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးုႏွင့္
အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြး၌လည္ြးေကာင္ြး၊

ုႏ၀င္ဘာလ

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

ရွသူမ ာြး

မြဲေ္ြးုႏင္ရန္အတပက္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအတပင္ြး၌

အခ ဳ္္ခန္ြးစသည္တ႕၌လည္ြးေကာင္ြး

ရက္ေန႕အထ

လည္ြးေကာင္ြး၊

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးႀကဳတင္မြဲေ္ြးုႏင္ရန္

ရြဲစခန္ြး၊

ေဆြးရံ၊

အတတ္ုႏင္ဆံြး

စီစဥ္

ေဆာင္ရပက္ခြဲ့ၾကသည္။
 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္အစီရင္ခစ
ံ ာမ ာြးအရ
မြဲဆုႏၵရင
ွ မ
္ ာြးက

ႀကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးသည့္ေနရာမ ာြး၏

လွ ဳ႕၀ွကစ
္ ာပ ဆုႏၵျ္ဳုႏင္သည့္ေနရာျဖစ္ၿ္ီြး

(၁၆%)

မွာ

(၈၂%)

သည္

လွ ဳ႕၀ွကဆ
္ ုႏၵမေ
ြဲ ္ြးုႏင္မႈ

အာြးနည္ြးေၾကာင္ြးေတပ႕ရွ ရသည္။
 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္အစီရင္ခစ
ံ ာမ ာြးအရ
မြဲဆုႏၵရင
ွ မ
္ ာြးကယ္တင္
ကူညဆ
ီ ုႏၵျ္ဳေ္ြးသည္က

ႀကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးရာတပင္

ဆုႏၵျ္ဳသည္ကေတပ႕ရွရၿ္ီြး
ေတပ႕ရွရကာ

(၅%)

(၇%)
မွာ

မွာ

(

၈၇%)

သည္

ရ္္ေက ြးေကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးမွ

မြဲဆုႏၵရင
ွ ၏
္ မသာြးစ၀င္ုႏွင့္

က န္

(၁%)မွာ

မြဲဆုႏၵရင
ွ ယ
္ ၾံ ကည္ရသူတ႔ ဆုႏၵျ္ဳေ္ြးသည္က ေတပ႕ရွရသည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ တစ္ုႏင္ငံလံြးရွ ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူအာြးလံြး၏ (၆.၀၅%)က
ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခြဲ့ၾကေၾကာင္ြးသရွရသည္။
၃.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ုႏင္ငံျ္င္္ေရာက္ရွေနေသာမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၊

သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္တပင္ရွေနေသာ္လည္ြး

အေၾကာင္ြး

အမ ဳြးမ ဳြးေၾကာင့္ မြဲရံသ႕ လာေရာက္ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ျခင္ြးမရွသူမ ာြးုႏွင့္ ္တ္သက္ေသာ ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြး
ျဖစ္စဥ္မွာ ္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈရွရန္ လအ္္္ါသည္။


ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရာတပင္

သက္ဆင္ရာရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးသည္

မမတ႕ ရ္္ရပာအတပင္ြးမွ သက္ႀကီြးရပယ္အမ ာြး၊ နာမက န္ြးသူမ ာြးအတပက္ မည္သ႕ေဆာင္ရပက္ေ္ြးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္ြး ရ္္ရပာအတပင္ြး လွည့လ
္ ည္ေၾကညာထာြးသင့္္ါသည္။


ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္သည္

ေနာင္လာမည့္ေရပြးေကာက္္ပမ
ြဲ ာြးတပင္

္မ္ပင့္လင္ြးျမင္သာေသာ

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သင့္ၿ္ီြး သတ္မွတထ
္ ာြးေသာ ဥ္ေဒမ ာြး၊ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္မ ာြးုႏွင့္ ညပန္ၾကာြးခ က္မ ာြးသည္
ရွင္ြးလင္ြးတက ၍ ေရွ႕ေနာက္ေလ ာ္ညီစပာ ထတ္ျ္န္သင့္္ါသည္။


ရ္္ရပာအတပင္ြး

ႀကဳတင္မြဲမ ာြး

လက္လံေကာက္ယူရာတပင္

လွ ဳ႕၀ွက္မြဲေ္ြးစနစ္က

မထခက္ေစရန္

တက ေသာ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္မ ာြးက ထတ္ျ္န္သင့္္ါသည္။


ႀကဳတင္မြဲေ္ြးၿ္ီြးသူမ ာြးစာရင္ြး

္ံစံ(၁၃)က

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္

က္္ထာြးသင့္သည္။
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မြဲရံမ ာြး၌

ဥ္ေဒအရ
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သတင္ြးမီဒီယာမ ာြးမွလည္ြး
မျ္ဳလ္္ရန္ုႏွင့္

လွ ႕၀ွက္မြဲေ္ြးမႈက ထခက္ေစေသာ သတင္ြးဓာတ္္ံရက္ကူြးျခင္ြးမ ာြးက

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ

အခ က္အလက္မ ာြးကေဖာ္ျ္ရာတပင္

သတင္ြးရင္ြးျမစ္က

မွန္မမွန္စံစမ္ြးရန္ လအ္္္ါသည္။


ရ္္ရပာအတပင္ြး

ႀကဳတင္မြဲမ ာြး

လက္လံေကာက္ယူရာတပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးမွလည္ြး မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး လွ ဳ႕၀ွက္ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ရန္အတပက္ ္ူြးေ္ါင္ြးကူညီေဆာင္ရပက္ရန္
လအ္္္ါသည္။

၄။ မြဲဆယ
ပ စ
္ ည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးရမည့္ကာလ
၄.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ
၂၀၁၄ခုႏွစ္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္

စေ၀ြးေဟာေျ္ာခပင့္ုႏွင့္

ဇူလင္လ

၁ရက္ေန႕တပင္

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးခပင့္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး

ညႊန္ၾကာြးခ က္အမွတ္

ထတ္ျ္န္ခြဲ့သည္။

ထ႕ျ္င္

(၁/၂၀၁၄)က

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာ

စေ၀ြးေဟာေျ္ာျခင္ြးုႏွင့္ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးက ရက္ေ္ါင္ြး (၆၀) သတ္မွတ္ေ္ြးထာြးျ္ီြး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ မနက္ (၆) နာရီမွ ုႏ၀င္ဘာလ (၆) ရက္ ည (၁၂) နာရီအထသာ ခပင့္ျ္ဳသည္။18
ယင္ြးညႊန္ၾကာြးခ က္အရ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးသည္

ေရပြးေကာက္္ပမ
ြဲ တင္မီတစ္ရက္ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးသည့့္လ္္ငန္ြးမ ာြးအာြးလံြးက ရ္္ထာြးရမည္ျဖစ္သည္။
၄.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္က

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးအာြး

ညႊန္ၾကာြးခ က္ထတ္ထာြးေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ
မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြး

ရွ၊

မရွက

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြး

မျ္ဳလ္္ရန္

( ၇ ) ရက္ေန႔တပင္ ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြး၊

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတ႕ရွ ၿမဳ႕နယ္ (၁၆) ၿမဳ႕နယ္တပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည္။
ထေန႕ရက္တပင္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမုႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ၿမဳ႕နယ္မ ာြးတပင္
မရွသေလာက္နည္ြး္ါြးၿ္ီြး

္ါတီ

(၂)

ခမွ

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး၏
မြဲဆုႏၵရွင္္ညာေ္ြးေရြးုႏွင့္

မြဲဆပယစ
္ ည္ြးရံြးမႈမ ာြးမွာ
္ါတီ၏အေၾကာင္ြး္ါ၀င္ေသာ

လက္ကမ္ြးစာေစာင္ ေ၀ငွျခင္ြးကသာ ေတပ႕ရွရ္ါသည္။
ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြး

ပိုသမ္ၿမိဳ႕နယ္ရွ

ေက္်ားရြမအိုပ္စိုတစ္စိုတြင္မူ

ႏိုင္ငံေရ်ားပါတီတစ္ခိုက

မဲဆြယ္စည္်ားရံို်ားေရ်ားသီခ္င္်ားမ္မ်ားကိုဖြင့္ၿပီ်ား ကမ်ားျဖင့္လွည့လ
္ ည္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

18

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာစေ၀ြးေဟာေျ္ာျခင္ြးုႏွင့္ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးတ႕က ရ္္နာြးထာြးရမည့္ ေန႕ရက္မ ာြးက သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္ြး

(ေၾကညာခ က္အမွတ္ ၆၈/၂၀၁၅)။

21

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

၄.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးသည့္ကာလုႏွင့္

စ္္လ ဥ္ြးေသာ

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးက
အသ္ညာေ္ြးမႈမ ာြးက

္မ

လ္္ေဆာင္သင့္္ါသည္။


ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပုႏ
ြဲ ွင့္
ယင္ြးမြဲဆုႏၵနယ္တပင္

ယွဥ္ၿ္ဳင္မည့္

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးသည္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးက

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးသည့္

ကာလုႏွင့္ ္တ္သက္၍ သတေ္ြးထာြးသင့္္ါသည္။


ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးကလည္ြး
ကာလတပင္

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေနမႈမ ာြးက

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြးရ္္နာြးသည့္

ေတပ႕ရွရ္ါက

မည္သ႕ေဆာင္ရပက္ုႏင္သည္/

ေဆာင္ရပက္သင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြး ေ္ြးထာြးသင့္္ါသည္။


ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးသည္ ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ၊ ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြး၊ ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္ ကယ္စာြးလွယ္
ေလာင္ြးမ ာြး လက္နာရမည့္က င့္၀တ္မ ာြးက ေလြးစာြးလက္နာသင့္္ါသည္။



ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးအေနျဖင့္
အျငင္ြး္ပာြးမႈမ ာြးက

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြးက င့္၀တ္မ ာြးက

ေျ္လည္ေအာင္ေဆာင္ရပက္ရန္

ထန္ြးသမ္ြးကာ

္မထေရာက္သည့္

အနာဂတ္ကာလ၌
ေကာ္မတီမ ာြးက

ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။


ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္

နည္ြးဥ္ေဒုႏွင့္

လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးက

မလက္နာသည့္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးက ထေရာက္စပာအေရြးယူုႏင္မည့္ လ္္ငန္ြးစဥ္တစ္ရ္္
ျ္ဌာန္ြးသင့္္ါသည္။

ထအခ က္မ ာြးက

ေလြးစာြးလက္နာျခင္ြးရွေစရန္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္

ေကာ္မတီ တစ္ရ္္က ဖပ႕ြဲ စည္ြးထာြးရွသင့္သည္။

၅။ ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ န႕တပငမ
္ ေ
ြဲ ္ြးျခင္ြး
၅.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒမ ာြးအရ
ေရပြးေကာက္္ပြဲမ ာြးက

ျဖစ္ုႏင္သေရပ႕

အမ ာြးျ္ည္သူအလ္္္တ္ရက္တပင္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္
တစ္ေန႕တည္ြးတပင္

က င္ြး္ရမည္၊

တစ္ၿ္ဳင္နက္

က င္ြး္မည့္ေန႕ရက္က

ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။19

19

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၃၄(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)။

22

က င္ြး္ရမည္၊

ႀကဳတင္ေၾကညာရမည္ဟ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ဆုႏၵမြဲေ္ြးရန္အတပက္

မြဲရံမ ာြးက

ေဆာက္လ္္ရာတပင္

ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူမ ာြး

(မသန္စပမ္ြးသူမ ာြး

အ္ါအ၀င္) လပယ္ကူစပာ ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ေရြး၊ လွ ဳ႕၀ွကဆ
္ ုႏၵျ္ဳုႏင္ေရြးုႏွင့္ မသန္စပမ္ြးသူမ ာြး အတာြးအဆီြး
ကင္ြးမြဲ့စပာ ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ေရြး အတပက္ စီမံေဆာင္ရပက္ထာြးရွရမည္ဟလည္ြး ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။20
မြဲရံမြး၊

ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္

မရွမျဖစ္လအ္္ေသာ

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္တပင္

္စၥည္ြးမ ာြးအာြးလံြးက

ထတ္ေ္ြးသည့္စာြး္ပြဲေ္ၚတပင္

စနစ္တက

ေဖာ္ျ္ခ က္မ ာြးအရ

ျ္င္ဆင္ထာြးရမည္။

မြဲရံအတပက္

ထ႕ျ္င္

မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္ြးေဖာ္ျ္သည့္

မြဲလက္မွတ္

စာတမ္ြးျ္ထာြးရန္

ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။21
မြဲရံျ္င္္ (မြဲရံ္ရ၀ဏ္အတပင္ြး)၌ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္တပင္ ေဖာ္ျ္ခ က္မ ာြးအရ မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး ္ံစံ(၁)၊
တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးမြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး
က္္ထာြးရမည္

ျဖစ္သည္။

္ယ္မြဲနမူနာမ ာြး၊

္ံစံ(၁-က)၊

ထ႕ျ္င္

ၾကဳတင္မြဲေ္ြးၿ္ီြးသူမ ာြးစာရင္ြး

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးေလ့လာုႏင္ရန္အတပက္

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၏

တာ၀န္မ ာြးက

္ံစံ(၁၃)တ႕က

မြဲရံ္ံစံမ ာြး၊

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ

ခင္လံမြဲုႏွင့္

ဗီုႏ္င္ြးမ ာြးကလည္ြးေကာင္ြး၊

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးမ ာြးကလည္ြးေကာင္ြး က္္ထာြးရမည္ ျဖစ္သည္။22
သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးအရ မြဲရံမ ာြးက မနက္(၆)နာရီမွ
ညေန (၄)နာရီအထ ဖပင့္လွစ္ရမည္၊ သ႕ေသာ္ ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူအာြးလံြး ဆုႏၵမြဲေ္ြးၿ္ီြး္ါက ညေန
(၄)နာရီထက္ေစာ၍

္တ္ုႏင္သည္၊

ညေန

(၄)

နာရီထြးၿ္ီြးေသာ္လည္ြး

မြဲရံ္ရ၀ဏ္အတပင္ြး၌

မဲေပ်ားမည့္သူမ္မ်ားက္န္ေနပါက စနစ္တက္ စမရင္်ားေကမက္ယူၿပီ်ား မဲေပ်ားခြင့္ျပိဳရမည္ဟို ေဖမ္ျပထမ်ားသည္။23
သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၄၀(ဂ)
မြဲ္ံြးအလပတ္မ ာြးက
အေရအတပက္က

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးုႏွင့္
္ံစံ(၁၁)

အရ မြဲရံမြးသည္ မြဲရံမဖပင့္မီ ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္

မြဲရံကယ္စာြးလွယ္မ ာြးအ္ါအ၀င္

တပင္

မြဲရံမြး၊

မြဲရ၌
ံ

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးုႏွင့္

ရွသူမ ာြးအာြးျ္သျ္ီြး
မြဲရံကယ္စာြးလွယ္မ ာြး

လက္မွတ္ထြးရမည္ျဖစ္သည္။24
ဆုႏၵမြဲစတင္္ေ္ြးသည့္အခ န္မွ
ဆုႏၵမြဲေ္ြးမည့္သူမ ာြး၊
အကူအညီေ္ြးမည့္

ဆုႏၵမြဲေ္ြးျခင္ြးၿ္ီြးဆံြးသည့္အခ န္အတပင္ြး

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊

မသန္စပမ္ြးမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး/စာမတတ္သူမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးျဖစ္္ါက
မသာြးစ၀င္တစ္ဦြး၊

တာ၀န္ေ္ြးအ္္ခံရသူမ ာြး၊

ယင္ြးတ႕က

တာ၀န္က ရြဲတ္္ဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး/ရ္္ေက ြးေကာ္မရွင္ခပက
ြဲ

ေကာ္မရွင္ုႏွင့္

သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ၀င္မ ာြး၊

လံံျခံဳေရြး

သက္ဆင္ရာ

မြဲဆုႏၵနယ္အတပက္ ေရပြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၊ ယင္ြးတ႕၏

20

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၃၈။ နည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၃၉(က)။
ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲလ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္ အ္ဒ္ ၂၉ (က)။
ရ္္ကပက္ုႏွင့္ေက ြးရပာအ္္စေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲလ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္ အ္ဒ္ ၄၀။

21

မြဲရံမြး၊ ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္။

22

မြဲရံမြး၊ ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္။

23

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၂(က)(ခ)။

24

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၄၀(ဂ)။

23

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေရပြးေကာက္္ပြဲကယ္စာြးလွယ္၊ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္/ အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြးုႏွင့္ ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က

ခပင့္ျ္ဳထာြးသည့္

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္သာ

မြဲရံအတပင္ြးသ႕

၀င္ေရာက္ခပင့္ရွသည္။25
မြဲရံတင္ြးတပင္

မြဲရံမြး၊

ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအျဖစ္

မြဲစာရင္ြးစစ္ေဆြးသူမ ာြး၊

မြဲလက္မွတ္

ထတ္ေ္ြးသူမ ာြး၊ မြဲရံလံျခံဳေရြးေဆာင္ရပက္သူုႏွင့္ မြဲေ္ြးၿ္ီြးေၾကာင္ြးမင္တ႕မည့္သူမ ာြး ရွေနရမည္ျဖစ္သည္။
မြဲရံမြး၊

ဒတယမြဲရံမြး၊

မြဲစာရင္ြးစစ္ေဆြးသူမ ာြးုႏွင့္

မြဲလက္မွတ္ထတ္ေ္ြးသူမ ာြးသည္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

လပယ္ကူစပာ ဆုႏၵမြဲေ္ြးုႏင္ေရြး၊ လွ ဳ႕၀ွက္ဆုႏၵျ္ဳုႏင္ေရြးအတပက္ ေဆာင္ရပက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မြဲရံလံျခံဳေရြး
ေဆာင္ရပက္သူသည္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

မြဲရံအတပင္ြးသ႕

၀င္ေရာက္မည့္မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏လက္တပင္

စနစ္တက

၀င္ုႏင္/ထပက္ုႏင္ရန္၊

မင္တ႕ထာြးျခင္ြးရွမရွ

စစ္ေဆြးရန္၊

မြဲရံအတပင္ြးသ႕

ဆုႏၵမြဲေ္ြးၿ္ီြးသူတင္ြး

လက္သန္ြးတပင္မင္တ႕ေစေရြး ႀကီြးၾက္္ရန္တ႕ ျဖစ္သည္။26
မြဲစာရင္ြး္ါအခ က္အလက္မ ာြးသည္ အနည္ြးငယ္ မွာြးယပင္ြးျခင္ြးမ ာြး ရွေနေသာ္လည္ြး ထေဖာ္ျ္ခ က္ုႏွင့္
သက္ဆင္သသ
ူ ည္ ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္ြး တာ၀န္ခံ၍ ေျ္ာဆုႏင္သူရွလွ င္ မြဲရံမြးသည္
မြဲစာရင္ြးမ ာြးျ္င္ဆင္ျခင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြး၍ ေဆာင္ရပက္ခ က္အက ဥ္ြးခ ဳ္္ (္ံစံ ၁၂) တပင္ ကပလ
ြဲ ခ
ပြဲ က္မ ာြးက
ျဖည့္စပက္ၿ္ီြးမွ ယင္ြးမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳရမည္ျဖစ္သည္။27
၅.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
PJM

၏

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ သည္

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမ

အတပင္ြးမွ

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး၊
မြဲရံစစေ္ါင္ြး

(၂၂၅)

ရံ၌

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္အနက္ (၆၉) ရံတပင္ မြဲရံမဖပင့္မီုႏွင့္ မြဲရံဖပင့္လွစ္သည့္အခ န္၊ မြဲရံ္တ္ခ န္တ႕အာြး
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည္။

ယင္ြးမြဲရံ

(၂၂၅)

ရံအနက္

(၃)

ရံမွာ

တ္္ရင္ြးုႏွင့္

ရြဲစခန္ြး၏

နယ္နမတ္အတပင္ြး၌ ေဆာက္လ္္ထာြးေသာ မြဲရံမ ာြး ျဖစ္သည္။ ထ႕အျ္င္ အက ဥ္ြးဦြးစီြး႒ာန (အင္ြးစန္)
၀င္ြးအတပင္ြးရွ မြဲရံတပင္လည္ြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည္။
၅.၂.၁။ မြဲရအခင္
ံ
ြးအက င္ြး
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္မ ာြးအရ
ျ္င္ဆင္ထာြးရွမႈမ ာြးသည္

မြဲရံအမ ာြးစ၏

အတပင္ြး္င္ြးအေနအထာြးုႏွင့္

စနစ္က သည္ဟ

ဆုႏင္သည္။

မြဲရံအျ္င္ဘက္တပင္

မြဲရံအတပက္မရွမျဖစ္လအ္္ေသာ

္စၥည္ြးမ ာြးအာြးလံြး နီြး္ါြးက စနစ္တက ျ္င္ဆင္ထာြးသည္။
ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ မြဲရံအမ ာြးစမွာ စာသင္ခန္ြးမ ာြးက အသံြးျ္ဳေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျ္သည္။
မြဲရံအခ ဳ႕မွာမူ အလပန္က ဥ္ြးေျမာင္ြးသည့္အျ္င္ မြဲရံ၀င္ေ္ါက္၊ထပက္ေ္ါက္က တစ္ေ္ါက္တည္ြးသာ ထာြးရွျ္ီြး
မြဲဆုႏၵရွင္အာြးလံြး

ထအေ္ါက္တစ္ေ္ါက္တည္ြးမွသာ

အ၀င္အထပက္

25

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၄၈(ခ)။

26

မြဲရံမြး၊ ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္။

27

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ ္ဒ္မ ၅၀(ဂ)။

24

ျ္ဳရသည္က

ေတပ႕ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

အခ ဳ႕မြဲရံမ ာြးမွာ

အေဆာက္အဦြး၏

ေျမညီထ္္တပင္မဟတ္ဘြဲ

္ထမထ္္တပင္

တည္ရွေနသျဖင့္

မသန္စပမ္ြးသူမ ာြးအတပက္ အခက္အခြဲရွုႏင္္ါသည္။
ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမဳ႕နယ္အတပင္ြးရွ မြဲရံတစ္ရံမွာ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ေက ာင္ြး
တစ္ေက ာင္ြးအတပင္ြးတပင္

ရွေနသည္က

ကပျြဲ ္ာြးျခာြးနာြးမႈမ ာြးေသာ
ရ္္ကပက္ျဖစ္သည္။

ေတပ႕ရွရသည္။

ရ္္ကပက္တစ္ကပက္ျဖစ္ၿ္ီြး
ထမြဲရံသ႕

အဆ္ါရ္္ကပက္သည္

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ ာြး

ကြးကပယရ
္ ာဘာသာ
အမ ာြးဆံြးေနထင္ရာ

လာေရာက္မြဲေ္ြးရသူမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအေနျဖင့္

ဘာသာေရြး

မတူကျပြဲ ္ာြးမႈမ ာြးေၾကာင့္ စတ္အေုႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ုႏင္္ါသည္။
ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ မြဲရံမ ာြးမွာ မ ာြးေသာအာြးျဖင့္ အဆင္ေျ္သည္။ မြဲရံအနည္ြးငယ္တပင္သာ
ျ္တင္ြးေ္ါက္မ ာြးက

ဖပင့္လွစ္ထာြးသျဖင့္

ျ္င္္မွၾကည့္လွ င္

မြဲရံအတပင္ြး၌

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

မည္သ႕

မြဲေ္ြးေနသည္က ျမင္ုႏင္ေသာ အေနအထာြးျဖစ္ေန္ါသည္။
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးေလ့လာုႏင္ရန္အတပက္
တာ၀န္မ ာြးက

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ

မြဲရံ္ံစံမ ာြး၊

ခင္လံမြဲုႏွင့္

ဗီုႏ္င္ြးမ ာြးကလည္ြးေကာင္ြး၊

္ယ္မြဲနမူနာမ ာြး၊

မြဲရံအဖပြဲ႕၀င္မ ာြး၏

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးမ ာြးကလည္ြးေကာင္ြး

မြဲရံတင္ြးတပင္ က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရ္ါသည္။
မြဲလက္မွတ္ထတ္ေ္ြးသည့္စာြး္ပေ
ြဲ ္ၚတပင္
ျ္ထာြးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္ြး
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးသည္

(၃၂%)

မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္ြးေဖာ္ျ္သည့္
ေသာမြဲရံမ ာြး၏

မည္သည့္ေနရာတပင္

စာြး္ပြဲမ ာြးေ္ၚတပင္

မည္သည့္လႊတ္ေတာ္အတပက္

စာတမ္ြးမ ာြးက

ထစာတမ္ြးမ ာြး

မရွသျဖင့္

မြဲလက္မွတ္ထတ္ယူရမည္က

မသသျဖင့္ အခ န္ၾကန္႕ၾကာျခင္ြး မ ာြးက ေတပ႕ရသည္။
၅.၂.၂။ မြဲရ၀န္
ံ ထမ္ြး
မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္အာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ မြဲရံ (၆၉) ရံအနက္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ မြဲရံ
(၁) ရံ သည္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္ နာရီ၀က္နီြး္ါြးမွ ေနာက္က ခြဲ့ၿ္ီြး ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ မြဲရံ(၁)ရံုႏွင့္
ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမရွ မြဲရံ(၁)ရံသည္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္တစ္နာရီနီြး္ါြးမွ ေနာက္က ခြဲ့သည္က
ေတပ႕ရသည္။
က န္မြဲရံမ ာြးသည္ မနက္ (၆) နာရီ၀န္ြးက င္ခန္႕တပင္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ၿ္ီြး မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအာြး မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳသည္က
ေတပ႕ရသည္။ ထသ႕ျဖစ္ရျခင္ြးမွာ မြဲရံမြးသည္ မြဲရံမဖပင့္မီ ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္ မြဲ္ံြးအလပတ္မ ာြးက
မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးုႏွင့္ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္မ ာြးအ္ါအ၀င္ မြဲရံ၌ ရွသူမ ာြးအာြးျ္သၿ္ီြး အေရအတပက္က ္ံစံ(၁၁)
တပင္ မြဲရံမြး၊ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးုႏွင့္ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္မ ာြး လက္မွတထ
္ ြးရမည္ျဖစ္ရာ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္မ ာြး
အခ န္ေနာက္က ၿ္ီြး ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္ ေနာက္က ရျခင္ြးျဖစ္သည္။ မြဲရံအနည္ြးစကမူ
မနစ္အနည္ြးငယ္မွ သာ

ေနာက္က ၍

မြဲရံဖပင့္လွစ္ခြဲ့ၿ္ီြး

မြဲေ္ြးေနျခင္ြးက မထခက္ေစခြဲ့္ါ။

25

အဆ္ါျဖစ္စဥ္မ ာြးသည္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္မြဲရံ (၂၂၅) ရအ
ံ နက္ (၂၁၈) ရံတပင္ မြဲရံအတပင္ြးသ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး
၀င္ေရာက္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္ရခြဲ့သည္။

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

မ ာြးျ္ာြးေသာေၾကာင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္ျ္ဳခြဲ့သည္။

မြဲရံ(၄)ရံမွာ

မြဲရံမြးက
က န္

က ဥ္ြးေျမာင္ြးသည့္အျ္င္

မြဲရံအတပင္ြးသ႕

(၃)

ရံမွာ

မြဲေ္ြးေနသည့္

၀င္ခပင့္မေ္ြးဘြဲ

မြဲရံျ္င္္မွသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး

၀င္ေရာက္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္မျ္ဳ္ါ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနစဥ္အတပင္ြး မြဲရံအမ ာြးစတပင္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး စံညီစပာရွေနသည္က ေတပ႕ရသည္။
သ႕ေသာ္

(၄%)ေသာ

မေတပ႕ရ္ါ။

မြဲရံမ ာြးတပင္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးက

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္အစီရင္ခံစာမ ာြးအရ

မြဲရံအမ ာြးစရွ

မြဲရံလံျခံဳေရြး

တာ၀န္ယူထာြးသူမ ာြးသည္ လ္္ငန္ြးေဆာင္ရပက္ရာတပင္ အာြးနည္ြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ မ ာြးေသာအာြးျဖင့္
မြဲဆုႏၵရွင္အေရအတပက္

မ ာြးျ္ာြးေသာ

မြဲရံမ ာြးတပင္

တာ၀န္ယူထာြးသူမ ာြးက

စနစ္တက ျဖစ္ေအာင္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏လက္တပင္

မင္တ႕ထာြးျခင္ြး

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏လက္တပင္

မင္တ႕ထာြးၿ္ီြး

မြဲရံအနည္ြးငယ္တပင္မူ

မြဲဆုႏၵရွင္အခ ဳ႕သည္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

တန္ြးစီေနသည္က

မထန္ြးသမ္ြးုႏင္ျခင္ြး၊

ရွမရွ

မစစ္ေဆြးျခင္ြး၊

ရွမရွ

မြဲရံတပင္ြးမွ

မစစ္ေဆြးျခင္ြး

မင္တ႕မည့္သူထံ

မြဲရံတပင္ြးသ႕

မြဲရံလံျခံဳေရြး
၀င္ေရာက္မည့္

ျ္န္လည္ထပက္ခပာမည့္

စသည္တ႕က

ေတပ႕ရသည္။

မြဲဆုႏၵရွင္သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးအ္္ုႏွံၿ္ီြး၊

လက္က မင္တ႕ၿ္ီြးသည့္ေနာက္မွ ဆုႏၵမြဲေ္ြးရမည့္ လႊတ္ေတာ္က န္ေသြးသည္ဆကာ မြဲရံမြး (သ႕မဟတ္)
ဒတယမြဲရံမြး၏

ခပင့္ျ္ဳခ က္ျဖင့္

က န္ေနသည့္

လႊတ္ေတာ္မ ာြးအတပက္

ဆုႏၵမြဲေ္ြးသည္ကလည္ြး

ေတပ႕ရသည္။
မြဲဆုႏၵရွင္အေရအတပက္မ ာြးျ္ာြးေသာ မြဲရံအခ ဳ႕တပင္ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးတန္ြးစီေနသည္က စနစ္တက ျဖစ္ေအာင္
ထန္ြးသမ္ြးရာ၌ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးသာမက မြဲရံကယ္စာြးလွယ/္ အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြးက္ါ ကူညီထန္ြးသမ္ြး
ေ္ြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္

မြဲရံမ ာြးတပင္

မြဲရံအတပင္ြး၌

ဖန္ြးမေျ္ာရန္၊

ဓာတ္္ံမရက္ရန္

သတေ္ြးတာြးျမစ္စာမ ာြး က္္ထာြးသည္။ သ႕ေသာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနစဥ္အတပင္ြး
မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊

မြဲရံကယ္စာြးလွယ္/အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၊

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးသည္္င္

ဖန္ြးေျ္ာဆေနသည္မ ာြးက

မြဲရ(၈)ရံ
ံ
တပင္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေတပ႕ရသည္။

မြဲရံ(၂)ရံတပင္

မြဲရံ

ကယ္စာြးလွယ/္ အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြးက မြဲရံအတပင္ြး ဓာတ္္ံရက္ေနျခင္ြးအာြး ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးက တာြးျမစ္သည္က ေတပ႕ရသည္။
မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္အမ ာြးစသည္
ေတပ႕ရသည္။

သ႕ေသာ္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက

အခ ဳ႕မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးသည္

သတ္မွတ္စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြးအတင္ြး
ျဖည့္သပင္ြးရာ၌

မသနာြးမလည္္ါက

မျ္ည့္စံျခင္ြး၊

မျဖည့္ျခင္ြးမ ာြး

သတ္မွတ္ထာြးေသာ

ရွေနသည္။

လက္မွတ္ထြးေသာ္လည္ြး

စသည္တ႕က ေတပ႕ရသည္။
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အတတ္ုႏင္ဆံြးရွင္ြးျ္ေ္ြးသည္က
္ံစံမ ာြးက

္ံစံအမ ာြးစတပင္

လက္မွတထ
္ ြးသူ၏

ျဖည့္သပင္ြးရာ၌

အခ က္အလက္မ ာြး

အမည္မ ာြး

မ္ါ၀င္ျခင္ြး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ
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ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္အမ ာြးစကမူ

မြဲရံမြး၊

ဒတယမြဲရံမြးမ ာြးုႏွင့္

ုႏႈင္ြးယွဥ္္ါက မြဲရံအတပင္ြးလ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးက လ္္ေဆာင္ရာ၌ ္မအာြးနည္ြးေနသည္က ေတပ႕ရသည္။
(ဥ္မာ-္ံစံမ ာြး

ျဖည့္သပင္ြးျခင္ြး၊

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက

မသနာြးမလည္၍ေမြးျမန္ြး္ါက

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးက

ေျဖဆေစျခင္ြး)
၅.၂.၃။ အျခာြးေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
အခ ဳ႕မြဲရံမ ာြးတပင္ မြဲရံအတပင္ြးသ႕ ၀င္ေရာက္ခပင့္မရွသူမ ာြး ၀င္ေရာက္ခြဲ့သည္ကလည္ြး ေတပ႕ရသည္။ (ဥ္မာ
- ရ္္ရပာလူႀကီြး၊ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္/အကူကယ္စာြးလွယ္ ခန္႕စာ (္ံစံ ၈) မ္ါေသာ ုႏင္ငံေရြး္ါတီ၀င္မ ာြး)
အခ ဳ႕ေနရာမ ာြးတပင္

တာ၀န္က ရြဲတ္္ဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး/ေရပြးေကာက္္ပအ
ြဲ ထူြးရြဲမ ာြးသည္

လ္္ေဆာင္ရမည့္

လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးအတင္ြး လ္္ေဆာင္ျခင္ြးမရွ္ါ။ ယင္ြးတ႕ုႏွင့္ မြဲရံလံျခံဳေရြးေဆာင္ရပက္သူမ ာြးအၾကာြးတပင္
တာ၀န္ခပြဲေ၀မႈမ ာြးမွာ တက ျခင္ြးမရွ္ါ။
ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕မတင္မီ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးသ႕ ေ္ြးထာြးေသာ မြဲဆုႏၵရွင္သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးအမ ာြးအျ္ာြးရွ
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏ ကယ္ေရြးအခ က္အလက္မ ာြးသည္ မြဲစာရင္ြး္ါ အခ က္အလက္မ ာြးုႏွင့္ ကပလ
ြဲ ပေ
ြဲ နသည္က
ေတပ႕ရ္ါသည္။

အခ ဳ႕မြဲရံမ ာြးတပင္

ထကြဲ့သ႕

ကပလ
ြဲ ပေ
ြဲ န္ါက

မြဲရံမြးသည္

မြဲစာရင္ြးမ ာြး

ျ္င္ဆင္ျခင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြး၍ ေဆာင္ရပက္ခ က္အက ဥ္ြးခ ဳ္္ (္ံစံ-၁၂) တပင္ ကပလ
ြဲ ပခ
ြဲ က္မ ာြးက ျဖည့္စပက္ၿ္ီြးမွ
ယင္ြးမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳသည္။ သ႕ေသာ္ မြဲရံအခ ဳ႕တပင္မူ မြဲရံမြးသည္ ကပလ
ြဲ ပခ
ြဲ က္မ ာြးက ္ံစံ
(၁၂)တပင္ ျဖည့္စပက္ျခင္ြးမျ္ဳဘြဲ ယင္ြးမြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးက မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳသည္က ေတပ႕ရသည္။
၅.၃။ အႀကံျ္ဳခ က္မ ာြး


လူဦြးေရသ္္သည္ြးမႈ
မြဲရံတစ္ခခ င္ြးစီတပင္

မ ာြးျ္ာြးေသာေဒသုႏွင့္
မြဲေ္ြးုႏင္ေသာ

လူေနက ြဲ္ါြးေသာေဒသမ ာြးေ္ၚ

လူဦြးေရအေရအတပက္

သတ္မွတ္ခ က္က

မူတည္ၿ္ီြး
ျ္န္လည္

သံြးသ္္သင့္္ါသည္။


မသန္စပမ္ြးသူမ ာြးုႏွင့္

သက္ႀကီြးရပယ္အမ ာြးအ္ါအ၀င္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအာြးလံြး

အလပယ္တကူ

၀င္ထပက္သပာြးလာုႏင္ေစရန္ မြဲရံမ ာြးက စီစဥ္ထာြးသင့္္ါသည္။


မြဲရံစီမံခန္႕ခပြဲမႈတပင္ နည္ြးဥ္ေဒုႏွင့္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးအတင္ြး ေဆာင္ရပက္သင့္္ါသည္။



မြဲရံအေရအတပက္ထာြးရွမႈက ေနရာေဒသအေနအထာြး၊ အေျခအေနေ္ၚမူတည္၍ ျ္န္လည္ဆန္ြးစစ္
သင့္္ါသည္။



ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ဖစ္စဥ္ေခ ာေမပ႕ေရြးအတပက္
လွ ္္စစ္မီြး၊

မြဲရံမ ာြး၏

လမ္ြး္န္ြးဆက္သပယ္ေရြးုႏွင့္

အေျခခံအဆင့္အတန္ြး

ျ္ည့္မီေစရန္အတပက္

အျခာြးလအ္္ခ က္မ ာြး

ဖပံ႕ၿဖဳြးတြးတက္ရန္

လ္္ေဆာင္သင့္သည္။


မြဲရံမြးုႏွင့္
ထည့္သပင္ြး

မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြး

ေရပြးခ ယ္ရာတပင္

စဥ္ြးစာြးသင့္္ါသည္။

အသက္အရပယ္ုႏွင့္

မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြးအၾကာြး

ထည့္သပင္ြးထာြးသင့္္ါသည္။
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က န္ြးမာေရြးအေျခအေနတ႕က
အလွည့က
္

အနာြးယူခ န္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ
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မြဲ္ံြးမ ာြးသယ္ယူ္႕ေဆာင္ေရြးအတပက္လည္ြး

သက္ဆင္ရာ

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊

ခရင္၊

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မ ာြးက စနစ္တက ႀကဳတင္စီစဥ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။

၆။ မြဲေရတပကျ္ ခင္ြးုႏွင့္ ္ံစံမ ာြးျဖည့္သင
ပ ြး္ ျခင္ြး
၆.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးအရ မြဲရံမ ာြးသည္ ညေန (၄)
နာရီ အထ ဖပင့္လွစ္ထာြးရမည္ျဖစ္္ေသာ္လည္ြး ဆုႏၵမြဲေ္ြး္င္ခပင့္ရွသူအာြးလံြး ဆုႏၵမြဲေ္ြးၿ္ီြး္ါက ညေန (၄)
နာရီ

ထက္ေစာ၍

္တ္ုႏင္သည္၊

ညေန

(၄)

နာရီထြးၿ္ီြးေသာ္လည္ြး

မြဲရံ္ရ၀ဏ္အတပင္ြး၌

မဲေပ်ားမည့္သူမ္မ်ားက္န္ေနပါက စနစ္တက္ စမရင္်ားေကမက္ယူၿပီ်ား မဲေပ်ားခြင့္ျပိဳရမည္ဟို ေဖမ္ျပထမ်ားသည္။28
ထ႕ေနာက္တပင္ မြဲရံမြးသည္ မြဲရံကယ္စာြးလွယ္၊ အကူကယ္စာြးလွယ္၊ အမ ာြးျ္ည္သူအသသက္ေသမ ာြးုႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးအာြး

မြဲ္ံြးမ ာြးသည္

ေနရာတက

ခ တ္္တ္ထာြးသည့္ အေျခအေနအတင္ြး

ရွေၾကာင္ြး ျ္သၿ္ီြးမွ မြဲ္ံြးမ ာြးက ဖပင့္ေဖာက္ၿ္ီြး မြဲလက္မွတ္မ ာြးက ေရတပက္ရမည္ျဖစ္သည္။29
မြဲရံမြးသည္ မြဲလက္မွတ္မ ာြးက ေရတပက္ရာတပင္ ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္ ႀကဳတင္ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္မ ာြးအာြး
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ သက္ေသမ ာြးက တစ္ေစာင္စီျ္သၿ္ီြး ခင္လံမြဲ သ႕မဟတ္ ္ယ္မြဲျဖစ္ေၾကာင္ြးက
ဆံြးျဖတ္ရမည္။ ္ယ္သည့္မြဲမ ာြးက ္ံစံ(၁၇) တပင္ ျဖည့္သပင္ြးရမည္ျဖစ္သည္။30
မြဲ္ံြးမ ာြးက ဖပင့္ေဖာက္ေရတပက္ရာတပင္ ႀကဳတင္မြဲ္ံြး၊ ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မြဲ္ံြး၊ အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္မြဲ္ံြး၊
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မြဲ္ံြး၊ တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မြဲ္ံြးမ ာြး (ရွလွ င္)
စသည္တ႕က မြဲ္ံြးတစ္္ံြးၿ္ီြးမွတစ္္ံြး အစဥ္အတင္ြး ဖပင့္ေဖာက္ေရတပက္ရမည္ျဖစ္သည္။31
မြဲရံမြးသည္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးရရွေသာ ခင္လံမြဲမ ာြးက ဆုႏၵမြဲစာရင္ြး ္ံစံ(၁၆) ုႏွင့္

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္ တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး

ရရွေသာ

ခင္လံမြဲမ ာြးက ဆုႏၵမြဲစာရင္ြး ္ံစံ(၁၆-က) တ႕တပင္ ျဖည့္သပင္ြးရမည္။ ထသ႕ ျဖည့္သပင္ြးရာတပင္ မြဲရံမြး၊
ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊ မြဲရံကယ္စာြးလွယ/္ အကူကယ္စာြးလွယ္မ ာြးုႏွင့္ အသသက္ေသ (၁၀) ဦြး
လက္မွတ္ထြးရမည္ျဖစ္သည္။
ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

မြဲမ ာြးေရတပက္ၿ္ီြးခ န္တပင္
မြဲရလဒ္မ ာြးက

္ံစံ

28

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၂(က)(ခ)။

29

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၅(ခ)။
မြဲရံမြး၊ ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္။

30

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၆(စ)။

31

မြဲရံမြး၊ ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္ မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္။

28

လႊတ္ေတာ္အသီြးသီြးအတပက္
(၁၆)

တစ္ေစာင္စီုႏွင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးကယ္စာြးလွယ္မြဲ္ံြး

ရွ္ါက

ျမင္ုႏင္ေသာေနရာတပင္ က္္ရမည္ျဖစ္သည္။

္ံစံ

(၁၆-က)တ႕က

မြဲရံေရွ႕

အမ ာြးျ္ည္သူ

32

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးသည္ ေရာက္ရွလာေသာ မြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ႀကဳတင္မြဲ္ံြးမ ာြးက
ညေန (၄) နာရီ အထသာ လက္ခံရမည္။33 ယင္ြးႀကဳတင္မြဲ္ံြးမ ာြးက လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး၊
ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၊

အမ ာြးျ္ည္သူအသသက္ေသမ ာြး၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္

မီဒီယာမ ာြးေရွ႕တပင္ ဖပင့္ေဖာက္ေရတပက္ၿ္ီြးေနာက္ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏ မြဲရလဒ္မ ာြးက ္ံစံ(၁၈)
တပင္

စာရင္ြးသပင္ြးရမည္။34

ေ္ါင္ြးၿ္ီြးေနာက္
္ံစံ(၁၉)တပင္

မြဲရံမ ာြးမွေရာက္ရွလာေသာ

သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္အတပင္ြး
စာရင္ြးျဖည့္သပင္ြးၿ္ီြး

္ံစံ(၁၆)

ုႏွင့္

္ံစံ(၁၈)

မွ

မြဲရလဒ္မ ာြးက

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးတစ္ဦြးစီရရွေသာမြဲရလဒ္မ ာြးက

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးေရွ႕ရွ

အမ ာြးျ္ည္သူ

ျမင္ုႏင္ေသာေနရာတပင္ က္္ထာြးေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။35
၆.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
မြဲရံတပင္ မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္ ္ံစံမ ာြးျဖည့္သပင္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္က ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ ေန႔တပင္
တင္ြးေဒသႀကီြး (၃) ခ၏ မြဲရံ (၆၉) ရံ၌ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္
မြဲရံမ ာြးသ႕ ညေန (၃ြး၃၀) နာရီခန္႕တပင္ ေရာက္ရွၾကကာ သတ္မွတ္ထာြးေသာ္ံစံမ ာြးက အသံြးျ္ဳ၍
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့ၾကသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္မြဲရံ (၆၉) ရံအနက္ ညေန (၄) နာရီ မထြးမီ္တ္ေသာမြဲရံ (၁) ရံရသည္။ ညေန
(၄) နာရီ တတတပင္ မြဲရံမြးက မြဲရံ္တ္သမ္ြးေၾကာင္ြး ေၾကညာသည့္ မြဲရံ (၆၄) ရံရွသည္။ ညေန (၄) နာရီုႏွင့္
(၄ြး၄၀) နာရီ အၾကာြးတပင္ ္တ္ေသာ မြဲရံ (၃) ရံရွသည္္။ ညေန (၄ြး၅၀ ုႏွင့္ အထက္ ) ္တ္ေသာမြဲရံ (၁)
ရံရွသည္။ ယင္ြးမြဲရံမ ာြးတပင္ မြဲရံမြးက မြဲရံ္တ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မြဲမေ္ြးရေသြးေသာ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး
မြဲရံ္ရ၀ဏ္တပင္ က န္ေနျခင္ြးရွမရွ စစ္ေဆြးျ္ီြး စနစ္တက စာရင္ြးေကာက္ယူ၍ မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳခြဲ့သည္။
 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲသ
့ ည့္ မြဲရအာြးလံ
ံ
ြးတပင္
အမ ာြးျ္ည္သူ

မြဲရမ
ံ ြးသည္ မြဲရက
ံ ယ္စာြးလွယ၊္ အကူကယ္စာြးလွယ္၊

အသသက္ေသမ ာြးုႏွင့္

ခ တ္္တ္ထာြးသည့္

အေျခအေနအတင္ြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးအာြး
ရွေၾကာင္ြး

ျ္သၿ္ီြးမွ

မြဲ္ြးမ
ံ ာြးက

မြဲ္ြးမ
ံ ာြးသည္
ဖပင့ေ
္ ဖာက္ျ္ီြး

မြဲလက္မတ
ွ မ
္ ာြးကေရတပကခ
္ သ
ြဲ့ ည္။ ဆုႏၵမမ
ြဲ ာြးက ေရတပကရ
္ ာ၌ မြဲ္ြးတစ္
ံ
္ြးက
ံ
ဖပင့ေ
္ ဖာက္ေရတပက္၍
္ံစံ(၁၆)တပင္ စာရင္ြးသပငြး္ ၿ္ီြးမွ ေနာက္ထ္္တစ္္ြးက
ံ
ဖပင့လ
္ စ
ွ ေ
္ ရတပကခ
္ ြဲ့သည္။ ဆုႏၵမလ
ြဲ က္မတ
ွ မ
္ ာြးက
ေရတပကရ
္ ာ၌

တစ္ေစာင္ခ င္ြးစီအာြး

မြဲရအဖပ
ံ
႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊

သက္ေသမ ာြး၊

မြဲရက
ံ ယ္စာြးလွယမ
္ ာြးက
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ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၆(င)။

33

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၄၈(ဃ)။ နည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၇(က)။

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပလ
ြဲ ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္ အ္ဒ္ ၃၂(က)။
34

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၇(က)။

35

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၇(ခ)။

29

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ျ္သခြဲသ
့ ည္။

ထ႕ျ္င္

္ယ္မအ
ြဲ ျဖစ္

သတ္မတ
ွ ္သည့္ဆုႏၵမလ
ြဲ က္မွတ္မ ာြးစာရင္ြးုႏွင့္

္ယ္မအ
ြဲ ျဖစ္

သတ္မတ
ွ ္သည့္ အေၾကာင္ြးရင္ြးမ ာြးက ္ံစံ(၁၇)တပင္ ျဖည့္သပငြး္ ခြဲသ
့ ည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္

မြဲရံအမ ာြးအျ္ာြးရွ

မြဲေရတပက္ျခင္ြးျဖစ္စဥ္တပင္

ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္မ ာြးက

သက္ဆင္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ မြဲ္ံြးအတပင္ြးသ႕ မထည့္ဘြဲ အျခာြးလႊတ္ေတာ္မ ာြး၏ မြဲ္ံြးမ ာြးအတပင္ြးသ႕
မွာြးယပင္ြးထည့္ထာြးသည္ မ ာြးက ေတပ႕ရၿ္ီြး မြဲရံမြးအမ ာြးစသည္ ယင္ြးမြဲလက္မွတ္မ ာြးက ္ယ္မြဲအျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္ြးမရွဘြဲ သက္ဆင္ရာလႊတ္ေတာ္အတပက္ ထည့္သပင္ြးေရတပက္သည္က ေတပ႕ရသည္။
မြဲရံမြးသည္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးရရွေသာ ဆုႏၵမြဲစာရင္ြး ္ံစံ(၁၆)ုႏွင့္ တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြးလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး
္ံစံ(၁၆-က)
အေရအတပက္

တ႕က

ျဖည့္သပင္ြးရာ၌

(၁၀)ေယာက္

အသသက္ေသမ ာြး

မျ္ည့္သျဖင့္

ရရွေသာဆုႏၵမြဲစာရင္ြး

လက္မွတထ
္ ြးရမည္ျဖစ္ရာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးက

အသသက္ေသ

လက္မွတထ
္ ြးေစျခင္ြးမ ာြး

ရွ္ါသည္။ ဥ္ေဒတပင္ အသသက္ေသဟူေသာ စကာြးရ္္က တက စပာ အဓ္ၸာယ္ဖပင့္ဆထာြးျခင္ြး မရွ္ါ။
မြဲမ ာြးေရတပက္ၿ္ီြးခ န္တပင္ လႊတ္ေတာ္အသီြးသီြးအတပက္ ္ံစံ (၁၆) တစ္ေစာင္စီုႏွင့္ တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြး
ကယ္စာြးလွယ္မြဲ္ံြးရွ္ါက ္ံစံ (၁၆-က) က ျဖည့္စပက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ မြဲရံမ ာြး၌
မြဲရလဒ္မ ာြးက

္ံစံအာြးလံြးတပင္ ျဖည့္စပက္ျခင္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးသည္

ည

(၇)

နာရီမွ

ည

(၁၁ြး၅၉)

နာရီအတပင္ြးတပင္ ၿ္ီြးစီြးသည့္ မြဲရံ (၃၄) ရံ ရွသည္။ ည (၁၂) နာရီမွ မနက္(၅)နာရီအတပင္ြးတပင္
ျဖည့္စပက္ၿ္ီြးစီြးေသာမြဲရံ (၃၅) ရံရွသည္။
ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတပင္
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊

ုႏ၀င္ဘာလ

(၈)

ရက္ေန႔

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္
ုႏွင့္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊

္ံစံမ ာြးျဖည့္သပင္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္က

ုႏ၀င္ဘာလ

(၉)

ရက္ေန႔တ႕တပင္

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး (၁၃) ရံြး၌ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးအာြးလံြးသည္ ညေန (၄) နာရီတပင္
ႀကဳတင္မြဲ္ံြးမ ာြးက လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး၊ ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၊ အမ ာြးျ္ည္သူ
အသသက္ေသမ ာြး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးုႏွင့္ မီဒီယာမ ာြးေရွ႕တပင္ စတင္ဖပင့္ေဖာက္ေရတပက္ခြဲ့သည္။
ညေန (၄) နာရီေနာက္္င္ြးမွ ေရာက္လာေသာ ႀကဳတင္မြဲ္ံြး မရွ္ါ။
ဥ္ေဒုႏွင့္ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအရ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးသည္ မြဲရံမ ာြးမွ ေရာက္လာေသာ
္ံစံ(၁၆) မ ာြးုႏွင့္ ္ံစံ(၁၈) အရ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြးရရွေသာ ဆုႏၵမြဲရလဒ္မ ာြးက ္ံစံ (၁၉) တပင္
ျဖည့္သပင္ြးျ္ီြးေနာက္ ရံြးတပင္ က္္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္ြး ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးအမ ာြးစတပင္ ္ံစံ(၁၉)
အာြး က္္ထာြးသည္က မေတပ႕ရ္ါ။
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၆.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး
၆.၃.၁။ မြဲေရတပကျ္ ခင္ြးုႏွင့ ္ ္စ
ံ မ
ံ ာြး ျဖည့္သင
ပ ြး္ ျခင္ြး


မြဲရံမ ာြးတပင္

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္အင္အာြးက

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

တြးျမွင့္ခန္႕ထာြးသင့္္ါသည္။

ရလဒ္မ ာြးစာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြးတ႕မွာ

မြဲဆုႏၵရွင္ဦြးေရ

ညဥ့္နက္ခ န္အထ

မ ာြးေနလွ င္

ၾကာျမင့္ျခင္ြးမ ာြး

ျဖစ္ခြဲ့သည့္အတပက္ ထမြဲရံမ ာြးရွ မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြးအတပက္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံျခံဳေရြးအကာအကပယ္
ေ္ြးရန္လည္ြး လအ္္္ါသည္။


မြဲရလဒ္မ ာြးက ္ံစံမ ာြးတပင္ စာရင္ြးသပင္ြးရာ၌ လက္မွတ္ေရြးထြးရမည့္ အသသက္ေသဦြးေရက ျ္န္လည္
သံြးသ္္

သတ္မွတသ
္ င့္္ါသည္။

အသသက္ေသအျဖစ္

အခ ဳ႕မြဲရံမ ာြးတပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးက

လက္မွတ္ေရြးထြးခ္င္ြးျခင္ြးမ ာြးမွာ

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအၾကာြးုႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးအၾကာြး အျငင္ြး္ပာြးဖပယ္ျဖစ္ုႏင္္ါသျဖင့္ အသသက္ေသဟူေသာ
စကာြးရ္္က တက စပာ အဓ္ၸာယ္ဖပင့္ေ္ြးသင့္္ါသည္။


မြဲေရတပက္ရာတပင္

လပယ္ကၿူ ္ီြး

စနစ္တက ျဖစ္ုႏင္မည့္၊

မြဲေရတပက္သူမ ာြးအာြးလံြး

လက္နာရန္

လပယ္ကူမည့္ နည္ြးလမ္ြးမ ာြးက ရွာေဖပသင့္္ါသည္။


မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအာြး

္ယ္မြဲ၊

ခင္လံမြဲတ႕ုႏွင့္

စ္္လ ဥ္ြး၍

ေရတပက္ရာတပင္

တစ္ုႏင္ငံလံြးတပင္

တစ္ေျ္ြးညီျဖစ္ေစရန္ ေလ့က င့္ေ္ြးသင့္္ါသည္။


ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးုႏွင့္
ျဖည့္သပင္ြးျခင္ြးုႏွင့္

္တ္သက္၍

ရြးရွင္ြးလပယ္ကူေအာင္

အစမ္ြးေလ့က င့္မႈမ ာြး

သတ္မွတထ
္ ာြးရန္လအ္္ျ္ီြး

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးက

္ံစံမ ာြး

ျ္ဳလ္္ေ္ြးသင့္္ါသည္။

္ံစံမ ာြးက

အသံြးျ္ဳရမည့္

္ံစံအေရအတပက္မ ာြးကလည္ြး

ေလွ ာ့ခ သင့္္ါသည္။
၆.၃.၂။ ရလဒ္မ ာြး ထတ္ျ္န္ေၾကျငာျခင္ြးဆင္ရာအၾကံျ္ဳခ က္


မြဲရံတစ္ခခ င္ြးစီအလက္

ေ္ၚထပက္လာေသာ

ရလဒ္မ ာြးက

ဥ္ေဒတပင္

ျ္႒ာန္ြးထာြးသည့္အတင္ြး

မြဲရံတပင္ က္္ထာြးေၾကညာ သင္္
့ ါသည္။


ၿမဳ႕နယ္တစ္ခခ င္ြးစီအလက္ ေ္ၚထပက္လာေသာ ရလဒ္မ ာြးက ဥ္ေဒတပင္ ျ္႒ာန္ြးထာြးသည့္အတင္ြး
ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတပင္ ထတ္ျ္န္ေၾကညာထာြးသင့္္ါသည္။



သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္တပင္

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿ္ဳင္သည့္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးတင္ြးအာြး

“လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး ရရွသည့္ ဆုႏၵမြဲစာရင္ြး ္ံစံ(၁၉)” ကသာမက မြဲရံတစ္ရံခ င္ြးစီမွ
သက္ဆင္ရာလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး
္ံစံ(၁၆)မ ာြးကလည္ြးေကာင္ြး၊
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၏

ႀကဳတင္မြဲမ ာြးအရ

ရရွသည့္

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ရံြးမွ
သက္ဆင္ရာ

မြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္ေရာက္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးရရွသည့္

ဆုႏၵမြဲစာရင္ြး ္ံစံ(၁၈) ကလည္ြးေကာင္ြး မတ တစ္စံစီ ေ္ြးသင့္္ါသည္။
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၇။ ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈငြး္ ေရြးေကာ္မတီမ ာြး
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီက

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးဗဟေကာ္မတီ

အျဖစ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂတ္လ (၁၉) ရက္ေန႕တပင္ စတင္ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။36 ေကာ္မတီ၏ရည္ရပယ္ခ က္မွာ
ေရပြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္ြးဆင္ရာ

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးုႏွင့္

စ္္လ ဥ္ြး၍

(အထူြးသျဖင့္

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးကာလအတပင္ြး) အျငင္ြး္ပာြးမႈမ ာြးက ္မထေရာက္စပာ ေျဖရွင္ြးေဆာင္ရပက္ေစုႏင္ရန္အတပက္
ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့ျခင္ြး ျဖစ္သည္။
ယင္ြးဗဟေကာ္မတီတပင္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ုႏွင့္

အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊

ေကာ္မရွင္အတပင္ြးေရြးမြးုႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွသူမ ာြး၊ တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္
အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြး၊

ဌာနဆင္ရာ

ညႊန္ၾကာြးေရြးမြးခ ဳ္္

(သ႕မဟတ္)

ဒတယညႊန္ၾကာြးေရြးမြးခ ဳ္္

(၆)ဦြး၊

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးမွ ကယ္စာြးလွယ္ (၁၀) ဦြး အ္ါအ၀င္ (၄၈)ဦြးျဖင့္ ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။ ေရပြးေကာက္္ပြဲ
မက င္ြး္မီအထ ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ ေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးဗဟေကာ္မတီသည္ လ္္ငန္ြးညွုႏႈင္ြးအစည္ြးအေ၀ြး
သံြးႀကမ္က င္ြး္ခြဲ့သည္။
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္တစ္ဦြး၊
အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၊

ေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးက

တင္ြးေဒသႀကီြး/

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္အတပင္ြးရွ

ျ္ည္ေထာင္စ

ျ္ည္နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ဥကၠ႒ုႏွင့္
ေရပြးေကာက္္ပ၀
ြဲ င္ေရာက္သည့္္ါတီမ ာြးမွ

ကယ္စာြးလွယတ
္ စ္ဦြးစီ၊ တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္အတပင္ြးရွ ၾသဇာတကၠမရွသူငါြးဦြးတ႕ျဖင့္ ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။
ထနည္ြးတူ္င္

ခရင္ုႏွင့္

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးက

အဆင့္ဆင့္

ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးသည္
မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြးကာလ၊
ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕

ေကာ္မတီ၀င္မ ာြး၊

မြဲစာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာသည့္ကာလ၊

(မြဲရအတပ
ံ
င္ြး/မြဲရံျ္င္္)တ႕တပင္

မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြးုႏွင့္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအၾကာြး

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး၊
ျဖစ္ေ္ၚခြဲ့ေသာ

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ အျငင္ြး္ပာြးမႈမ ာြးက ေရပြးေကာက္္ပဥ
ြဲ ္ေဒ၊ နည္ြးဥ္ေဒ၊ ညႊန္ၾကာြးခ က္မ ာြးုႏွင့္အညီ
ေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေျဖရွင္ြးေ္ြး ခြဲၾ့ ကသည္။
၇.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
ေရပြးေကာက္္ပြဲမတင္မီကာလ၊
ေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲၿ္ီြးသည့္ေနာက္္င္ြးကာလမ ာြး၌

္တ္သက္သည့္အခ က္အလက္မ ာြးက

ေုႏွာင့္ေုႏွြးၾကန္႕ၾကာသည့္အျ္င္ ္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈလည္ြး အာြးနည္ြး္ါသည္။

36

စာအမွတ္ (၃၄/စမ-စည္ြး(၁)(၃၉)/ကမရ)။

32

ရယူရာတပင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

၇.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြး၏ အခန္ြးက႑၊ တာ၀န္ုႏွင့္ လ္္္င္ခပင့္မ ာြးက
ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒမ ာြးတပင္ ထည့္သပင္ြးသတ္မွတ္သင့္္ါသည္။



ေနာင္လာမည့္

ေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြးအတပက္

္မစနစ္က သည့္

ျ္ည္ေထာင္ စ

တင္တန္ြးမႈဆင္ရာနည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္မ ာြးက သတ္မွတ္ျ္႒ာန္ြးရန္ လအ္္သည္။


ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး၏လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ

တာ၀န္ ၀တရာြးမ ာြးအရ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္နယ္ေျမအလက္
သတင္ြး္႕ရမည္ျဖစ္သည္။37

သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးထံသ႕

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီ မ ာြးသည္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသ႕လည္ြး

သက္ဆင္ရာ

ေကာ္မတီအစည္ြးအေ၀ြးမ ာြးရွ္ါက

ထ

အေၾကာင္ြးၾကာြးၿ္ီြး

ယင္ြးအစည္ြးအေ၀ြးမ ာြးသ႕

ရွေနေၾကာင္ြးက

လူအမ ာြးသရန္လအ္္ၿ္ီြး

တက္ေရာက္ေလ့လာခပင့္ျ္ဳသင့္္ါသည္။


ေရပြးေကာက္္ပြဲဆင္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြး
ယင္ြးေကာ္မတီမ ာြးကလည္ြး

မြဲဆုႏၵနယ္ေျမအတပင္ြး

ျဖစ္္ က္ေနေသာ

အေၾကာင္ြးအရာမ ာြးက

သရွသင့္သည္။


ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးသည္
က ြးလပန္သက
ူ

ေနာက္တစ္ႀကမ္ထ္္မံမက ြးလပန္ေစရန္

ထ္္မံက ြးလပန္္ါက

ေရပြးေကာက္္ပအ
ြဲ ျငင္ြး္ပာြးမႈမ ာြးတပင္
သတေ္ြးျခင္ြးသာ

ရွ္ါသည္။

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီမ ာြးအေနျဖင့္

အကယ္၍
မည္ကြဲ့သ႕

ေဆာင္ရပက္ုႏင္သည္/ ေဆာင္ရပက္ သင့္သည္က တက စပာ သတ္မွတ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။

၈။ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပကလ
္ ာႊ အမႈမ ာြး (ေရပြးေကာက္္ခ
ပြဲ ရံ
ံ ြးမ ာြးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး)
၈.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြး၊

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးအမည္စာရင္ြးတင္သပင္ြးျခင္ြး၊

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးျခင္ြး

စသည္တ႕

ကြဲ့သ႕ေသာ လ္္ငန္ြးစဥ္အမ ဳြးမ ဳြးတ႕အတပက္ ကန္႕ကပက္ခ က္မ ာြးက သက္ဆင္ရာ အခ န္ကာလအတပင္ြး
ေလွ ာက္ထာြးုႏင္ေသာ္လည္ြး
ေၾကညာၿ္ီြးသည့္ေန႕မွစ၍

ေရပြးေကာက္္ပရ
ြဲ လဒ္အတပက္ ကန္႕ကပက္ခ က္က
(၄၅)ရက္38

အတပင္ြး၌သာ

ျ္ဳလ္္နင္ၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပရ
ြဲ လဒ္မ ာြး

ကန္႕ကပကလ
္ ႊာတင္သပင္ြးျခင္ြး

ျဖစ္စဥ္တစ္ခအတပက္ က ္္ေငပ (၅၀၀,၀၀၀)က အမႈစရတ္အျဖစ္ ေ္ြးရန္လအ္္္ါသည္။39

37

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး ေဆာင္ရပက္ရမည့္လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး အ္ဒ္ ၃၀(ခ)။

38

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၇။

39

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၆၇။ နည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၉၁။
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လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးတစ္ဦြးသည္

ေရပြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္တစ္ဦြးက ကန္႕ကပက္လလွ င္ျဖစ္ေစ၊ ယင္ြးမြဲဆုႏၵနယ္အတပက္ က င္ြး္ခြဲ့ေသာ
ေရပြးေကာက္္သ
ပြဲ ည္

တရာြးမွ တမႈမရွေၾကာင္ြး

အေၾကာင္ြးျ္၍

ကန္႕ကပက္လလွ င္ျဖစ္ေစ

သတ္မွတ္ရက္အတပင္ြး ျ္ည္ေထာင္စ ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သ႕ ကန္႕ကပကလ
္ ႊာတင္သင
ပ ္ြးုႏင္သည္ဟ
ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။40
ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ သည္

ကန္႕ကပကလ
္ ႊာမတ တစ္ေစာင္စီက

ကန္႕ကပက္ခံရသူအသီြးသီြးထံသ႕

ေစာလ င္စပာ ေ္ြး္႕ေစ၍ ယင္ြးကန္႕ကပကလ
္ ႊာမတ က ုႏင္ငံေတာ္ျ္န္တမ္ြးတပင္ ထတ္ျ္န္ေၾကညာေစရမည္
ဟလည္ြး ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။41
ထ႕ျ္င္

ယင္ြး္ဒ္မတပင္

ယင္ြးကန္႕ကပကလ
္ ႊာမတ တစ္ေစာင္က

ေၾကာ္ျငာသင္္န္ြးတပင္

အေထာက္အထာြးအျဖစ္

ကန္႕ကပက္ခ က္မ ာြးမွန္ကန္ေၾကာင္ြး
အခ က္အလက္မ ာြး၊
ေန႕ရက္ုႏွင့္

ျ္ဌာန္ြးထာြးသည္။42

က္္ထာြးရမည္ဟလည္ြး

ကန္႕ကပက္လႊာတင္သပင္ြးရာ၌

တင္ျ္လသည့္

၀န္ခံလက္မွတ္၊

အမ ာြးျမင္သာေသာ
ကန္႕ကပက္သူသည္

အေရြးႀကီြးအခ က္အက ဥ္ြးခ ဳ္္၊

တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈုႏွင့္

တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈက ြးလပန္သူမ ာြး၏

ေနရာမ ာြးက

ခံရံြးရွ

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာစာရင္ြးက

အမည္မ ာြး၊

္တ္သက္သည့္

တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈက ြးလပန္ေသာ

ကန္႕ကပက္လႊာုႏွင့္အတူ

္ူြးတပတ
ြဲ င္ျ္ရမည္ဟ

ျ္ဌာန္ြးထာြးသည္။43
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္ သက္ဆင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပြဲ ဥ္ေဒ္ဒ္မ ၆၉(က)
အရ

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးက

စစ္ေဆြးရန္အတပက္

ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ

မ ာြးက

ဖပ႕ြဲ စည္ြးရာတပင္ (၁) ေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕၀င္တစ္ဦြးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရပက္ၿ္ီြး က န္ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္ုႏွစ္ဦြး
္ါ၀င္ေသာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ ကလည္ြးေကာင္ြး ၊

(၂)

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္တစ္ဦြးက

ဥကၠ႒အျဖစ္

ေဆာင္ရပက္ၿ္ီြး ဥ္ေဒကၽပမ္ြးက င္ေသာ သင့္ေလ ာ္သည့္ ုႏင္ငံသာြးုႏွစ္ဦြး္ါ၀င္ေသာ ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ က
လည္ြးေကာင္ြး ဖပ႕ြဲ စည္ြးုႏင္သည္။44
အကယ္၍ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈက ရ္္သမ္ြးလ္ါက အမႈရ္္သမ္ြးခပင့္ျ္ဳရန္ ခံအဖပ႕ြဲ သ႕ တင္ျ္
ေလွ ာက္ထာြးုႏင္သည္။
ရ္္သမ္ြးခပင့္ျ္ဳုႏင္သည္။

ခံအဖပ႕ြဲ က
45

နည္ြးဥ္ေဒ

၉၆(က)

္ါ

အခပင့္အာဏာအရ

အမႈက

ယင္ြးသ႕ရ္္သမ္ြး္ါက ခံရံြးေရွ႕ အမ ာြးျမင္သာေသာေနရာတပင္ က္္ထာြးရမည္

ဟလည္ြး ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။46

40

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၇။

41

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၉၃။

42

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၉၃။

43

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၈(ခ)၊ (ဂ)။

44

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ဥ
ပြဲ ္ေဒ္ဒ္မ ၆၉(က)။

45

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၉၆(က)။

46

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၉၈(ဂ)။

34

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

၈.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲတပင္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈ စစေ္ါင္ြး (၄၅)မႈ ရွသည္။
ထေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပကလ
္ ာႊ အမႈမ ာြးက ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏ တရာြး၀င္၀က္ဆဒ္တပင္
“၂၀၁၅ခုႏွစ္

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ

ထတ္ျ္န္ေၾကညာခြဲ့ၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြး”

ယင္ြးေၾကညာခ က္မွာ

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

ဇန္န၀ါရီလ

အမည္ျဖင့္

(၁၃)

ရက္ေန႕မွသာ

ထတ္ျ္န္ခြဲ့ျခင္ြးျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္မ ာြးအရ

အမႈတစ္ခခ င္ြးစီအတပက္

ေငပက ္္ငါြးသန္ြးက

ေ္ြးသပင္ြးၿ္ီြးေၾကာင္ြး

သက္ေသမတ မ ာြး၊

ဓာတ္္ံသက္ေသမတ မ ာြးက္ါ

ကန္႕ကပက္လႊာမတ မ ာြးက

ခ လံမတ ုႏွင့္တကပ

္ူြးတပတ
ြဲ င္ျ္ေသာ

အမႈစရတ္

စာရပက္စာတမ္ြး

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ရံြးေရွ႕တပင္

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႕ အထလည္ြးေကာင္ြး၊ ခံရံြးေရွ႕ အမ ာြးျမင္သာေသာေနရာတပင္
လည္ြးေကာင္ြး က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
 ၂၀၁၅ခုႏွစ္

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လာႊ အမႈမ ာြး

(၄၅)

မႈစလံြးက

ေကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ၀င္ တစ္ဥြးီ က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရက
ပ ၿ္ ္ီြး က န္ေကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ၀င္ုႏွစဥ
္ ြးီ ္ါ၀င္ေသာ
ခံအဖပ႕ြဲ မ ာြး ဖပ႕ြဲ စည္ြးကာ ၾကာြးနာစစ္ေဆြးခြဲသ
့ ည္။
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးအနက္ (၄၁) မႈမွာ အုႏင္ရလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယက
္
ဒတယ
မြဲအမ ာြးဆံြးရသူ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယေ
္ လာင္ြးက

ကန္႕ကပက္ေသာအမႈျဖစ္ျ္ီြး

(၂)

မႈမွာ

အုႏင္ရလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ုႏွင့္ ဒတယမြဲအမ ာြးဆံြးရသူလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးက တတယ
ကန္႕ကပက္ေသာအမႈျဖစ္သည္။47

မြဲအမ ာြးဆံြးရသူလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးက

မြဲဆုႏၵရွငက
္

အုႏင္ရ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးက ကန္႕ကပက္ေသာအမႈတစ္မႈရွသည္။48
အမႈအမွတ္

(၂၃)

မွာ

ျ္န္လည္ရ္္သမ္ြးခြဲ့သည္က

ေတပ႕ရသည္။49

အဆ္ါအမႈသည္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႕ ေန႕စပျြဲ ဖင့္ တင္ၾကာြးခြဲ့သည့္အမႈျဖစ္ျ္ီြး ္ထမအႀကမ္ၾကာြးနာျခင္ြးက ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလ

(၅)

ရက္ေန႕တပင္

ကန္႕ကပက္လႊာအမႈအာြး

လ္္ေဆာင္ခြဲ့သည္။

အမႈရ္္သမ္ြးခပင့္ျ္ဳရန္

ထေန႕တပင္္င္

ခံအဖပ႕ြဲ သ႕

ေလွ ာက္ထာြးသူမွ

တင္ျ္ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့သည္။

၄င္ြး၏
ခံအဖပ႕ြဲ က

ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ္ဒ္မ (၉၆)္ါ ျ္႒ာန္ြးခ က္မ ာြးက ရွင္ြးလင္ြးေျ္ာၾကာြးျ္ီြးေနာက္ နည္ြးဥ္ေဒ ၉၆(က) ္ါ
အခပင့္အာဏာအရ

ရ္္သမ္ြးခပင့္ျ္ဳလက္ေၾကာင္ြး

အမန္႕ခ မွတ္ခြဲ့သည္။

အမႈအမွတ္

(၂၃)

၏

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာ ရ္္သမ္ြးျခင္ြးက အမန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၆) ျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊
47

(၁) ေလွ ာက္ထာြးသူ-ဦြးဥာဏ္လင္ြးဦြး၊ ေလွ ာက္ထာြးခံရသူမ ာြး (၁)ဦြးေအြးေမာင္၊ (၂)ဦြးစင္ြးသန္ြးစန္၊ ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မြဲဆုႏၵနယ္ ဒ
အမွတ္(၂) ၊ နမ့္ခမ္ြးၿမဳ႕နယ္၊ ရွမ္ြးျ္ည္နယ္။
(၂) ေလွ ာက္ထာြးသူ-ေဒၚနန္ြးေထပြးမႈံ၊ ေလွ ာက္ထာြးခံရသူမ ာြး (၁)ဦြးညီစန္၊ (၂)ဦြးစင္ြးဆာလူ၊အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္မြဲဆုႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊
ရွမ္ြးျ္ည္နယ္။

48

ေလွ ာက္ထာြးသူ -ဦြး၀င္ြးေဆပ၊ ေလွ ာက္ထာြးခံရသူ -ေဒၚခင္စန္ြးလႈင္၊ ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ္လြဲၿမဳ႕နယ္မြဲဆုႏၵနယ္၊ စစ္ကင္ြးတင္ြးေဒသႀကီြး။

49

ေလွ ာက္ထာြးသူ -ဦြးခင္ေမာင္ေဌြး၊ ေလွ ာက္ထာြးခံရသူ -ဦြးေဌြး၀င္ြး၊ တင္ြးေဒသႀကီြးလႊတ္ေတာ္မြဲဆုႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ထီြးလင္ြးၿမဳ႕နယ္၊
မေကပြးတင္ြးေဒသႀကီြး။

35
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ဇန္န၀ါရီလ

(၆)

ရက္ေန႕တပင္

ထတ္ျ္န္ခြဲ့ျ္ီြး

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ရံြးေရွ႕တပင္

လည္ြးေကာင္ြး၊ ခံရံြးေရွ႕ အမ ာြးျမင္သာေသာ ေနရာတပင္လည္ြးေကာင္ြး က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
က န္ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈ
က မ္ြးသစၥာက န္ဆခ န္ျဖစ္သည့္

(၄၄)

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

မႈအာြး

ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

(၁)

ရက္ေန႕အထတပင္လည္ြးေကာင္ြး၊

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး က မ္ြးသစၥာက န္ဆခ န္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃)
ရက္ေန႕အထတပင္လည္ြးေကာင္ြး ၿ္ီြးဆံြးေအာင္ စစ္ေဆြးုႏင္ျခင္ြးမရွ္ါ။
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၀)

ရက္ေန႕တပင္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အသစ္ုႏွင့္

အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးသည္ တာ၀န္လႊြဲေျ္ာင္ြးလက္ခံၿ္ီြးေနာက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿ္ီလ (၁) ရက္ေန႕တပင္ စတင္
တာ၀န္ထမ္ြးေဆာင္ခြဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿ္ီလ (၈) ရက္ေန႕တပင္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးက
ဆက္လက္စစ္ေဆြးရန္အတပက္
အဖပ႕ြဲ ၀င္သစ္မ ာြးျဖင့္

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ (၄)ဖပ႕ြဲ က

ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။50

ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရပက္ၿ္ီြး

ယင္ြးခံအဖပ႕ြဲ မ ာြးက

ဥ္ေဒကၽပမ္ြးက င္ေသာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ မ ာြးအျဖစ္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္
ေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕၀င္တစ္ဦြးက

သင့္ေလ ာ္သည့္

ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။

ုႏင္ငံသာြးုႏွစ္ဦြး္ါ၀င္ေသာ

ယင္ြးခံအဖပ႕ြဲ မ ာြးက

စစ္ေဆြးမည့္

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈအေရအတပက္မွာ (၄၀) မႈျဖစ္သည္။ က န္ (၄)မႈုႏွင့္ ္တ္သက္ေသာ
သတင္ြးအခ က္အလက္ တစ္စံတစ္ရာက ရရွျခင္ြး မရွ္ါ။
၈.၃။ အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး


ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးကစစ္ေဆြးရာတပင္
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ရွ
္မလပယ္ကူျမန္ဆန္စပာ

ကန္႕ကပကလ
္ ႊာအမႈျဖစ္္ပာြးခြဲ့ေသာ

အရ္္ဘက္တရာြးရံြးမ ာြးတပင္
စစ္ေဆြးုႏင္မည့္အျ္င္

သက္ေသမ ာြးအတပကလ
္ ည္ြး

ေငပကန္ေၾကြးက

စစ္ေဆြး္ါက

ေလွ ာက္ထာြးသူ၊

အမႈမ ာြးက

ေလွ ာက္ထာြးခံရသူုႏွင့္

သက္သာမည္ျဖစ္္ါသည္။

အယူခံမႈ

တင္သပင္ြးရာတပင္လည္ြး ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္သ႕ တင္သပင္ြးမည့္အစာြး ုႏင္ငံေတာ္
တရာြးလႊတ္ေတာ္ခ ဳ္္သ႕

တင္သပင္ြး္ါက

ကန္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးက

စစ္ေဆြးျခင္ြးုႏွင့္

္မထေရာက္မည္ျဖစ္သည့္အတပက္
သက္ဆင္ေသာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးက

ျ္န္လည္

သံြးသ္္သင့္္ါသည္။


ကန္႕ကပက္လႊာမ ာြးက

တင္သပင္ြးတင္ၾကာြးရာတပင္

စနစ္တက ရွေစရန္အတပက္

္ါ၀င္သင့္သည့္

အခ က္အလက္မ ာြးက ္ံစံခ ေ္ြးသင့္္ါသည္။


ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္၊ တရာြးရံြးမ ာြးုႏွင့္ ရြဲတ္္ဖပ႕ြဲ ၏ တာ၀န္ုႏွင့္ လ္္္င္ခပင့္မ ာြးက
ကပက
ြဲ ျပြဲ ္ာြးျ္ာြး ရွေစရန္အတပက္ မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးေရြးအစီအစဥ္မ ာြးတပင္ ေရပြးေကာက္္ပြဲဆင္ရာ
ျ္စ္မႈမ ာြးုႏွင့္ တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈမ ာြးအေၾကာင္ြးက ထည့္သပင္ြးသင့္္ါသည္။



ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ တပင္ြး

တင္ၾကာြးခ က္မ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပအ
ြဲ လပန္

တင္ၾကာြးခ က္မ ာြးုႏွင့္

စ္္လ ဥ္ြးေသာ သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးက ္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈရွစပာ ထတ္ျ္န္သင့္္ါသည္။
50
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ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာအျငင္ြး္ပာြးမႈေျဖရွင္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္ဆင္ရာ
အာြးနည္ြးသည္က

ေတပ႕ရသည္။

အထူြးသျဖင့္

အသ္ညာေ္ြးျခင္ြးမ ာြးသည္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးတပင္

အာြးနည္ြးသည္က

ေတပ႕ရွရ္ါသည္။


ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးက ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ မ ာြးက စစ္ေဆြးရာတပင္ ဆံြးျဖတ္ခ က္
ခ မွတ္ျခင္ြး၊

အယူခံမႈတင္သပင္ြးျခင္ြးမ ာြးက

ဆံြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြးမ ာြးသည္

လႊတ္ေတာ္

သက္တမ္ြးသစ္အတပက္ လႊႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး က မ္ြးသစၥာက န္ဆျခင္ြးမျ္ဳမီ ၿ္ီြးစီြးသင့္္ါသည္။


အေ၀ြးမွလာေရာက္ရေသာ

ေလွ ာက္ထာြးသူ၊

ေလွ ာက္ထာြးခံရသူ၊

သက္ေသမ ာြး၏

အခ န္ုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္တပင္ တည္ြးခေနထင္ရျခင္ြးတ႕ေၾကာင့္ ထေရာက္ေသာ လ္္ငန္ြးေဆာင္ရပက္မႈမ ာြးျဖင့္
ၾကာြးနာစစ္ေဆြးျခင္ြးအာြး ရံြးခ န္အတပင္ြး ျ္ဳလ္္သင့္္ါသည္။

၉။ လႊတေ
္ တာ္ကယ္စာြးလွယေ
္ လာင္ြးမ ာြး၏ ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြးမ ာြး
၉.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿ္ဳင္ခြဲ့သည့္

ကယ္စာြးလွယ္မ ာြးသည္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္

ေငပက ္္သန္ြးတစ္ရာထက္ ေက ာ္လပန္ သံြးစပခ
ြဲ ပင့္မရွ္ါ။51
သက္ဆင္ရာေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒုႏွင့္

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအရ

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြးသည္

သက္ဆင္ရာ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္

အဖပ႕ြဲ ခပက
ြဲ ေရပြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္၏ အမည္ကေၾကညာသည့္ေန႕မွစ၍
(၃၀) ရက္အတပင္ြး ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္ေငပစာရင္ြးမ ာြးအာြး ္ံစံ(၂၀) ျဖင့္ ေရြးသပင္ြး၍ သက္ဆင္ရာ
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္

အဖပ႕ြဲ ခပသ
ြဲ ႕

တင္သပင္ြးရမည္

ျဖစ္သည္။

ထသ႕တင္သပင္ြးရာတပင္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္ စာရင္ြး ္ံစံ(၂၀) မ ာြး (မူရင္ြး+
မတ တစ္စံ)က

ၿမဳ႕နယ္တရာြးသူႀကီြးတစ္ဦြးဦြး

ေရြ်ားေကမက္ပက
ြဲ ိုယ္စမ်ားလွယ္၏

က္မ္်ားက္န္လမႊ

ေရွ႕ေမွာက္၌

(ေရြ်ားေကမက္ပြက
ဲ ိုန္က္စရတ္

ျပိဳလိုပ္ထမ်ားေသမ
ေငြစမရင္်ား

ပံိုစံ(၂၀)၊

အပိုင္်ား(ဎ))၊ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး၏ က မ္ြးက န္လႊာ (ေရြ်ားေကမက္ပြက
ဲ ိုန္က္စရတ္ ေငြစမရင္်ား
ပံိုစံ(၂၀)၊ အပိုင္်ား(ဏ)) တ႕ႏွင့္အတူ ပူ်ားတတ
ြဲ င္သြင္်ားရမည္ဟို ျပ႒မန္်ားထမ်ားသည္။52
ယင္ြးေငပစာရင္ြးမ ာြး၏မတ တစ္စံစီက သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးေရွ႕ရွ အမ ာြးျ္ည္သူျမင္ုႏင္မည့္
ေနရာတပင္ က္္ထာြးရမည္ဟ ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။53 ယင္ြးေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲမ ာြးသည္ ေရပြးေကာက္္ပတ
ြဲ ပင္
ယွဥ္ၿ္ဳင္ခြဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြး၏အမည္မ ာြး၊
ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကန္က စရတ္စာရင္ြးတင္သပင္ြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏အမည္မ ာြးုႏွင့္

51

ျ္ည္သူ႔/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၇၄။

52

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၇၇။
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၇၇(က)(ခ)။

53

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၇၉(က)။

37

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကန္က စရတ္စာရင္ြးမတင္သပင္ြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏အမည္မ ာြး၊
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးက
သတ္မွတ္ထာြးေသာအခ န္၊

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္စာရင္ြးတင္သပင္ြးသည့္ေန႕ရက္၊

ျ္႒ာန္ြးထာြးခ က္မ ာြးအတင္ြးတင္သပင္ြးျခင္ြး

ျ္ဳ၊

မျ္ဳ၊

ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္က သတ္မွတ္ရက္အတပင္ြး မတင္သပင္ြးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္အျဖစ္မွ
အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟ

သတ္မွတ္ရန္

တင္ျ္ထာြးသူမ ာြးစာရင္ြးတ႕္ါ၀င္ေသာအစီရင္ခံစာက

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္တင္သပင္ြးရန္သတ္မွတ္ထာြး

သည့္ေနာက္ဆံြးေန႕ရက္မွ

ခနစ္ရက္အတပင္ြး

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သ႕ တင္သပင္ြးရမည္ျဖစ္သည္။54 ထ႕ျ္င္ ယင္ြးစာရင္ြးမ ာြးကလည္ြး
သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးေရွ႕ရွ

အမ ာြးျ္ည္သူျမင္ုႏင္မည့္ေနရာတပင္

က္္ထာြးရမည္ဟ

ျ္႒ာန္ြးထာြးသည္။55
သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပမ
ြဲ ာြးက

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္အျဖစ္မွ

သတ္မွတ္ရန္

တင္ျ္ထာြးသူမ ာြးက

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္က

စစ္ေဆြးၿ္ီြး

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟ

သတ္မွတ္ရန္

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟ
ခံအဖပ႕ြဲ မ ာြး

သင့္မသင့္

ဖပ႕ြဲ စည္ြး၍

ဆံြးျဖတ္မည္ျဖစ္ကာ

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြး
စာရင္ြးက ေကာ္မရွင္ေၾကညာခ က္ျဖင့္ ထတ္ျ္န္ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။56
၉.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
ေရပြးေကာက္္ပြဲကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြး ္ံစံ(၂၀)မ ာြးက မတင္သပင္ြးသူမ ာြးအာြး ခံရံြးဖပ႕ြဲ စစ္ေဆြးျခင္ြးသည္
၂၀၁၅ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ ္ထမဦြးဆံြးအႀကမ္ျဖစ္ၿ္ီြး ၂၀၁၀ေရပြးေကာက္္ပုႏ
ြဲ ွင့္ ၂၀၁၂ၾကာြးျဖတ္ေရပြးေကာက္္ပြဲ
တ႕တပင္ တင္သပင္ြးျခင္ြးမျ္ဳသူမ ာြးက ခံရံြးဖပြဲ႕စစ္ေဆြးျခင္ြးမရွဘြဲ အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူမ ာြးအျဖစ္သာ
ထတ္ျ္န္ေၾကညာခြဲ့္ါသည္။
ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္္ါ၀င္ယွဥ္ၿ ္ဳင္ရန္အတပက္
ၾကာြးျဖတ္ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ႕တပင္

၂၀၁၀အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပုႏ
ြဲ ွင့္

ေရပြးေကာက္္ပ၀
ြဲ င္ခပင့္အာမခံေငပ

က ္္(၅သန္ြး)က

၂၀၁၂
အမည္စာရင္ြး

တင္သပင္ြးသည့္အခ န္တပင္ တစ္္ါတည္ြး တင္သပင္ြးရသည္။ ၂၀၁၅တပင္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ၀င္ခပင့္ အာမခံေငပ
က ္္(၃)သန္ြးသာေ္ြးသပင္ြးရသည္။
ယခင္ၿ္ီြးစီြးခြဲ့ေသာ

၂၀၁၀

ုႏွင့္

၂၀၁၂ ၾကာြးျဖတ္တပင္ အနင္ရရွသူမ ာြးကသာ

ေရပြးေကာက္္ပ၀
ြဲ င္ခပင့္

အာမခံေငပမ ာြးက ျ္န္လည္ထတ္ေ္ြးခြဲ့္ါသည္။
ယခ ၂၀၁၅ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ ုႏင္ငံေရြး္ါတီ စစေ္ါင္ြး (၉၁)္ါတီမွ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး စစေ္ါင္ြး
(၆,၀၃၈)ဦြး

္ါ၀င္ယွဥ္ၿ္ဳင္ခြဲ့ၿ္ီြး

ကယ္စာြးလွယ္စစေ္ါင္ြး

ယင္ြးကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးအနက္

(၁,၁၅၀)

သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္မွ

54

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၀။

55

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၁။

56

ျ္ည္သူ႕/အမ ဳြးသာြး/တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ ၈၂၊ ၈၃။

38

ဦြး

အနင္ရရွခြဲ့္ါသည္။

ေရပြးေကာက္္ပတ
ြဲ ပင္

အုႏင္ရျခင္ြး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

မရွေသာ္လည္ြး ခင္လံေသာဆုႏၵမြဲ ရွစ္္တစ္
ံ
္ံုႏွင့္အထက္မြဲရရွသူ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး (၁,၄၅၀) ဦြးအာြး
မွတ္္ံတင္ေၾကြးေငပ က ္္ (၃) သန္ြးအာြး ္ထမဦြးဆံြးအႀကမ္ ျ္န္လည္ထတ္ေ္ြးခြဲ့္ါသည္။
၉.၂.၁။ ခရင္ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ြးမ
ံ ာြးတပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြး၏ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္
ေငပစာရင္ြးမ ာြးတင္သပင္ြးျခင္ြးက

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊

ရန္ကန္အေရွ႕္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊
ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊

ရန္ကန္အေနာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ရန္ကန္ေတာင္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊

ရန္ကန္ေျမာက္္င္ြးခရင္

ဥတရခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္

ဒကၡဏခရင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊ ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စ နယ္ေျမေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး၊
စစေ္ါင္ြး ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး (၈)ရံြးတ႕တပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးအမ ာြးစသည္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္ေငပစာရင္ြး

္ံစံ(၂၀)

မ ာြး

(မူရင္ြး+မတ တစ္စံ)က ၿမဳ႕နယ္တရာြးသူႀကီြးတစ္ဦြးဦြးေရွ႕ေမွာက္၌ ျပိဳလိုပ္ထမ်ားေသမ က္မ္်ားက္န္လႊမပံိုစံႏွင့္
အတူ

ပူ်ားတြတ
ဲ င္သြင္်ားၾကသည္ကို

သတ္မွတ္္ံစံမ ာြးအတင္ြးမဟတ္ဘြဲ

ေတြ႕ရသည္။

သ႕ေသာ္

အခပန္တံဆ္္ေခါင္ြးမ ာြးက

အခ ဳ႕က မ္ြးက န္လႊာမ ာြးမွာ

က မ္ြးက န္လႊာအျဖစ္

အသံြးျ္ဳ

တင္သပင္ြးထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ရံြး (၈) ရံြးအနက္ ရန္ကန္အေရွ႕္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး၊
ရန္ကန္အေနာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတ႕တပင္သာ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္စာရင္ြး ္ံစံ(၂၀) မတ မ ာြးက
က္္္ထာြးခြဲ့သည္က ေလ့လာေတပ႕ရွရသည္။
ရန္ကန္ေတာင္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊ ရန္ကန္ေျမာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္
အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတ႕တပင္မူ ေနရာအခက္အခြဲရွေသာေၾကာင့္ မက္္ထာြးုႏင္္ါ။ ရန္ကန္တ္င္ြးေဒသႀကီြးေရပြးေကာက္္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၌မူ

မွတ္တမ္ြးတင္ဓာတ္္ံ

ရက္ယူျခင္ြးက

ခပင့္မျ္ဳေသာ္လည္ြး

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးက ေျဖဆေ္ြးခြဲ့သည္။ ရန္ကန္အေရွ႕္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြး
ုႏွင့္ ရန္ကန္အေနာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးတ႕တပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးအာြး
္ံစံ(၂၀) မတ မ ာြးက မွတ္တမ္ြးတင္ ဓာတ္္ံရက္ယူခပင့္ျ္ဳခြဲ့သည္။
ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမရွ ဥတရခရင္ုႏွင့္ ဒကၡဏခရင္အတပက္ သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးက
ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးတပင္သာ
ဥတရခရင္

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္

က္္ထာြးေၾကညာသျဖင့္

ဒကၡဏခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးတ႕တပင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြး ္ံစံ(၂၀) မတ မ ာြးက က္္ထာြးျခင္ြးမရွ္ါ။
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ရံြးအာြးလံြးသည္

သတ္မွတထ
္ ာြးသည့္ေန႕ရက္အတပင္ြး

ျ္ည္ေထာင္စ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္သ႕ အစီရင္ခံစာတင္သပင္ြးခြဲသ
့ ည္က ေလ့လာေတပ႕ရွရသည္။
ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ယွဥ္ၿ္ဳင္ခြဲ့သည့္
ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၏

လႊတေ
္ တာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

အမည္မ ာြး၊

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏
မတင္သပင္ြးသည့္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္စာရင္ြးတင္သပင္ြးသည့္
အမည္မ ာြးုႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြး၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေရပြးေကာက္္ပြဲကန္က စရတ္စာရင္ြး
အမည္မ ာြးက

ရန္ကန္အေရွ႕္င္ြးခရင္

ရန္ကန္အေနာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးတ႕တပင္သာ အမ ာြးျ္ည္သူျမင္ုႏင္မည့္
ေနရာ၌ က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
ထ႕အျ္င္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးက

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္စာရင္ြးတင္သပင္ြးသည့္

ေန႕ရက္၊ သတ္မွတ္ထာြးေသာအခ န္၊ ျ္႒ာန္ြးထာြးခ က္မ ာြးအတင္ြး တင္သပင္ြးျခင္ြး ျ္ဳ၊ မျ္ဳ တ႕ကလည္ြး
ယင္ြးရံြး(၃)ရံြး တပင္သာ က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
ထ႕ျ္င္ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္က သတ္မတ
ွ ္ရက္အတပင္ြး မတင္သပင္ြးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္
အျဖစ္မွ

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟသတ္မွတ္ရန္တင္ျ္ထာြးသူမ ာြးစာရင္ြးက

ရန္ကန္အေရွ႕္င္ြးခရင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္ ရန္ကန္အေနာက္္င္ြးခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးတပင္သာ
က္္ထာြးသည္က ေတပ႕ရသည္။ ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမအတပင္ြးရွ မြဲဆုႏၵနယ္ အသီြးသီြးမွ
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးအာြးလံြးသည္

သတ္မွတ္ခ န္မ ာြးအတင္ြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြး ္ံစံ(၂၀)မ ာြးက တင္သပင္ြးၾကသျဖင့္ အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟ သတ္မွတ္ရန္
တင္ျ္ထာြးသူမ ာြးစာရင္ြး မရွ္ါ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္

တင္ြးေဒသႀကီြးေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးုႏွင့္

ေကာ္မရွင္အဖပ႔ြဲခအ
ပြဲ မ ာြးစသည္

ခရင္ေရပြးေကာက္္ပြဲ

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး၏ ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကန္က စရတ္စာရင္ြးတင္သပင္ြးျခင္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက ေဆာင္ရပက္ရာ၌
ဥ္ေဒ၊

နည္ြးဥ္ေဒ၊

လ္္ထြးလ
ံ ္္နည္ြး

မ ာြးတပင္

ေဖာ္ျ္ထာြးသည့္အတင္ြး

စနစ္က စပာုႏွင့္

္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈရွစပာ ေဆာင္ရပက္ခြဲ့သည္က ေတပ႕ရသည္။
သ႕ေသာ္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးအမ ာြးစသည္

္ံစံ(၂၀)မ ာြးက

စနစ္တက တင္သပင္ြးျခင္ြး

မရွသည္က ေတပ႕ရသည္။ ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ခ ဳ႕သည္လည္ြး ္ံစံ(၂၀)မ ာြးက လက္ခံရာ၌
အေသြးစတ္ စစစ္ျခင္ြးမရွဘြဲ လက္ခံထာြးသည္မ ာြးကလည္ြး ေတပ႕ရသည္။
၉.၂.၂။ ေငပစာရင္ြးအမႈတမ
ပြဲ ာြးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး
လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္အမႈမ ာြးအာြး ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ က
စစ္ေဆြးျခင္ြးက ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ရံြး၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္၊ (၂၂) ရက္၊
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(၂၈)ရက္

ုႏွင့္

(၂၉)

ရက္ေန႕တ႕တပင္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္က

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။

ေငပစာရင္ြးအမႈတပမ
ြဲ ာြးဟ

၄င္ြးအမႈမ ာြးက

သတ္မွတ္သည္။

ေငပစာရင္ြးအမႈတပြဲ

စစေ္ါင္ြး (၁၇၅) မႈရွသည္။
ယင္ြးအမႈတမ
ပြဲ ာြးက
ၾကာြးနာခြဲ့္ါသည္။

ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ
ယင္ြးေရပြးေကာက္္ခ
ပြဲ ံအဖပြဲ႕တပင္

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္ုႏွစ္ဦြးက

၈၃(က)

အရ

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္တစ္ဦြးက

အဖပ႕ြဲ ၀င္အျဖစ္္ါ၀င္သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

ဖပ႕ြဲ စည္ြးျ္ီြး

ဥကၠဌအျဖစ္

ဇန္န၀ါရီလ

္ါ၀င္ျ္ီြး

၂၈ရက္ေန႕ုႏွင့္

၂၉

ရက္ေန႕တ႕တပင္ ခံရံြး၌ ရံြးေတာ္သဟာယအျဖစ္ တရာြးေရြးအရာရွ္ါ ္ါ၀င္သည္က ေလ့လာေတပ႕ရွရသည္။
ယင္ြးအမႈမ ာြးက

စစ္ေဆြးရာတပင္

အမ ာြးျ္ည္သူၾကာြးနာုႏင္ေသာခံရံြးအျဖစ္

ၾကာြးနာစစ္ေဆြးခြဲ့ျ္ီြး

ကန္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးက စစ္ေဆြးသည့္နည္ြးအတင္ြး စစ္ေဆြးခြဲ့ျခင္ြးျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္မ ာြးအရ

ေငပစာရင္ြးအမႈတပမ
ြဲ ာြးတပင္

ေလွ ာက္ထာြးသူအျဖစ္

သက္ဆင္ရာ

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲဥကၠဌမ ာြးုႏွင့္ ခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ
ဥကၠဌမ ာြးက

ေဆာင္ရပက္သည္။

ေလွ ာက္ထာြးခံရသူမ ာြး

ယင္ြးအမႈတပမ
ြဲ ာြးက

ၾကာြးနာစစ္ေဆြးရာသ႕

ေလွ ာက္ထာြးသူမ ာြးုႏွင့္

(ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး/ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ္ယ္စာြးလွယ္မ ာြး)

ကယ္တင္

မလာေရာက္ုႏင္္ါက ကယ္စာြးလွယ္ ေစလႊတ္ခပင့္ျ္ဳေၾကာင္ြး ခံရံြးအဖပ႕ြဲ က ေျ္ာၾကာြးသည္။
တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္အလက္ ေငပစာရင္ြးအမႈတမ
ပြဲ ာြးျ္ဇယာြး
စဥ္

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္

ေငပစာရင္ြးအမႈတအ
ပြဲ ေရအတပက္

၁

ကခ င္ျ္ည္နယ္

၂၅

၂

ကယာြးျ္ည္နယ္

၂၃

၃

ကရင္ျ္ည္နယ္

-

၄

ခ င္ြးျ္ည္နယ္

၁

၅

မပန္ျ္ည္နယ္

၅

၆

ရခင္ျ္ည္နယ္

၃

၇

ရွမ္ြးျ္ည္နယ္

၂၇

၈

စစ္ကင္ြးတင္ြးေဒသႀကီြး

၁

၉

တနသၤာရီတင္ြးေဒသႀကီြး

၇

၁၀

္ြဲခူြးတင္ြးေဒသႀကီြး

၆

၁၁

မေကပြးတင္ြးေဒသႀကီြး

၆

၁၂

မုႏေလြးတင္ြးေဒသႀကီြး

၁၇

၁၃

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး

၃၄

၁၄

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြး

၂၀

၁၅

ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမ

-

စစေ္ါင္ြး

၁၇၅
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မွတခ
္ က္

ေငပစာရင္ြးအမႈတြဲပမ ာြး မရွ္ါ။

ေငပစာရင္ြးအမႈတြဲပမ ာြး မရွ္ါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

လႊတေ
္ တာ္အလက္ ေငပစာရင္ြးအမႈတမ
ပြဲ ာြးျ္ဇယာြး
စဥ္

လႊတေ
္ တာ္

ေငပစာရင္ြးအမႈတအ
ပြဲ ေရအတပက္

၁

ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

၄၄

၂

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္

၂၇

၃

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္လႊတ္ေတာ္

၁၀၂

၄

တင္ြးရင္ြးသာြးလူမ ဳြး

၂

စစေ္ါင္ြး

PJM၏

၁၇၅

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္မ ာြးအရ

ေငပစာရင္ြးအမႈတပမ
ြဲ ာြးက

စစ္ေဆြးရာ၌

ေလွ္မက္ထမ်ားခံရသူမလမေသမ အမႈေပါင္်ား(၁၃၄)မႈ ရွၿ ပီ်ား ေလွ္မက္ထမ်ားခံရသူလမေသမ အမႈေပါင္်ား (၄၁)မႈ
ရွသည္။ ေရပြးေကာက္္ပြဲနည္ြးဥ္ေဒ္ဒ္မ(၈၂) အရ အခ ဳ႕ေသာ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ
ကယ္စာြးလွယ္မ ာြးက မမအာြး အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူဟ မသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္ြး အက ဳြးအေၾကာင္ြး
ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ

ေလွ ာက္ထာြးခ က္မ ာြးက

တင္ျ္ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့ၾကသည္။
ကယ္စာြးလွယ္မ ာြးက

အခ ဳ႕ေသာ

္ထမအႀကမ္

ေလွ ာက္ထာြးခ က္မ ာြးက
ယင္ြးသ႕ၾကာြးနာခ န္တပင္
ေလွ ာက္ထာြးခ က္ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ သ႕

ၾကာြးနာသည့္ေန႕ရက္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္
ၾကာြးနာၿ္ီြးသည့္အခ န္တပင္မွ

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ သ႕
အခ ဳ႕က
သက္ေသ

မတင္မီ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ
အက ဳြးအေၾကာင္ြး

တင္ျ္ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့ၾကသည္။

သက္ေသထ္္မတင္ေတာ့ဘြဲ
စာရပက္စာတမ္ြးမ ာြးကသာ

လက္ရွတင္ထာြးၿ္ီြးေသာ

သံြးသ္္ရန္

ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့ၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲခံအဖပ႕ြဲ က အမန္႕ခ မည့္ေန႕ရက္က ခ န္ြးဆခြဲ့သည္။ အခ ဳ႕က စာရပက္စာတမ္ြးသက္ေသ၊
လူသက္ေသမ ာြးက

ထ္္မံတင္ျ္မည္ဟ

ေနာက္တစ္ႀကမ္ၾကာြးနာမည့္ေန႕ရက္က

ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့ၿ္ီြး

ခ န္ြးဆခြဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရမေရြ်ားေကမက္ပြဲေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြဥ
ဲ ကၠဌမ္မ်ား

တင္ျ္မည့္

ပါ၀င္ေနပါက

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ က
လူသက္ေသစာရင္ြး၌

ယင္်ားဥကၠဌမ္မ်ားကို

ဆင့္ေခၚစမ

ပို႕ေပ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကမင္်ား ေရြ်ားေကမက္ပြဲခံိုအဖြ႕ဲ က ေျပမၾကမ်ားခဲ့သည္။
ေငပစာရင္ြးအမႈ

(၁၁)

မႈတပင္

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

မမတ႕သည္

ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္တင္သပင္ြးရမည့္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြးက

ေနာက္ဆံြးေန႕ရက္က

ေက ာ္လပန္ၿ္ီြး

တင္မေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး၊ မတ သာ တင္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး၊ စာရပက္စာတမ္ြး
မျ္ည့္စံေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး (အမႈ

ေငပစာရင္ြးမွန္ကန္ေၾကာင္ြး

(၇)မႈတပင္ ၿမဳ႕နယ္တရာြးသူႀကီြး ေရွ႕ေမွာက္တပင္

က မ္ြးက န္လႊာ

မ္ါေသာေၾကာင့္)

သက္ဆင္ရာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးက လက္မခံ္ါဟ ေလွ ာက္လြဲခြဲ့သည္။ ထကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏
ေငပစာရင္ြးမ ာြး

(မူရင္ြး+မတ +က မ္ြးက န္လႊာ)က

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံရံြးဌာနသ႕

ေတပ႕ရွခြဲ့သည္။
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တင္သပင္ြးေစခြဲ့သည္က

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္
“ေရပြးေကာက္္ပြဲ

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

ကန္က စရတ္စာရင္ြးအာြး

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၂၆

သတ္မွတ္ရက္အတပင္ြး
ယင္ြးတ႕၏

ရက္ေန႕

ရက္စပျြဲ ဖင့္

တင္သပင္ြးျခင္ြးမရွသည့္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္တ႕အာြး

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူမ ာြးျဖစ္ေၾကာင္ြး သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္ြး”က ေၾကညာခ က္အမွတ(္ ၅/၂၀၁၆)ျဖင့္
ထတ္ျ္န္ေၾကညာခြဲ့သည္။

ယင္ြးေၾကညာခ က္အရ

အရည္အခ င္ြး္ က္ယပင္ြးသူမ ာြးအျဖစ္ေၾကညာခြဲ့သည့္

လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး (၁၆၀)ဦြးနွင့္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္ (၂၄)ဦြး ရွသည္။
ထကြဲ့သ႕

ေၾကညာခ က္ထတ္ျ္န္သည့္အခ န္သည္

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္႕ကပက္လႊာအမႈမ ာြးနည္ြးတူ

ျ္ည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး က မ္ြးသစၥာက န္ဆခ န္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁
ရက္ေန႕၊

အမ ဳြးသာြးလႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး

က မ္ြးသစၥာက န္ဆခ န္ျဖစ္သည့္

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ တ႕၏ ေနာက္္င္ြးမွသာျဖစ္သည္။
၉.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး၏ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြးအသံြးစရတ္ုႏွင့္ ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြး၏ မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြး
အသံြးစရတ္မ ာြး

ေရာေထပြးသံြးစပျြဲ ခင္ြးမျဖစ္္ပာြးေစရန္

ရွင္ြးလင္ြးတက ေသာ

ဘ႑ာေရြးခပြဲေ၀သံြးစပမ
ြဲ ႈဆင္ရာ လမ္ြးညႊန္မႈမ ာြး ခ မွတ္သင့္သည္။


ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြးအသံြးစရတ္မ ာြးက

ကန္႕သတ္မည့္

အစာြး

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေဟာေျ္ာေရြးမ ာြးအတပက္

ကယ္္င္ေငပျဖင့္

ထည့္၀င္ေငပ၊

က ္္သန္ြးတစ္ရာဟ

ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြး၏

ျ္ည္တပင္ြးရွုႏင္ငံသာြးတစ္ဦြးစီ၏ထည့္၀င္ေငပ၊

ကမၸဏီ

သ႕မဟတ္

ကမၸဏီအစအဖပ႕ြဲ မ ာြးကျဖစ္ေစ ထည့္၀င္လဒါန္ြးေငပ၊ ္ါတီအဖပ႕ြဲ အစည္ြးက ေထာက္္ံ့သည့္ေငပမ ာြး၏
္မာဏက

ကန္႕သတ္ျခင္ြးက

္မ

က ဳြးေၾကာင္ြးဆီေလ ာ္မႈ

ရွမည္ျဖစ္သည့္အတပက္

မြဲဆပယ္စည္ြးရံြးေရြးအသံြးစရတ္ဆင္ရာ ကန္႕သတ္္ခ က္မ ာြးက ျ္န္လည္သြးသ္္
ံ
သင့္္ါသည္။


လႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးုႏွင့္

ယင္ြးတ႕၏

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္မ ာြးအာြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ ကန္က စရတ္ေငပစာရင္ြးတင္သပင္ြးျခင္ြးုႏွင့္စ္္လ ဥ္ြး၍ အသ္ညာေ္ြးသင့္္ါသည္။


တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊ ခရင္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြးသည္ ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ န္က စရတ္
ေငပစာရင္ြး္ံစံ(၂၀)မ ာြးက

လက္ခံရာတပင္

သတ္မွတ္္စံ
ံ မ ာြးအတင္ြး

တင္သပင္ြးျခင္ြးရွမရွက

စစ္ေဆြးသင့္္ါသည္။


ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္က စရတ္ေငပစာရင္ြးအမႈတပမ
ြဲ ာြးက

ေရပြးေကာက္္ပခ
ြဲ ံအဖပ႕ြဲ မ ာြးက

စစ္ေဆြးရာတပင္

ဆံြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြးမ ာြးသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္ြးသစ္အတပက္ လႊႊတ္ေတာ္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး
က မ္ြးသစၥာက န္ဆျခင္ြးမျ္ဳမီ ၿ္ီြးစီြးသင့္္ါသည္။


ကယ္စာြးလွယ္ေလာင္ြးမ ာြးအေနျဖင့္လည္ြး

ေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ ယ္စာြးလွယ္ခန္႕အ္္ရာတပင္

ေရပြးေကာက္္ပြဲ ဥ္ေဒ၊ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအာြး နာြးလည္သက
ူ သာ ခန္႕ အ္္သင့္္ါသည္။

43

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

၁၀။ ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ အခန္ြးက႑
၂၀၁၀

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ုႏ
ပြဲ ွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕

တစ္ေန႕တည္်ား၌သမလွ္င္

သတင္်ားသမမ်ားမ္မ်ားအမ်ား
ေနရမမ္မ်ားတြင္

၂၀၁၂

ၾကာြးျဖတ္ေရပြးေကာက္္ပတ
ြဲ ႕က

ျပည္တြင္်ားျပည္ပမွ

မဲေပ်ားျခင္်ားျဖစ္စဥ္ႏွင့္

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခြင့္

သံတမန္မ္မ်ား၊

ကိုယ္စမ်ားလွယ္မ္မ်ားႏွင့္

မဲေရတြက္ျခင္်ားျဖစ္စဥ္တို႕ကို

ျပိဳခဲ့သည္။

က င္ြး္ခြဲ့စဥ္က

သတ္မွတ္ထမ်ားေသမ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမရမတြင္လည္်ား

မဲရံိုျပင္ပမွသမ

ေစမင့္ၾကည့္ ေလ့လမခြင့္ျပိဳခဲ့သည္။
၂၀၁၄

ခိုႏွစ္မွစတင္ၿပီ်ား

၂၀၁၅ခိုႏွစ္၊

ျပည္ေထမင္စိုေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ ကမ္မရွင္သည္
အသပညမေပ်ားလိုပ္ငန္်ားမ္မ်ား၊
ႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္
ထြက္ေပၚလမေသမ

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားႏွင့္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ေဆြ်ားေႏြ်ားညွႏႈင္်ားမႈမ္မ်ား

ေရြ်ားေကမက္ပြဆ
ဲ ိုင္ရမ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားလိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ားျပိဳလိုပ္ရန္

စိုစိုေပါင္်ား

ရလဒ္မ္မ်ားအနက္

ေရြ်ားေကမက္ပြေ
ဲ န႕မတိုင္မီအထ

(၁၀)ႀကမ္ျပိဳလိုပ္ခဲ့သည္။

တစ္ခိုမွမ

ထိုေဆြ်ားေႏြ်ားပြဲမ္မ်ားမွ

ေရြ်ားေကမက္ပြေ
ဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား၏

က္င့္၀တ္မ္မ်ားႏွင့္ လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ား ျဖစ္သည္။
၁၀.၁။ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
၂၀၁၅ခိုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ုႏင္ငံတကမမွ သံရံို်ားမ္မ်ား၊ေရြ်ားေကမက္ပြဲေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ား
နွင့္

ျပည္တြင္်ား/ျပည္ပေရြ်ားေကမက္ပြေ
ဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားအေနျဖင့္

အေထြေထြေရြ်ားေကမက္ပြဲကို

တရမ်ား၀င္ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမႏိုင္ေစရန္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား၏

က္င့္၀တ္မ္မ်ား57ႏွင့္

ျပည္တြင္်ား

လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ား58၊

ႏိုင္ငံတကမ

ေရြ်ားေကမက္ပြဲေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား၏ က္င့္၀တ္မ္မ်ား 59ႏွင့္ လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ား60ကို ထိုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား၏
ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားအေနျဖင့္
တရမ်ား၀င္အသအမွတ္ျပိဳေပ်ားရန္

ေတမင္်ားခံသည့္ေလွ္မက္လႊမ”က

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖပ႕ြဲ အစည္ြးအျဖစ္
နမူနာ္ံစံမ ာြးက

ေကာ္မရွင္ခတ
ပြဲ ႕၌လည္ြးေကာင္ြး၊

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေလွ ာက္ထာြးရမည္ျဖစ္ၿ္ီြး
အသအမွတ္ျ္ဳလႊာ

သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးက

ေလွ ာက္ထာြးရန္အတပက္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

“ေရြ်ားေကမက္ပြဲေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြဲ႕၏

ေကာ္မရွင္/သက္ဆင္ရာေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပသ
ြဲ ႕
အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအတပက္

လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ားအရ

ထတ္ယူရန္

ရရွၿ္ီြးမွသာ

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

ေလွ ာက္ထာြးုႏင္သည္။61

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ုႏွင့္

ထသ႕

သက္ဆင္ရာ

ျ္ည္ေထာင္စ ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏ ၀က္ဆဒ္တပင္လည္ေြးကာင္ြး

အလပယ္တကူရယူုႏင္သည္။62 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အဖပ႔၀
ြဲ င္မ ာြးအတပက္ သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးက
57

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ က င့္၀တ္မ ာြး ထတ္ျ္န္ျခင္ြး။ အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၁/၂၀၁၅)။

58

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး ထတ္ျ္န္ျခင္ြး။ အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၆/၂၀၁၅)။

59

ုႏင္ငံတကာေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ က င့္၀တ္မ ာြး ထတ္ျ္န္ျခင္ြး။ အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၂/၂၀၁၅)။

60

ုႏင္ငံတကာေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး ထတ္ျ္န္ျခင္ြး။ အမန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၇/၂၀၁၅)။

61

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး ေဆာင္ရပက္ရမည့္လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး အ္ဒ္ ၂၀၊ ၂၁။
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ထတ္ယူရန္ ေလွ ာက္ထာြးရာတပင္ ထတ္ယလ
ူ သည့္အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၏အမည္စာရင္ြး၊ တစ္ဦြးခ င္ြးစီ၏ ေရာင္စံ
္တ္စ္္္႕ဓာတ္္ံ(၂)္ံုႏွင့္
တစ္ေစာင္တ႕က

၄င္ြးအဖပ႕ြဲ ၀င္က

၀န္ခံလက္မွတ္ေရြးထြးထာြးေသာ

္ူြးတပတ
ြဲ င္ေ္ြးရမည္ဟ

၀န္ခံကတျ္ဳလႊာ

ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကမက္ပြေ
ဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား၏

လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ားတပင္ ေဖာ္ျ္ထာြးခြဲ့သည္။63
ထ႕ျ္င္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္ုႏွင့္

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြး

၀င္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္၊
မွတ္တမ္ြးတင္ရန္
အသီြးသီြးထံ

မြဲေ္ြးျခင္ြး၊

ေတပ႕ရွ္ါက

ရယူုႏင္ခပင့္၊

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

မြဲရံအတပင္ြးမွအ္

္စၥည္ြးကရယာမ ာြး

လ္္ေဆာင္ခ က္မ ာြးအာြး

ေရပြးေကာက္္ပလ
ြဲ ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက
မြဲရလဒ္မ ာြးစာရင္ြးျ္ဳစျခင္ြးတ႕က

အျခာြးေနရာမ ာြးတပင္
အသံြးျ္ဳခပင့္၊
စသည့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲလ္္ငန္ြးစဥ္က

ဥ္ေဒုႏွင့္မညီေသာ

ႀကီြးၾက္္ေဆာင္ရပက္ေနေသာ

အသေ္ြးအေၾကာင္ြးၾကာြးခပင့္

မြဲရံအတပင္ြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲ

အခပင့္အေရြးမ ာြးက

ရယူုႏင္ခပင့္ရွသည္ဟလည္ြး

ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။64
ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး၏
အသအမွတ္ျ္ဳလႊာရရွၿ္ီြးသည့္အခ န္မွစတင္၍

အသအမွတ္ျ္ဳလႊာသက္တမ္ြးမွာ

တရာြး၀င္

ေရပြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ကယ္စာြးလွယ္မ ာြး

လႊတ္ေတာ္တပင္ ကတသစၥာျ္ဳၿ္ီြးသည့္ အခ န္အထျဖစ္သည္။65
၁၀.၂။ ေတပ႕ရွခ က္မ ာြး
၂၀၁၅ အေထပေထပေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ က င္ြး္မီ ျ္ည္တပင္ြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁၁,၃၇၀)ဦြးုႏွင့္ ုႏင္ငံတကာ
သံရံြး (၃၂)ရံြး၊ ုႏင္ငံတကာေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး အဖပ႕ြဲ အစည္ြး (၆) ဖပ႕ြဲ ၊ ျ္ည္တပင္ြးရွ
ုႏင္ငံတကာအဖပ႕ြဲ အစည္ြး
အာဆီယံုႏင္ငံမ ာြး၊

(၉)

ဖပ႕ြဲ ၊

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွဖတ္ၾကာြးခြဲ့သည့္

ုႏင္ငံျခာြးေရြး၀န္ႀကီြးဌာနမွ

ဖ္တ္ၾကာြးခြဲ့သူမ ာြးအာြးလံြး

စစေ္ါင္ြး

ုႏင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၁,၁၅၃) ဦြးအာြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္ေ္ြးခြဲ့္ါသည္။

PJM

သည္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သ႕

ေလွ ာက္ထာြးေသာ

ျ္ည္တပင္ြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး အဖပ႕ြဲ အစည္ြးတစ္ဖပြဲ႕ျဖစ္ၿ္ီြး အမွတ္စဥ္နံ္ါတ္ (၇) ျဖစ္္ါသည္။
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သ႕
အဖပ႕ြဲ အစည္ြး

စစေ္ါင္ြး

(၁၃)

ေလွ ာက္ထာြးေသာ
ဖပ႕ြဲ

ရွ္ါသည္။

ျ္ည္တပင္ြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ျ္ည္နယ္မ ာြးတပင္

ေလွ ာက္ထာြးေသာအဖပ႕ြဲ အစည္ြး (၁၉) ဖပ႕ြဲ ရွ္ါသည္။

PJM သည္ ျ္ည္ေထာင္စအဆင့္ုႏွင့္ တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊ ခရင္ ၿမဳ႕နယ္တ႕တပင္ ေလွ ာက္ထာြးသည့္
ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားအမ်ား ေမ်ားျမန္်ားျခင္်ားျဖင့္ ရရွေသမ အခ္က္အလက္မ္မ်ားအရ _
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ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ေ
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ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသည္
ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖပ႕ြဲ ၏

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

တရာြး၀င္အသအမွတ္ျ္ဳေ္ြးရန္

ေတာင္ြးခံသည့္ေလွ ာက္လႊာက

တင္သပင္ြးရာ၌ တိုင္်ားေဒသႀကီ်ား/ျပည္နယ္ တစ္ခိုထက္ပို၍ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမမည့္အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားသည္
ျပည္ေထမင္စိုေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ ကမ္မရွင္သို႕

လည္်ားေကမင္်ား၊

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမမည့္အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားသည္
ေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြသ
ဲ ို႕လည္်ားေကမင္်ား
ယင္်ားေလွ္မက္လႊမကို

တိုင္်ားေဒသႀကီ်ား/ျပည္နယ္တစ္ခိုအတြင္်ား၌သမ

သက္ဆိုင္ရမ

တိုင္်ားေဒသႀကီ်ား/ျပည္နယ္ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

တင္သြင္်ားေလွ္မက္ထမ်ားခဲ့ၾကသည္။

တင္သြင္်ားၿပီ်ားသည့္ေန႕မွစ၍

(၇)ရက္အတြင္်ားတြင္

အမ္မ်ားအမ်ားျဖင့္

ေကမ္မရွင္/

သက္ဆိုင္ရမ

ေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြမ
ဲ ္မ်ားက ခြင့္ျပိဳေၾကမင္်ား အေၾကမင္်ားျပန္ၾကမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ယင္်ားအသအမွတ္ျ ပိဳလႊမမ္မ်ား ကို
ေလွ္မက္ထမ်ားသည့္ ေကမ္မရွင္/သက္ဆိုင္ရမေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြဲရံို်ားမ္မ်ားတြင္ သြမ်ားေရမက္ထိုတ္ယရ
ူ သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအဖပ႔၀
ြဲ င္မ ာြးအတပက္ သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးက ထတ္ယူရန္ေလွ ာက္ထာြးရာတပင္
ထတ္ယလ
ူ သည့္အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၏အမည္စာရင္ြး၊
၄င္ြးအဖပ႕ြဲ ၀င္က

တစ္ဦြးခ င္ြးစီ၏

၀န္ခံလက္မွတ္ေရြးထြးထာြးေသာ

ေရာင္စံ္တ္စ္္္႕ဓာတ္္ံ

(၂)္ံ

၀န္ခံကတျ္ဳလႊာတစ္ေစာင္တ႕က

ုႏွင့္
္ူြးတပြဲ

တင္ေ္ြးရရံသာမက မွတ္္ံတင္မတ မ ာြးက္ါ ္ူြးတပတ
ြဲ င္ေ္ြးခြဲ့ရသည္။ ထကြဲသ
့ ႕ မွတ္္ံတင္မတ မ ာြးက
္ူြးတပတ
ြဲ င္ေ္ြးရမည္ဟ ႀကဳတင္ေၾကညာထာြးျခင္ြး၊ အသေ္ြးထာြးျခင္ြး မရွ္ါ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္
နည္ြးဥ္ေဒုႏွင့္

အဖပ႕ြဲ အစည္ြးအာြး

လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးအတင္ြး

အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအတပက္

ရြးရွင္ြးလပယ္ကူ္ါသည္။

သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြး

လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးတပင္မ္ါရွေသာ

အသအမွတ္ျ္ဳျခင္ြးအဆင့္သည္
သ႕ေသာ္

ထတ္ျ္န္ထာြးေသာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

ေလွ ာက္ထာြးျခင္ြးအဆင့္တပင္မူ

အခ က္အလက္မ ာြး၊

ထတ္ျ္န္ထာြးသည့္

အေထာက္အထာြးစာရပက္စာတမ္ြးမ ာြး

(ဥ္မာ-

မွတ္္ံတင္မတ )က ေတာင္ြးဆျခင္ြးမ ာြး ရွ္ါသည္။
ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖပ႕ြဲ အစည္ြးအမ ာြးစသည္ အသအမွတ္ျ္ဳလႊာရယူခြဲ့သည့္
ေကမ္မရွင္/သက္ဆိုင္ရမေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြရ
ဲ ံို်ားမ္မ်ားတြင္ပင္
သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးကရယူရန္

ေလွ္မက္ထမ်ားခဲ့ၾကသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအဖပ႔၀
ြဲ င္မ ာြးအတပက္
တစ္နိုင္ငံလံို်ား

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမမည့္

အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားကမူ ျပည္ေထမင္စိုေကမ္မရွင္တြင္ေလွ္မက္ထမ်ားၿပီ်ား သက္ဆိုင္ရမ တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊
ခရင္၊

ၿမဳ႕နယ္အဆင့္မ ာြးတပင္

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမမည့္

ထတ္ယူၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ရွ

အခ္ိဳ႕အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားကမူ

ေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြဲရံို်ားတြင္သမ

မမတို႕

ေလွ္မက္ထမ်ားခဲ့ၾကသည္ကိုလည္်ား

ေတြ႕ရသည္။
ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးထံမွ

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးအရ

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကမ္မရွင္ႏွင့္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြရ
ဲ ံို်ားမ္မ်ားတြင္
ေလွ္မက္ထမ်ားရမ၌
အဖြ႕ဲ ခြမ
ဲ ္မ်ားတြင္

မ္မ်ားေသမအမ်ားျဖင့္

ေလွ္မက္ထမ်ားရမ၌

အသအမွတ္ျပိဳလႊမမ္မ်ား၊

ရရွေသာ

တိုင္်ားေဒသႀကီ်ား/ျပည္နယ္
ကတ္ျပမ်ားမ္မ်ားထိုတ္ယူရန္

အဆင္ေျပသည္။

ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲေကမ္မရွင္

ယင္်ားအဖြဲ႕ခြ၀
ဲ င္မ္မ်ားသည္

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ေစမင့္ ၾကည့္ေလ့လမေရ်ား
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

အသအမွတ္ျပိဳလႊမ၊

သက္ေသခံကတ္ျပမ်ားမ္မ်ားတင္သြင္်ားသည္ကို

လက္ခံျခင္်ား၊

စစစ္ျခင္်ား၊

အေၾကမင္်ားျပန္ၾကမ်ားျခင္်ားစသည့္ လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ္မ်ားကို နမ်ားလည္မႈအမ်ားနည္်ားေသမေၾကမင့္ ေလွ္မက္ထမ်ားသည့္
အဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ္မ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ္မ်ားၾကံိဳေတြ႕ရသည္္ကို ေတြ႕ရသည္။
သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးထတ္ေ္ြးသည့္အဆင့္တပင္မူ
(ေနျ္ည္ေတာ္)

တပင္

ၿမဳ႕နယ္အဆင့္မ ာြးတပင္မူ

ထတ္ယူျခင္ြးက

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ရံြး

္မျမန္ဆန္ၿ္ီြး

တင္ြးေဒသႀကီြး/ျ္ည္နယ္၊

ေုႏွာင့္ေုႏွြးၾကန္႕ၾကာမႈမ ာြးရွ္ါသည္။

ခရင္၊

ျ္ည္တပင္ြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

အဖပ႕ြဲ အစည္ြးအမ ာြးစ၏ ေျဖၾကာြးခ က္အရ ရခင္ျ္ည္နယ္ုႏွင့္ ကခ င္ျ္ည္နယ္တ႕တပင္ ေလွ ာက္ထာြးရမႈ
အခက္ခြဲဆံြးျဖစ္္ါသည္။
ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႔တပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူမ ာြးသည္

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရန္အတပက္

ေလွ ာက္ထာြးရာတပင္လည္ြး အဖပ႕ြဲ အစည္ြး၏ အသအမွတ္ျ္ဳလႊာမတ ုႏွင့္ အသအမွတ္ျ္ဳကတ္ျ္ာြးတ႕က
အေထာက္အထာြးအျဖစ္

တင္ျ္ၿ္ီြး

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးုႏင္ရန္

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခပင့္မျ္ဳသည့္

ၿမဳ႕နယ္အခ ဳ႕ရွ္ါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအမ ာြးစသည္
အေထာက္အထာြးအျဖစ္

တင္ျ္ၿ္ီြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးကမူ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခြဲ့ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးက
ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပြဲရံြး

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးတပင္
(သ႕မဟတ္)

ေလွ ာက္ထာြးေသာ္လည္ြး

(သ႕မဟတ္)

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခြဲ့ၾကသည္။

အခ ဳ႕

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြးကသာမက

မွတ္္ံတင္

မြဲဆုႏၵရွင္သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးက္ါ

္ူြးတပြဲ

တင္ေ္ြးရသည္။

အနည္ြးငယ္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးမွာ ၄င္ြးတ႕ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရမည့္ ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးက ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္
သက္ဆင္ရာမြဲဆုႏၵနယ္ျ္င္္သ႕

သပာြးေရာက္ၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး

လ္္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္ြး သက္ဆင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြး၏ ေထာက္ခံခ က္္ါမွသာ
ႀကဳတင္မြဲေ္ြးခပင့္ရခြဲ့သည္။
ျ္ည္တပင္ြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးအနက္
ထသ႕မြဲေ္ြးရာ၌

အခ ဳ႕သည္

မြဲဆုႏၵရွင္သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးျဖင့္

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္
မြဲေ္ြးခြဲ့ၾကသည္။

မြဲေ္ြးခြဲ့ၾကၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္

ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအမ ာြးစသည္ မြဲရံအတပင္ြးုႏွင့္ မြဲရံ္ရ၀ဏ္ အတပင္ြးတ႕သို႕
၀င္ေရမက္

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခြင့္ရခဲ့သည္။

အခ္ိဳ႕မဲရံိုမ္မ်ားတြင္မူ

မဲရံိုအဖြ႕ဲ ၀င္မ္မ်ားသည္

ဥပေဒ၊

နည္်ားဥပေဒမ္မ်ားကို နမ်ားလည္မႈအမ်ားနည္်ားသျဖင့္ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ားကို မဲရံိုအတြင္်ားသို႕ ၀င္ခြင့္မျပိဳဘဲ
မဲရံိုျပင္ပ၊

မဲရံိုပရ၀ိုဏ္အတြင္်ားမွသမ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခြင့္ျပိဳျခင္်ား၊

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူထံမွ

သက္ေသခံကတ္ျပမ်ားမ္မ်ား၏ မတၱဴေတမင္်ားျခင္်ား၊ သက္ေသခံကတ္ျပမ်ားအမွတ္စဥ္မ္မ်ားေမ်ားျခင္်ား၊ မဲရံိုအတြင္်ားသို႕
၀င္ေရမက္ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမရန္

ၿမိဳ႕နယ္

(သို႕မဟိုတ္)

ခရိုင္ေရြ်ားေကမက္ပြေ
ဲ ကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြထ
ဲ ံမွ

ေထမက္ခံစမေတမင္်ားျခင္်ား (သို႕မဟိုတ္) ဖိုန္်ားဆက္၍ ခြင့္ျပိဳမန္႕ေတမင္်ားခံျခင္်ား၊ ႏိုင္ငံေရ်ားပါတီ၀င္မ္မ်ားကဲ့သို႕
မဲရံိုကိုယ္စမ်ားလွယ္/အကူ

ကယ
ို ္စမ်ားလွယ္ခန္႕စမ

ပံိုစံ(၈)မ္မ်ားကို
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ေတမင္်ားျခင္်ား၊

မဲရံိုအတြင္်ားသို႕

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

၀င္ခြင့္ေပ်ားေသမ္လည္်ား မဲရံိုကိုယ္စမ်ားလွယ္/အကူကိုယ္စမ်ားလွယ္ စတစ္ကမမ္မ်ားကို ကပ္ထမ်ားေစျခင္်ား စသျဖင့္
လိုပ္ေဆမင္ခဲ့သည္မ္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။
ျ္ည္တပင္ြးေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးအမ ာြးစသည္

မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္ကသာမက

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

ရလဒ္မ ာြးက

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႕တပင္

စာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တ႕ကလည္ြး

မြဲရံမ ာြးုႏွင့္ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖပြဲ႕ခပရ
ြဲ ံြးမ ာြးတပင္ ေစာင့္ၾကည့္ခြဲ့ၾကသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအနည္ြးငယ္မွာ

မြဲရံတည္ရွရာ

မြဲေရတပက္ျခင္ြးျဖစ္စဥ္က

ၿ္ီြးဆံြးသည္အထ

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

ရလဒ္မ ာြးက

ေနရာေဒသ၏

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာုႏင္

လံျခံဳေရြးအေျခအေနေၾကာင့္

ျခင္ြးမရွေသာ္လည္ြး

စာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တ႕က

အမ ာြးစမွာ

ၿ္ီြးဆံြးသည္အထ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာုႏ္င္ခြဲ့ၾကသည္။
ေရြ်ားေကမက္ပြဲေႏွမင္်ားပိုင္်ားကမလျဖစ္စဥ္မ္မ်ားထဲတြင္ပါ၀င္သည့္

ေရြ်ားေကမက္ပြခ
ဲ ံိုရံို်ားမ္မ်ား

(ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ကန္႕ကြက္လႊမအမႈမ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမ်ားလွယ္ေလမင္်ားမ္မ်ား၏ ေရြ်ားေကမက္ပြက
ဲ ိုန္က္စရတ္ ေငြစမရင္်ား
အမႈတမ
ြဲ ္မ်ား)မွမ

အမ္မ်ားျပည္သူၾကမ်ားနမႏိုင္ေသမခံိုရံို်ားမ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္

ဖြ႕ဲ စည္်ားစစ္ေဆ်ားရမ

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ားကို အမ္မ်ားျပည္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ကမ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခြင့္ ျပိဳခဲ့သည္။
ျပည္တြင္်ားေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ စမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ား၏

သံို်ားသပ္ခ္က္အရ

၂၀၁၅ခိုႏွစ္

အေထြေထြေရြ်ားေကမက္ပက
ြဲ ို ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမရမတြင္ေတြ႕ရေသမ အမ်ားသမခ္က္မ္မ်ားမွမ အသအမွတ္ျပိဳလႊမမ္မ်ား၊

သက္ေသခံကတ္ျပမ်ားမ္မ်ားကို

ေရြ်ားေကမက္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ္မ်ားကို

တရမ်ား၀င္

တရမ်ား၀င္ထိုတ္ေပ်ားျခင္်ားေၾကမင့္

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမႏိုင္ျခင္်ား၊

ေရြ်ားေကမက္ပြဲႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသမ သတင္်ားအခ္က္အလက္မ္မ်ားကို ေကမ္မရွင္ႏွင့္ ေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြအ
ဲ ဆင့္ဆင့္ထံမွ
ရယူႏိုင္ျခင္်ား၊

ေရြ်ားေကမက္ပျြဲ ပစ္မႈမ္မ်ားႏွင့္

တရမ်ားမဲ့ျပိဳက္င့္မႈမ္မ်ား

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာေစ့စ္္ညွုႏႈင္ြးေရြးေကာ္မတီသ႕

မျဖစ္ပြမ်ားႏိုင္ရန္အတြက္

အသေ္ြးအေၾကာင္ြးၾကာြးျခင္ြးျဖင့္

ကာကပယတ
္ ာြးဆီြးုႏင္ျခင္ြး စသည္တ႕ျဖစ္သည္။
အာြးနည္ြးခ က္မ ာြးမွာ အခ ဳ႕ေသာ

ၿမဳ႕နယ္၊

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြး၊

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးသည္

ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊

လက္နာေဆာင္ရပက္ုႏင္မႈ

အာြးနည္ြးသျဖင့္

အသအမွတ္ျ္ဳလႊာုႏွင့္
ၾကန္႕ၾကာျခင္ြး၊
ေစာင့္ၾကည့္ရာတပင္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏လံျခံဳေရြးက
အစအဆံြး

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြး

ေစာင့္ဆင္ြးေနရေသာေၾကာင့္

အခ န္မီ

နာြးလည္မႈ၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသည္

သက္ေသခံကတ္ျ္ာြးမ ာြး၊

ခပင့္ျ္ဳခ က္က

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးက

ရယူုႏင္ရန္

ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြးက

မေစာင့္ၾကည့္ုႏင္ျခင္ြး၊

အခ ဳ႕ေဒသမ ာြးတပင္

ထခက္ုႏင္ေသာေၾကာင့္

ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြးက

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမျ္ဳုႏင္ျခင္ြး
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(အမ ာြးအာြးျဖင့္

မြဲေရတပက္ျခင္ြးုႏွင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ရလဒ္မ ာြးကစာရင္ြးသပင္ြးျခင္ြး
ရြဲစခန္ြးမ ာြးအတပင္ြး၌

ျဖစ္စဥ္)၊

အခ ဳ႕ေသာ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္က

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ခပင့္ျ္ဳစာမ ာြး

တ္္မေတာ္တ္္ရင္ြးမ ာြးုႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခပင့္မရျခင္ြး

သီြးသန္႕ေလွ ာက္ထာြးရျခင္ြး၊

ုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

မြဲရံမ ာြးအတပင္ြးသ႕ ၀င္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာုႏင္ရန္အတပက္ ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္
အဖပ႕ြဲ ခပထ
ြဲ ံမွ ေထာက္ခံစာေတာင္ြးျခင္ြး စသည္တ႕ျဖစ္သည္။
၁၀.၃။ အၾကံဳျ္ဳခ က္မ ာြး


ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးုႏွင့္
လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္

အသ္ညာေ္ြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးအာြး

ေဆပြးေုႏပြးညွုႏႈင္ြးမႈမ ာြး

ျ္ဳလ္္သတ္မွတ္ၿ္ီြး

အရ္္ဘက္

ေျ္ာင္ြးလြဲသတ္မွတ္မႈရွ္ါက

အေၾကာင္ြးၾကာြး ထတ္ျ္န္သင့္္ါသည္။


ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ ာြးအာြး

အသအမွတ္ျ္ဳကတ္ျ္ာြးမ ာြး

ထတ္ေ္ြးရာတပင္

တစ္ုႏင္ငံလံြးတပင္

တူညီေသာ လ္္ထြးလ
ံ ္္နည္ြးမ ာြးက ခ မွတ္ေဆာင္ရပက္သင့္သည္။


ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ ာြးအာြး လံျခံဳေရြး အကာအကပယ္ေ္ြးမႈ၊ ဥ္ေဒ အကာအကပယ္ ေ္ြးမႈမ ာြးုႏွင့္
စ္္လ ဥ္ြး၍

လံျခံဳေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးအာြး

ရွင္ြးလင္ြးတက ေသာ

လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြး

ခ မွတ္သင့္သည္။


ၿမဳ႕နယ္၊

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြး၊

ေရြ်ားေကမက္ပြဲ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားအဖြ႕ဲ အစည္်ားမ္မ်ားႏွင့္

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးက

ပတ္သက္ေသမ

သတင္်ား

အခ္က္အလက္မ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကမ်ားခ္က္မ္မ်ား ကို တက္ေသခ္မစြမ ေပ်ားထမ်ားသင့္ပါသည္။

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္
ုႏင္ငံေတာ္ေအြးခ မ္ြးသာယာေရြးုႏွင့္ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြးေကာင္စီသည္
ျမန္မာနင္ငံေတာ္

ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒ

ုႏင္ငံေတာ္ေအြးခ မ္ြးသာယာေရြးုႏွင့္ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြးေကာင္စီ
၂၀၁၀ခုႏွစ္၊

၂၀၀၈

ခုႏွစ္၊

္ဒ္မ
ဥ္ေဒအမွတ္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ဥ္ေဒ္ဒ္မ

ျ္ည္ေထာင္စသမၼတ
(၄၄၃)

ုႏွင့္

(၁/၂၀၁၀)ျဖင့္

ျ္႒ာန္ြးထာြးေသာ

(၃)တ႕အရ

ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊

ေကာ္မရွင္အတပင္ြးေရြးမြး၊ အမ ဳြးသာြးအဖပ႕ြဲ ၀င္(၁၄) ဦြးုႏွင့္ အမ ဳြးသမီြးအဖပ႕ြဲ ၀င္ (၂) ဦြး စစေ္ါင္ြး (၁၈) ဦြး
္ါရွေသာ

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္က

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၁၁)

ရက္ေန႕တပင္

ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။ ထျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕တပင္
္ါတီစံဒီမကေရစီ အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပက
ြဲ က င္ြး္ေ္ြးခြဲ့သည္။
၂၀၁၀ျ္ည့္ုႏွစ္၊
ျ္ည္ေထာင္စ

္ါတီစံဒီမကေရစီအေထပေထပေရပြးေကာက္္ပၿြဲ ္ီြးသည့္ေနာက္
သမၼတျမန္မာုႏင္ငံေတာ္

ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒ္ဒ္မ

ုႏင္ငံေတာ္သမၼတသည္
(၃၉၈)၊

္ဒ္မခပြဲ(က)ုႏွင့္

ျ္ည္ေထာင္စအစြးရအဖပ႕ြဲ ဥ္ေဒ ္ဒ္မ (၉)၊ ္ဒ္မခပ(ြဲ င)တ႕အရ ုႏင္ငံေတာ္သမၼတရံြး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရက္စ္
ပြဲ ါ
ေၾကညာခ က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၁) ျဖင့္ ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အသစ္က ဖပ႕ြဲ စည္ြးခြဲ့သည္။
ယင္ြးျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္တပင္

ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊
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ေကာ္မရွင္အတပင္ြးေရြးမြး၊

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

အမ ဳြးသာြးအဖပ႕ြဲ ၀င္

(၅)

ဦြးုႏွင့္

အမ ဳြးသမီြးအဖပ႕ြဲ ၀င္

(၁)ဦြး၊

အသစ္ဖ႕ပြဲ စည္ြးလက္ေသာ

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္တပင္

ျ္န္လည္

၂၀၁၄ုႏွစ္ကန္္င္ြးတပင္

္ါ၀င္ခြဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္

စစေ္ါင္ြး

(၁၆)ဦြး

စစေ္ါင္ြး

္ါ၀င္သည္။

မူလအဖပ႕ြဲ ၀င္ေဟာင္ြး

ေနာက္ထ္္(၈)ဦြးက

ရွခြဲ့္ါသည္။

(၈)ဦြး

(၆)ဦြး

ထ္္မခ
ံ န္႕ထာြးျခင္ြးေၾကာင့္

ထျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္သည္

၂၀၁၂ခနွစ္၊ ဧၿ္ီလ ၁ ရက္ေန႕တပင္ လစ္လ္္မြဲဆုႏၵနယ္ (၄၅) ၿမဳ႕နယ္အတပက္ ၾကာြးျဖတ္ေရပြးေကာက္္ပုႏ
ြဲ ွင့္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ္ါတီစံဒီမကေရစီအေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲအာြး ေအာင္ျမင္စပာ က င္ြး္ေ္ြးခြဲ့္ါသည္။
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္လက္ေအာက္ရွ

ျ္ည္နယ္/တင္ြးေဒသႀကီြး၊

ခရင္၊

ၿမဳ႕နယ္အဆင့္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲတ႕တပင္ အၿမြဲတမ္ြး၀န္ထမ္ြးမ ာြးရွၿ္ီြး စစေ္ါင္ြး တစ္ေသာင္ြးငါြးေထာင္ေက ာ္
ရွသည္။

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္

ေရပြးေကာက္္ပြဲမက င္ြး္ေသာေဒသမ ာြးမွအ္

ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

က န္ေဒသမ ာြးရွ

မြဲရံေ္ါင္ြး

ျမန္မာတစ္ုႏင္ငံလံြးရွ

(၄၀,၁၄၁)က

ႀကီြးၾက္္ၿ္ီြး

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊

မတ္လ

ေရပြးေကာက္္ပြဲရလဒ္မ ာြးက ေၾကညာခြဲ့သည္။
ထျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္
(၃၀)ရက္ေန႕တပင္

ေကာ္မရွင္အသစ္သ႕

တာ၀န္လႊြဲေျ္ာင္ြးခြဲ့သည္။

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အသစ္တပင္

ဥကၠဌအျဖစ္ ဦြးလွသန္ြးက တာ၀န္ ထမ္ြးေဆာင္ၿ္ီြး အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအျဖစ္ ဦြးစြးရယ္၊ ဦြးထပန္ြးခင္၊ ဦြးလွတင့္ုႏွင့္
ဦြးေအာင္ျမင့္ုႏွင့္ အတပင္ြးေရြးမြးတ႕ ္ါ၀င္သျဖင့္ စစေ္ါင္ြး (၆) ဦြး ရွသည္။
ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ သစ္ ဖပ႕ြဲ စည္ြးျခင္ြးုႏွင့္ စ္္လ ဥ္ြးေသာအၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး
 အသစ္ဖ႕ပြဲ စည္ြးလက္ေသာ
က ာြး-မ

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္တပင္

ေရြးရာတန္ြးတူညီမွ မႈရွေစရန္အတပက္

အဖပ႕ြဲ ၀င္အမ ဳြးသမီြးမ္ါရွ္ါ။

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္က

ဖပ႕ြဲ စည္ြးရာတပင္ အမ ဳြးသမီြးမ ာြးက အဖပ႕ြဲ ၀င္အျဖစ္ ထည့္သပင္ြးရန္ စဥ္ြးစာြးသင့္္ါသည္။
 ျ္ည္တပင္ြးအရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးျဖစ္သည့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲအသ္ညာေ္ြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသည္ ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၊ တင္ြးေဒသႀကီြး/
ျ္ည္နယ္၊
အတူတကပ

ခရင္၊

ၿမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္တ႕ုႏွင့္

ျဖတ္သန္ြးေက ာ္ျဖတ္ခြဲ့သူမ ာြးျဖစ္ရာ

ဖပ႕ြဲ စည္ြးရန္အတပက္ အမည္စာရင္ြးတင္သပင္ြးရာတပင္

ကာလရွည္တစ္ခက

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အသစ္က
ထအဖပြဲ႕အစည္ြးမ ာြးထံမွ အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြးက

ရယူ၍ သံြးသ္္စစ္ေဆြးၿ္ီြးမွသာ တင္သပင္ြးသင့္ေၾကာင္ြး ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးလ္္ငန္ြး
လ္္ေဆာင္ခြဲ့သည့္ အဖပ႕ြဲ အစည္ြးအမ ာြးစမွ ေျ္ာၾကာြးခြဲ့ၾက္ါသည္။
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ုႏွင့္တကပ
အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအာြး

ခန္႕အ္္မႈက

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္၏

ျ္န္လည္သြးသ္္
ံ
သင့္ၿ္ီြး

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးက ဖန္တီြးသင့္္ါသည္။
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ဖပ႕ြဲ စည္ြး္ံုႏွင့္

္မ္ပင့္လင္ြးျမင္သာသည့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ
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ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင၏
္ လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးဆင္ရာ အၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္မွ ခ မွတ္ထာြးေသာ မဟာဗ ဟာစီမံကန္ြး ၂၀၁၄-၂၀၁၈ အာြး
္မေကာင္ြးမပန္ေအာင္ ျဖည့္စပက္ျ္င္ဆင္ၿ္ီြး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရပက္သင့္္ါသည္။
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္၏
တစ္ုႏင္ငံလံြးတပင္

လ္္ငန္ြး

တစ္ေျ္ြးညီျဖစ္ရန္လအ္္ၿ္ီြး

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရပက္ျခင္ြးမ ာြးသည္
လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္မ ာြး၊

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲအဆင့္ဆင့္

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးက

ရွင္ြးရွင္ြးလင္ြးလင္ြး

သရွနာြးလည္

လက္နာေဆာင္ရပက္ုႏင္ေစရန္ အခ န္မီဆက္သပယ္ ညပန္ၾကာြးသင့္္ါသည္။
 ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ္ကၡဒန္က အခ န္အ္င္ြးအျခာြးတစ္ခအလက္ ထတ္ျ္န္သင့္ၿ္ီြး ထသ႕ထတ္ျ္န္ျခင္ြးက
ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္၏
ျဖစ္သည့္အျ္င္

္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈ၊

တာ၀န္ယူမႈနွင့္

တာ၀န္ခံမႈတ႕က

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာလ္္ငန္ြးမ ာြးက

ျ္သျခင္ြး

္ူြးေ္ါင္ြးကူညီေဆာင္ရပက္မည့္

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး အတပက္လည္ြး အေထာက္အကူျဖစ္ေစ္ါသည္။
 ေရပြးေကာက္္ပြဲခံရံြးမ ာြးသည္

ဆံြးျဖတ္ခ က္မ ာြးခ မွတ္ရန္အတပက္ က ဳြးေၾကာင္ြးဆီေလ ာ္ေသာ အခ န္

ကန္႕သတ္ခ က္ ရွသင့္္ါသည္။
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္

ေနာင္လာမည့္

ေရပြးေကာက္္ပမ
ြဲ ာြးုႏွင့္

ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြး အတပက္ ္မစနစ္က သည့္ ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ္စ္မႈမ ာြး၊ တရာြးမြဲ့ျ္ဳက င့္မႈမ ာြးုႏွင့္
ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ န္႕ကပက္လႊာ

အမႈမ ာြး

တင္တန္ြးျခင္ြးဆင္ရာ

ဥ္ေဒ၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္

လမ္ြးညပန္မ ာြးရွရန္လအ္္္ါသည္။
 မြဲရံမြး၊

ဒတယမြဲရံမြးုႏွင့္

မြဲရံအဖပ႕ြဲ ၀င္လက္စပြဲစာအ္္ကြဲ့သ႕ေသာ

စာအ္္မ ာြး၊

အသ္ညာေ္ြး္စၥည္ြးမ ာြးက သက္ဆင္ရာတာ၀န္ထမ္ြးေဆာင္မည့္သူမ ာြး(က႑စံမွ္ါ၀င္သူမ ာြး)ထံသ႕
လံေလာက္ေအာင္ ျဖန္႕ေ၀သင့္ ္ါသည္။
 ျမန္မာုႏင္ငံတပင္

ုႏင္ငံသာြးကတ္ျ္ာြး၊

မြဲေ္ြးခပင့္ရရန္လအ္္ခ က္မ ာြး

ုႏွင့္

အမ္ေထာင္စလူဦြးေရစာရင္ြး
လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြး

္ံစံ(၆၆/၆)

မ ာြးျ္ာြးေန္ါသည္။

အစရွသည့္
အဆ္ါ

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြး မ ာြးျ္ာြးေနမႈေၾကာင့္ မြဲေ္ြးခပင့္ရွသူမ ာြး မြဲေ္ြးခပင့္ ဆံြး႐ႈံြးမႈမ ာြး ရွေနေၾကာင္ြးက
ေတပ႕ရ္ါသည္။ ထ႕ျ္င္ ေရပြးေကာက္္လ
ပြဲ ္္ငန္ြးစဥ္တပင္ အသံြးျ္ဳရသည့္ ္ံစံ(forms) မ ာြးသည္လည္ြး
ခက္ခြဲရႈ္္ေထပြးမႈရွေန္ါသည္။ ္မ ရွင္ြးလင္ြးလပယက
္ ူေအာင္ ျ္င္ဆင္သင့္္ါသည္။
 ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြးုႏွင့္

ကယ္စာြးလွယေ
္ လာင္ြးမ ာြး

လက္နာရမည့္က င့္၀တ္မ ာြးက

ေလြးစာြးလက္နာေရြးအတပက္ ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္က ဦြးေဆာင္ၿ္ီြး ေဆပြးေုႏပြး္ပမ
ြဲ ာြး
္ံမွန္ ျ္ဳလ္္သင့္္ါသည္။
 ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး၊

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး၊

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးက

လပတ္လ္္စပာ၊

ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္အလက္
ထာြးရွသင့္ၿ္ီြး

ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲရံြးမ ာြးကလည္ြး

သီြးျခာြးရံြးမ ာြးအျဖစ္ ထာြးရွသင့္္ါသည္။
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လပယ္ကူစပာ

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအေနျဖင့္
ရယူုႏင္ရန္အတပက္

တာ၀န္ခံသတင္ြးထတ္ျ္န္ေရြးအဖပ႕ြဲ မ ာြး
ဌာနဆင္ရာရံြးမ ာြးတပင္

တပဖ
ြဲ က္မထာြးရွဘြဲ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

 ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္၏
ေဆာင္ရပက္မႈတ႕အာြး

လ္္ငန္ြးေဆာင္ရပက္မႈ၊

္မက စ္လစ္ျမန္ဆန္ေစရန္ုႏွင့္

အဆင့္ဆင့္တ႕အၾကာြးတပင္

ကပာဟခ က္မ ာြး

မရွေစရန္

ခ တ္ဆက္္ူြးေ္ါင္ြး

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ
္မေကာင္ြးမပန္သည့္

နည္ြးလမ္ြးမ ာြးက

ရွာေဖပသင့္္ါသည္။
 ၂၀၀၈ ဖပ႔စ
ြဲ ည္ြး္ံအရ တည္ဆြဲ ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး မ ာြးျ္ာြးေနျခင္ြးက အနည္ြးဆံြး
ျဖစ္ေစရန္ုႏွင့္

္ညာရည္အာြးနည္ြးသည့္

ျ္ည္သူမ ာြး

နာြးလည္ုႏင္သည့္

နည္ြးလမ္ြးမ ာြးျဖင့္

လ္္ေဆာင္ရန္။
 မြဲေ္ြးျခင္ြးသည္

ဒီမကေရစီထပန္ြးကာြးေရြးအတပက္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အေနျဖင့္

အခရာက သည့္
ျ္ည္သူမ ာြးအာြး

လ္္ေဆာင္မႈ

(Civic

ျဖစ္ေၾကာင္ြးက
ျဖင့္

Education)

္ညာေ္ြးရန္။
 ၂၀၀၈

ဖပ႔စ
ြဲ ည္ြး္ံေအာက္တပင္

ေမြးခပန္ြးထတ္သင့္သည့္

မြဲေ္ြးခပင့္ရွသည့္

အခ က္မ ာြး

္ံမွန္အေထပေထပေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ ာြး)

(Eligible

Voters)

ရွေနဆြဲျဖစ္္ါသည္။

အတပက္

ုႏွင့္

၂၀၁၅-၂၀၂၀

မြဲေ္ြးခပင့္ရွသူမ ာြးကစၥုႏွင့္

္တ္သက္ၿ္ီြး
(ၾကာြးျဖတ္ုႏွင့္

္တ္သက္ၿ္ီြး

စြးရမ္မႈမ ာြး

ရွေန္ါသည္။ ုႏင္ငံျခာြးတင္ြးျ္ည္အခ ဳ႕တပင္ မြဲေ္ြးခပင့္ကတ္ျ္ာြး (Voter Registration Cards) မ ာြးျဖင့္
မြဲေ္ြးခပင့္ရွသူုႏွင့္ မရွသူမ ာြးက မြဲရံမ ာြးတပင္ တာဝန္ရွသူမ ာြးက သတ္မွတ္ုႏင္္ါသည္။ ဥ္မာ အေမရကန္ုႏင္ငံတပင္ Voter Registration Cardက “BMV”(Bureau Of Motor Vehicles) မွ
ထတ္ေ္ြးျခင္ြး၊

အုႏၵယုႏင္ငံတပင္

သက္ေသခံကတ္မ ာြးက

မြဲေ္ြးခပင့္ကတ္မ ာြးက

အသံြးျ္ဳၿ္ီြး

အစြးရမွ

မြဲေ္ြးျခင္ြးမ ာြးျဖင့္

ထတ္ေ္ြးျခင္ြး

မသမာမႈမ ာြး

စသည့္
နည္ြး္ါြးရန္

ေဆာင္ရပက္ၾက္ါသည္။ ျမန္မာုႏင္ငံတပင္ မြဲစာရင္ြး္ံစံမ ာြးုႏွင့္ မြဲဆုႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္မ ာြးသာ
အသံြးျ္ဳေနသျဖင့္ မသမာမႈမ ာြး မ ာြးျ္ာြးျခင္ြးမ ာြး ျဖစ္ေန္ါသည္။ ထစန္ေခၚခ က္ကေျဖရွင္ြးရန္အတပက္
၂၀၀၈

ဖပ႔စ
ြဲ ည္ြး္ံအေျခခံဥ္ေဒအရ

မြဲေ္ြးခပင့္ရွသည့္

ုႏင္ငံသာြးမ ာြး

မြဲေ္ြးခပင့္ရရွုႏင္ေရြးအတပက္

မြဲေ္ြးခပင့္ကတ္ျ္ာြးမ ာြးက ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မွ တရာြးဝင္ ထတ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။
ေကာ္မရွငအ
္ ဆင့္ဆင့္၏၀န္ထမ္ြးေလ့က င့္မႈ
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အေနျဖင့္
ရွေနျခင္ြးအျ္င္

ၿမဳ႕နယ္တပင္

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စအဆင့္တပင္လည္ြး

အၿမြဲတမ္ြးေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး
ေစတနာ့၀န္ထမ္ြးအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြးအျ္င္

္ံမွန္၀န္ထမ္ြးအဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး ရွသင့္္ါသည္။ ထ၀န္ထမ္ြးမ ာြးကလည္ြး အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္
္ူြးေ္ါင္ြးၿ္ီြး စပမ္ြးရည္ျမွင့္ သင္တန္ြးမ ာြး ေ္ြးသင့္္ါသည္။
 ေရပြးေကာက္္လ
ပြဲ ံျခံဳေရြးအတပက္

အထူြးရြဲမ ာြးကလည္ြး

ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာအသ္ညာမ ာြးုႏွင့္

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြးက ထေရာက္စပာသင္တန္ြးေ္ြးသင့္္ါသည္။
 ေရပြးေကာက္္ပြဲေန႕တပင္

တာ၀န္ထမ္ြးေဆာင္မည့္

မြဲရံမြးုႏွင့္တကပ

သက္ဆင္ရာ၀န္ထမ္ြးမ ာြးအာြး

အလွည့က
္
အနာြးယူေစျခင္ြးုႏွင့္ ၀န္ထမ္ြးတ႕၏ လံျခံဳေရြးက္ါ ထည့္သပင္ြးစဥ္ြးစာြးသင့္္ါသည္။
 မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြးုႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးက လ္္ငန္ြးလမ္ြးညႊန္မ ာြးုႏွင့္ ္တ္သက္၍ စနစ္တက
္ညာေ္ြးေလ့က င့္မႈမ ာြး လ္္သင့္သည္။
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

 ေကာ္မရွင္၀န္ထမ္ြးမ ာြးအာြး သင္တန္ြးမ ာြးေ္ြးရာတပင္ ေရတသင္တန္ြးမ ာြးသာမက ေရရွည္လ္္ငန္ြးမ ာြး၊
စီမံကန္ြးမ ာြးအတပက္ ကၽပမ္ြးက င္သင္တန္ြးမ ာြးက္ါ စီမံခ က္ခ ၍ စနစ္တက ျ္ဳလ္္သင့္သည္။
နည္ြး္ညာအသံြးခ မႈ
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္၏

၀ဘ္ဆဒ္

တပင္

(WEBSITE)

သတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးအာြး အခ န္ုႏွင့္ တစ္ေျ္ြးညီ ထတ္ျ္န္သင့္္ါသည္။
 လူမႈကပန္ယက္
Facebook

(social

network)ျဖစ္ေသာ

စာမ က္ုႏွာတပင္

ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏

ေရပြးေကာက္္ပြဲဆင္ရာသတင္ြးအခ က္အလက္မ ာြးအာြး

တရာြး၀င္
အခ န္ုႏွင့္

တစ္ေျ္ြးညီ ထတ္ျ္န္သင့္ ္ါသည္။
 Online Voter List အာြး ္မျ္ည့္စံမွန္ကန္လပယ္ကူလာေစရန္ လ္္ေဆာင္သင့္သည္။
 ေရပြးေကာက္္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရြးလ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြး ေခ ာေမပ႕ေစရန္အတပက္ လအ္္သည့္ သတင္ြး
အခ က္အလက္မ ာြးအာြး နည္ြး္ညာအသံြးျ္ဳ၍ ႀကဳတင္ထတ္ျ္န္ေ္ြးရန္ လအ္္သည္။


ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ုႏွင့္
ေဆာင္ရပက္မႈမ ာြး

(Internal

ေကာ္မရွင္အဖပ႔ြဲခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္ၾကာြးတပင္

္မလ င္ျမန္ေခ ာေမပ႕ေစရန္

Networking

Systems,

စပမ္ြးရည္မ ာြးျဖည့္ဆည္ြးေ္ြးျခင္ြး၊

ဆက္သပယ္

ေခတ္မီနည္ြး္ညာအသံြးျ္ဳဆက္သယ
ပ ္ေရြးစနစ္မ ာြး

Fax)

ကပန္္ တာမ ာြးက

မ ာြး

ထာြးရွျခင္ြး၊

အေရအတပက္

အသံြးျ္ဳုႏင္ေသာ

္မတြးျမွင့္ခ ထာြးေ္ြးျခင္ြး၊

ကၽပမ္ြးက င္၀န္ထမ္ြးမ ာြး ထာြးရွျခင္ြးတ႕က လ္္ေဆာင္သင့္္ါသည္။
လံျခံဳေရြးစီမေ
ံ ဆာင္ရက
ပ မ
္ ႈ
 မြဲရံလံျခံဳေရြးသာမကဘြဲ

ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္တပင္

ဆက္စ္္္ါ၀င္ေနသူမ ာြးအာြးလံြး၏

လံျခံဳေရြးက

ထည့္သပင္ြးစီမံသင့္သည္။
 လံျခံဳေရြးစီမံခ က္မ ာြးက

ျ္ည္သူလထ
ူ ုႏွင့္ အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသ႕

္ပင့္လင္ြးျမင္သာစပာ

အသေ္ြးထာြးသင့္သည္။
ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ဖစ္စဥ္တင
ပ ဆ
္ က္စ္္္ါ၀င္ေနသူမ ာြးုႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရြး
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္က
ေရပြးေကာက္္ပြဲစက္၀န္ြးအလက္

ဦြးေဆာင္၍

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးက

အစည္ြးအေ၀ြးဖတ္ၾကာြးမႈမ ာြး

ျ္ဳလ္္

သင့္္ါသည္။

အစည္ြးအေ၀ြးမ ာြးက အစီအစဥ္မ ာြးျဖင့္ ထည့္သပင္ြးေဖာ္ျ္ေ္ြးၿ္ီြး ႀကဳတင္ဖတ္ၾကာြး သင့္္ါသည္။
 အစည္ြးအေ၀ြးမ ာြး

ျ္ဳလ္္ရာတပင္

တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ျ္ည္နယ္အဆင့္

ေကာ္မရွင္ခပမ
ြဲ ာြးသာမက

ၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခပြဲမ ာြးမွ တာ၀န္ရွသူမ ာြး္ါ ္ါ၀င္လာေစရန္ လ္္ေဆာင္ေ္ြးသင့္္ါသည္။
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Peace & Justice Myanmar (PJM)

အေထပေထပအၾကံျ္ဳခ က္မ ာြး
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ တရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္
 ျ္ည္ေထာင္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္သည္ ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ င္ရာနည္ြးဥ္ေဒမ ာြးုႏွင့္ မကက္ညီေသာ
ညပန္ၾကာြးခ က္မ ာြးက မထတ္ျ္န္သင့္္ါ။
 လက္ေတပ႕တပင္ က င့္သြးရန္
ံ ခက္ခြဲေသာ ဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးက ျ္န္လည္သံြးသ္္ဆန္ြးစစ္ေလ့လာၿ္ီြး
ျ္ည္ေထာင္စလႊတ္ေတာ္သ႕တင္ျ္သင့္သည္။
 ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာတရာြးဥ္ေဒမူေဘာင္မ ာြးအာြး တင္ြးရင္ြးသာြးဘာသာျဖင့္ ဘာသာျ္န္ဆျခင္ြးက
တြးျမွင့္ လ္္ေဆာင္သင့္္ါသည္။
 ေရပြးေကာက္္ပြဲဥ္ေဒ၊ နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးတပင္ ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ အခန္ြးက႑က
ျဖည့္စပက္ေဖာ္ျ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။
 ဥ္ေဒမူေဘာင္ုႏွင့္ လ္္ငန္ြးလမ္ြးညပန္မ ာြး ေရြးဆပျြဲ ္င္ဆင္ရာတပင္ နင္ငံတကာမွ စာခ ဳ္္စာတမ္ြးမ ာြး၊
ေၾကညာခ က္မ ာြးက

ထည့္သပင္ြးစဥ္ြးစာြးျခင္ြး၊

လက္မွတ္ေရြးထြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္ြးမ ာြးက

ျ္ဳလ္္သင့္္ါသည္။
ျ္ည္ေထာင္စလႊတ္ေတာ္သ႕ အၾကံျ္ဳခ က္
 ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာဥ္ေဒမ ာြး၊
ဦြးစာြးေ္ြးေဆပြးေုႏပြးရမည့္အဆင့္တပင္

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြးက
ထည့္သင
ပ ္ြးေဆပြးေုႏပြးသင့္ၿ္ီြး

လႊတ္ေတာ္အတပင္ြး
သက္ဆိုင္ရမေရြ်ားေကမက္ပြဥ
ဲ ပေဒ၊

နည္်ားဥပေဒမ္မ်ားတြင္ ေရြ်ားေကမက္ပြဲ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမေရ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသမ အခ္က္အလက္မ္မ်ားကို
တရမ်ား၀င္ ထည့္သြင္်ားျပ႒မန္်ားသင့္ပါသည္။
 ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္၏ အသံြးစရတ္မ ာြး ခပေ
ြဲ ၀ခ ထာြးေ္ြးမႈသည္ လ္္ငန္ြးမ ာြးက
ေခ ာေမပ႕စပာ လည္္တ္ုႏင္ေလာက္သည့္ အေနအထာြးရွေအာင္ သတ္မွတ္ေ္ြးသင့္္ါသည္။

နဂြးံ
၂၀၁၅

္ါတီစံဒီမကေရစီ

အဆင္မေျ္မႈမ ာြး၊

အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပသ
ြဲ ည္

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တပင္

တည္ၿငမ္ေအြးေဆြးစပာျဖင့္

က င္ြး္ၿ္ီြးစီြးခြဲ့ၿ္ီြး

မြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးထတ္ျ္န္ျခင္ြးတပင္

ျဖစ္ေ္ၚခြဲ့ေသာ

အရ္္သာြးအစြးရက

အခက္အခြဲမ ာြး
တင္ေျမွာက္ုႏင္ခြဲ့ၿ္ီ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ္ညာေ္ြးသူမ ာြး၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးသည္

ေရပြးေကာက္္ပြဲမ ာြးုႏွင့္

္ူြးေ္ါင္ြး

မတူျခာြးနာြးစပာ

လာမည့္ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြးတပင္

ုႏင္ငံေရြး္ါတီမ ာြး၊

ျဖစ္္ါသည္။

ယခင္က င္ြး္ခြဲ့ေသာ

္ါ၀င္ေဆာင္ရပက္ခပင့္ရခြဲ့ၾက္ါသည္။

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး၊

ရွခြဲ့ေသာ္လည္ြး

သ႕ေသာ္လည္ြး
အရ္္ဘက္

လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးုႏွင့္ ဆက္လက္္ူြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရပက္ုႏင္ေရြးသည္လည္ြး အေရြးႀကီြးသည့္ အရာတစ္ ခ
ျဖစ္္ါသည္။
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Peace & Justice Myanmar (PJM)

အဖပ႕ြဲ အစည္ြး၏ ေနာက္ခသ
ံ မင္ြးအက ဥ္ြး
ၿငမ္ြးခ မ္ြးမွ တလူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြး

Peace

ျမန္မာ့လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးအတပင္ြး၌

&

Justice

ဒီမကေရစီ၏

ုႏင္ငံသာြးဆင္ရာအသ္ညာမ ာြး

Myanmar

အေျခခံစံုႏႈန္ြးမ ာြး၊

ျမင့္မာြးလာေစရန္

သည္

(PJM)

စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြးုႏွင့္

ေဆာင္ရပက္ေနေသာ

ျ္ည္တပင္ြး

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးတစ္ဖ႕ပြဲ ျဖစ္္ါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ုႏွစ္ဦြး္င္ြးမွစတင္ကာ
အစြးရမဟတ္ေသာ

ျငမ္ြးခ မ္ြးမွွ တ လူမႈအဖပအ
ြဲ စည္ြးသည္ ရန္ကန္ၿမဳ႕တပင္ ရံြးစက္သည့္

အရ္္ဘက္လူမႈအဖပ႕ြဲ အစည္ြးျဖစ္ၿ္ီြး

အဓကလက္ကင္ထာြး၍

ဘက္မလက္ေသာၾကာြးေနမူ၀ါဒ

မြဲဆုႏၵရွင္အသ္ညာေ္ြးသင္တန္ြးမ ာြးအ္ါအ၀င္

က

အျခာြးေသာ

ဒီမကေရစီစံုႏႈန္ြးမ ာြးုႏွင့္ သက္ဆင္သည့္သင္တန္ြးမ ာြး၊ ေဆပြးေုႏပြး္ပြဲမ ာြးက က င္ြး္ခြဲ့ၿ္ီြးျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ဇူလင္လအထ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ ၿမဳ႕နယ္ (၈) ၿမဳ႕နယ္တပင္ ရ္္ကပက္/
ေက ြးရပာအ္္စေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပြဲ၀င္မ ာြးက

အေျခခံမြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးဆင္ရာ

အသ္ညာေ္ြး

ေဆပြးေုႏပြး္ပြဲမ ာြးက င္ြး္ခြဲ့သည့္အျ္င္
အေျခခံမြဲဆုႏၵရွင္စာရင္ြးက္္ထာြးေၾကညာျခင္ြးအာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး ုႏွင့္ မြဲဆုႏၵရွင္ျ္ည္သူမ ာြးအာြး
မြဲစာရင္ြးၾကည့္ရႈစစ္ေဆြးရန္ တက္တပန္ြးုႏႈြးေဆာ္ေသာ လ္္ငန္ြးစဥ္မ ာြးုႏွင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ
ၿမဳ႕မ ာြးုႏွင့္ ေက ြးရပာမ ာြးတပင္ မြဲဆုႏၵရွင္္ညာေ္ြးလ္္ငန္ြးမ ာြးကလည္ြး ေဆာင္ရပက္ခြဲ့္ါသည္။
ထ႕ျ္င္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြး၊ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္ ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတ႕တပင္
၂၀၁၅

္ါတီစံဒီမကေရစီအေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စဥ္မ ာြးက

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။
ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးုႏွင့္

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးတ႕တပင္

အေထပေထပအ္္ခ ဳ္္ေရြးမြးေရပြးေကာက္္ပအ
ြဲ တပက္

၂၀၁၆

ရ္္ကပက္/ေက ြးရပာအ္္စ

အသ္ညာေ္ြးစည္ြးရံြးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္ြးုႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြး ျဖစ္စဥ္မ ာြးကလည္ြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့္ါသည္။
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ေနာက္ဆက္တပြဲ (က) ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ ာလတပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြးအာြး
ျဖန္႕က က္ေနရာခ ထာြးမႈဇယာြး

တင္ြးေဒသၾကီြး

ကာလတ/ကာလရွည္

ၾကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြးအာြး

မြဲေ္ြးသည့္ေန႔တင
ပ ္

ေစာင့္ၾကည့္သူ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔

ဦြးေရ

သည့္အၾကမ္ေရ

သည့္မရ
ြဲ ံ အေရအတပက္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ခြဲ႕သည့္ျမဳ႕နယ္
ဘကေလြး
လ္ပတာ
ေျမာင္ြးျမ

ဧရာ၀တီတင္ြး
ေဒသၾကီြး

၈၁

၁၅၂

၁၄၄

င္ေတာ
ေညာင္တန္ြး
္န္ြးတေနာ္
္သမ္
ဇလပန္
္ဗၺသီရ

ေနျ္ည္ေတာ္
ျ္ည္ေထာင္စ

၆

၁၈

၁၉

နယ္ေျမ

္ ဥ္ြးမနာြး
ဇမၺ သီရီ
လႈင္သာယာ

ရန္ကန္တင္ြး
ေဒသၾကီြး

အင္ြးစန္

၂၈

၆၂

၆၂

လမ္ြးမေတာ္
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕
ေတာင္ဥကၠလာ္

၃ တင္ြး

၁၁၅ ဦြး

၂၃၂ ႀကမ္

56

၂၂၅ ရံ

၁၆ ျမဳ႕နယ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေနာက္ဆက္တပြဲ (ခ) ႀကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြးအာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး


PJM ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ မ ာြးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တဘာလ၊ (၁) ရက္ ေန႔မွ
ုႏ၀င္ဘာလ၊

(၇)

ရက္ေန႔မ ာြးတပင္

ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးတ႔တပင္

ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြး

ရ္္ကပက္ေ္ါင္ြး

(၁၁၀)

၌

၊

ေနျ္ည္ေတာ္

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးမႈ

(၂၃၂)

ုႏွင့္

ႀကမ္အာြး

ေအာက္ေဖာ္ျ္္ါဇယာြးအတင္ြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ ာြးျ္ဳလ္္ခြဲ႔္ါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲသ
့ ည့္ အႀကမ္အေရအတပက္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔သည့္ေနရာမ ာြး

ဧရာ၀တီ
တင္ြးေဒသႀကီြး

ရန္ကန္

ေနျ္ည္ေတာ္

စစေ္ါင္ြး

တင္ြးေဒသႀကီြး

ရ္္ကက
ပ /္ ေက ြးရပာအ္္စအတပငြး္

၈၅

၇

၃၄

၁၂၆

ရ္္/ေက ြး

၆၃

၇

၂၅

၉၅

၄

၁

ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပြဲ
ေဆြးရံ

၅

ျမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပြဲ

၂

၁

၃

ျမဳ႕နယ္ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖပ႕ြဲ ခပြဲ

၂

၁

၃

၁

၁

တ္္
အခ ဳ္္

၁

၁

ရြဲစခန္ြး
စစေ္ါင္ြး

၁၅၂



္တ္သက္ရာတပင္

ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြးုႏွင့္
ႀကဳတင္မြဲလက္မွတ္မ ာြး၏

၁၈

ေနာက္ေက ာဘက္တပင္

တာ၀န္ယူ၍

ထတ္ေ္ြးသူ၏အမည္ုႏွင့္

ယင္ြးအခ က္

(၃)

အနက္

၁

၁

၆၂

၂၃၂

ေရပြးေကာက္္ပန
ြဲ ည္ြးဥ္ေဒမ ာြးအရ

သက္ဆင္ရာၿမဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္၏

လက္မွတ္္ါရွရမည္ဟ

တစ္ခ က္ခ က္မ္ါရွ္ါက

ရံြးတံဆ္္၊

ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။

အကယ္၍

ယင္ြးႀကဳတင္မြဲလက္မွတသ
္ ည္ ္ယ္မြဲအျဖစ္

သတ္မွတ္ျခင္ြးခံရမည္ျဖစ္သည္။


ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏

ေအာက္ေဖာ္ျ္္ါအခ က္အလက္မ ာြး

အစီရင္ခံခ က္မ ာြးအရ

ၾကဳတင္ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္ မ ာြးသည္ ္ယ္မြဲျဖစ္ုႏင္ေျခ (၁၀%) ခန္႔ရွုႏင္ေၾကာင္ြးေတပရွရသည္။
ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္ သက္ဆိုင္ရမ

၉၇%

ျမိဳ႕နယ္ေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ ကမ္မရွင္၏ တံဆပ္ပါပါသလမ်ား။
ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္

၉၄%

ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို တမ၀န္ယူ၍ ထိုတ္ေပ်ားသူ၏ …
ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ္မ်ား၏ ေက္မဘက္တြင္

၈၇%

ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို တမ၀န္ယူ၍ ထိုတ္ေပ်ားသူ၏ အမည္…

66

၂% ၁%

၃% ၃%

၁၀% ၃%

၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%

ရွပါသည္။

66

မရွပါ။

တင္ြး/ျ္ည္သူ႕ /အမ ဳြးသာြး ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ ။ ၆၆(ဃ) (၂)(၃)

57

ေျဖဆိုထမ်ားျခင္်ားမရွ။

ၾကိဳတင္မေ
ဲ ပ်ားသည့္ေနရမသည္ မဲဆႏၵရင
ွ က
္

ၾကိဳတင္ဆႏၵမေ
ဲ ပ်ားျခင္်ား

လွ္ိဳ႕၀ွကစ
္ မြ ဆႏၵျပိဳႏိုငသ
္ ည့္ေနရမ
ျဖစ္ပါသလမ်ား။

၈၇%

၈၂ %

မဲဆႏၵရွင္ကိုယ္တို

င္
ေကမ္မရွင္မွကူညီ
မသမ်ားစို၀င္

၂%
ရွပါသည္။



၁% ၅%

၁၆%
မရွ။

အျခမ်ား

၇%

ေျဖဆိုထမ်ားျခင္်ားမရွ။

PJMမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႕ြဲ ၏ အစီရင္ခံခ က္အမ ာြးအရ မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး ႀကဳတင္မြဲေ္ြးသည့္
ေနရာမ ာြး၏ လွ ဳ႕၀ွက္စပာ ဆုႏၵျ္ဳုႏင္မႈအေျခအေနမွာ (၈၂%) ခန္႕သာ ရွေၾကာင္ြးေတပ႕ရွရသည္။



ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ က္အစီရင္ခံစာမ ာြးအရ

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးရာတပင္

(၈၇%)

သည္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးကယ္တင္ ဆုႏၵျ္ဳသည္ကေတပ႕ရွရၿ္ီြး (၇%) မွာ ရ္္/ေက ြးေကာ္မရွင္အဖပ႕ြဲ ခပ၀
ြဲ င္မ ာြးမွ
ကူညီဆုႏၵျ္ဳေ္ြးၿ္ီြး (၅%) မွာ မြဲဆုႏၵရွင္၏မသာြးစ၀င္ုႏွင့္ က န္(၁%) မွာ မြဲဆုႏၵရွင္ယံၾကည္ရသူတ႔
ဆုႏၵျ္ဳေ္ြးသည္ကေတပ႕ရွရသည္။67
ၾကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္အေ္ၚသြးံ သ္္ခ က္

ျ္ည္နယ္/တင္ြး

အမွာြးအယပင္ြး

အမွာြးအယပင္ြး

မရွ၊ ္ံမွန္

အနည္ြးငယ္ရွ၊

အမွာြးအယပင္ြး
မ ာြး၊ သ႕ေသာ္

အမွာြးအယပင္ြး
အမွာြးအယပင္ြး

အလပန္မ ာြး၊

မဟတ္ေသာ

သ႕ေသာ္

အေျခအေနမ ာြး

မြဲေ္ြးမႈက

လံြး၀မရွ။

မထခက္ုႏင္။

ရန္ကန္

၂၇.၄ %

၆၇.၇ %

၁.၆ %

၃.၃ %

၀.၀ %

၁၀၀ %

ေနျ္ည္ေတာ္

၄၄.၄ %

၃၈.၉ %

၁၁.၁ %

၅.၆ %

၀.၀ %

၁၀၀ %

ဧရာ၀တီ

၆၃.၉ %

၂၅.၇ %

၅.၉ %

၃.၉ %

၀.၆ %

၁၀၀ %

၅၂.၆ %

၃၇.၉ %

၅.၂ %

၃.၉ %

၀.၄ %

၁၀၀ %

မြဲေ္ြးမႈက
မထခက္ုႏင္။

မ ာြး၊ မြဲေ္ြးမႈက

မြဲေ္ြးမႈက

ထခက္ုႏင္။

ဆြးဆြးရပာြးရပာြး

စစေ္ါင္ြး

ထခက္ုႏင္။

ၾကဳတင္မေ
ြဲ ္ြးျခင္ြး
ျဖစ္စဥ္တစ္ခလြးံ
အေ္ၚသြးံ သ္္ခ က္



ႀကဳတင္မြဲေ္ြးျခင္ြးျဖစ္စဥ္တစ္ခလံြးအေ္ၚ

ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏

အစီရင္ခံစာမ ာြးမွ

သံြးသ္္ခ က္အရ (၉၅.၇%) ခန္႕သည္ အမွာြးအယပင္ြး ရွေသာ္လည္ြး မြဲေ္ြးျခင္ြးအာြး ထခက္မႈမရွဟ
သံြးသ္္ထာြးၿ္ီြး၊

(၄.၃%)

ခန္႕သည္

အမွာြးအယပင္ြးမ ာြးၿ္ီြး

ေတပ႕ရွရ္ါသည္။
67

တင္ြး/ျ္ည္သူ႕ /အမ ဳြးသာြး လႊတ္ေတာ္ ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ည္ြးဥ္ေဒ။ ၅၂(ခ)(၁)

မြဲေ္ြးျခင္ြးအာြးထခက္ုႏင္ေၾကာင္ြး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထပေထပေရပြးေကာက္္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿ္ီြးသတ္အစီရင္ခံစာ

Peace & Justice Myanmar (PJM)



တင္ြးေဒသႀကီြးအလက္တပင္

မြဲေ္ြးမႈက

ဆြးဆြးရပာြးရပာြး

ထခက္မႈမ ာြး

မရွသေလာက္အလပန္နည္ြး္ါြးသည္။ သ႔ေသာ္ မြဲေ္ြးမႈက ထခက္ေစမႈမ ာြးမွာ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြး
တပင္ (၃.၃%)၊ ေနျ္ည္ေတာ္ ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတပင္ (၅.၆%) ုႏွင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးတပင္
(၃.၉%) ခန္႕ရွေၾကာင္ြး ေတပ႕ရွရသည္။

ၾကိဳတင္မေ
ဲ ပ်ားျခင္်ားျဖစ္စဥ္အေပၚသို်ားံ သပ္ခ္က္

၃.၉%

၅.၂ %

အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ

၀.၄%

အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။
အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္
မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို

၃၇.၉%

၅၂.၆%

မထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။

အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို
ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

တိုင္်ားေဒသႀကီ်ားအလိုက္ ႀကိဳတင္မေ
ဲ ပ်ားျခင္်ားျဖစ္စဥ္အေပၚသို်ားံ သပ္ခ္က္
အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ

၀.၆%

အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။

၃.၉%
၅.၉%

၅.၆%

၁၁.၁%

၀%

၃.၃%
၁.၆%

၀%

၂၇.၅%

အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို

၄၄.၄% ၆၃.၉%

မထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို
မထခိုက္ႏိုင္။

၂၅.၇%၃၈.၉% ၆၇.၇%

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။

အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို
ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

အတပင္ြးစက္၀င္ြး = ရန္ကန္၊ အလယ္စက္၀င္ြး = ေနျ္ည္ေတာ္၊ အျ္င္စက္၀င္ြး = ဧရာ၀တီ
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ေနာက္ဆက္တပြဲ (ဂ) ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ န႔
(ဂ-၁) မြဲရမ
ံ ဖပင့မ
္ ုႏ
ီ ွင့္ မြဲရဖ
ံ င
ပ ့ခ
္ န္အာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး


၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ုႏင္၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ တပင္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးတပင္ ၿမဳ႕နယ္ (၅) ၿမဳ႕နယ္၊
ေနျ္ည္ေတာ္ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမတပင္ (၃) ၿမဳ႕နယ္ ုႏွင့္ ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးတပင္ ၿမဳ႕နယ္ (၈)
ၿမဳ႕နယ္တ႔တပင္

ေအာက္ေဖာ္ျ္္ါ

မြဲရံအေရအတပက္အတင္ြး

မြဲရံမဖပင့္မီုႏွင့္

မြဲရံဖပင့္ခ န္အာြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ ာြးျ္ဳလ္္ခြဲ႔္ါသည္။
တိုင္်ားေဒသႀကီ်ားအလိုက္ မဲရိုံဖင
ြ ့ခ
္ ္န္အမ်ား
ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခဲ႔သည့္မရ
ဲ အ
ိုံ ေရအတြက္
၅၁ ရိုံ

၁၅ ရိုံ
၃ ရိုံ
ရန္ကိုန္

ေနျပည္ေတမ္

ဧရမ၀တီ

ျ္ည္နယ္/ တင္ြးေဒသႀကီြးအလက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔သည့္ မြဲရမ
ံ ာြး၏မြဲရဖ
ံ င
ပ ့လ
္ စ
ွ ေ
္ ၾကာင္ြး ေၾကညာခ န္
၆ြး၀၀ - ၆ြး၁၄

၆ြး၁၅ - ၆ြး၂၉

၆ြး၃၀ - ၆ြး၄၄

၆ြး၄၅ ုႏွင့္

နံနက္

နံနက္

နံနက္

အထက္

ဧရာ၀တီ

၅၀

၀

၀

၁

၅၁

ေနျ္ည္ေတာ္

၂

၀

၀

၁

၃

ရန္ကန္

၁၄

၀

၁

၀

၁၅

မြဲရစ
ံ စေ္ါင္ြး

၆၆

၀

၁

၂

၆၉

၉၆%

၀%

၁%

၃%

၁၀၀%

ျ္ည္နယ္/ တင္ြး

ျဖစ္စဥ္တစ္ခလံြး၏ %



စစေ္ါင္ြး

မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္အာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ မြဲရံ (၆၉) ရံအနက္ ရန္ကန္တင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ
မြဲရံ(၁) ရံ သည္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္ နာရီ၀က္နီြး္ါြးမွ ေနာက္က ခြဲ့ၿ္ီြး ဧရာ၀တီတင္ြးေဒသႀကီြးအတပင္ြးရွ မြဲရံ
(၁)

ရံုႏွင့္

ေနျ္ည္ေတာ္

ျ္ည္ေထာင္စနယ္ေျမရွ

မြဲရံ(၁)ရံသည္

မြဲရံဖပင့္လွစ္ခ န္တစ္နာရီနီြး္ါြးမွ

ေနာက္က ခြဲ့သည္က ေတပ႕ရသည္။ က န္မြဲရံမ ာြးသည္ မနက္ (၆) နာရီ၀န္ြးက င္ခန္႕တပင္ မြဲရံဖပင့္လွစ္ၿ္ီြး
မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြးအာြး မြဲေ္ြးခပင့္ျ္ဳသည္က ေတပ႕ရသည္။
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မဲရိုံမ်ားႈ က မဲရိုံဖြင့လ
္ စ
ွ ေ
္ ၾကမင္်ား ေၾကညမခ္္န္ ႏွင့္ မဲရိုံအေရအတြက္
၆၆ ရိုံ

၆်ား၀၀ - ၆်ား၁၄ နံနက္

၂ ရိုံ

၀

၁ ရိုံ

၆်ား၁၅ - ၆်ား၂၉ နံနက္

၆်ား၃၀ - ၆်ား၄၄ နံနက္

၆်ား၄၅ ႏွင့္အထက္

(ဂ-၂) မြဲေ္ြးခ န္အာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး


PJM၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရြးအဖပ႔သ
ြဲ ည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ုႏ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တပင္ မြဲရံမဖပင့္မီုႏွင့္
မြဲရံဖပင့္ခ န္အာြး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿ္ီြးေနာက္

မြဲဆုႏၵရွင္မ ာြး

ဆုႏၵမြဲေ္ြးေနခ န္အာြး

ေရပ႕လ ာြးနည္ြးစနစ္က အသံြးျ္ဳ၍ မြဲရံ(၂၂၅) ရံအာြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔္ါသည္။
တိုင္်ားေဒသႀကီ်ားအလိုက္ မဲေပ်ားခ္န္အမ်ား ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမခဲ႔သည့္ မဲရိုံအေရအတြက္
၁၄၄ ရိုံ

၆၂ ရိုံ
၁၉ ရိုံ

ရန္ကိုန္



ေနျပည္ေတမ္

ဧရမ၀တီ

PJM အဖပ႕ြဲ ၀င္မ ာြး၏ အစီရင္ခံခ က္မ ာြးအရ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္ မြဲရံမ ာြးအနက္ မြဲရံ (၉၇%) ၏
အတပင္ြးသ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး ၀င္ေရာက္ေလ့လာခပင့္ရရွခြဲ႕သည္။

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ားကို မဲရံိုအတြင္်ားသို႕

၉၇%

၀င္ခြင့္ျပိဳပါသလမ်ား။

ျပိဳပါသည္။

မျပိဳပါ။
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မြဲရံအတပင္ြး္င္ြးအေနအထာြးအာြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏အစီရင္ခံခ က္မ ာြးအရ ( ၃၁% ) ေသာ
မြဲရံမ ာြး၏

ဆုႏၵမြဲလက္မွတ္ထတ္ေ္ြးရာ

စာြး္ပြဲမ ာြးေ္ၚတပင္

သက္ဆင္ရာ

လႊတ္ေတာ္က

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ စာတန္ြးမ ာြး မေဖာ္ျ္ထာြးသည္ကေတပ႕ရွရသည္။

မဲလက္မွတ္ထိုတ္ေပ်ားရမ စမ်ားပမ
ြဲ ္မ်ားေပၚတြင္ မဲေပ်ားရမည့္သက္ဆို္င္ ရမ

၆၆%

လႊတ္ေတမ္ ကို ေဖမ္ျပထမ်ားေသမ စမတန္်ားမ္မ်ား ရွပါသလမ်ား။
မဲရံို၀န္ထမ္်ားမ္မ်ားသည္ ျပည္ေထမင္စိုေရြ်ားေကမက္ပေ
ြဲ ကမ္မရွင္
(UEC) အမွတ္တံဆပ္ပါ ၀တ္စံိုမ္မ်ားကို ၀တ္ထမ်ားပါသလမ်ား။
မဲရံိုအတြင္်ားတြင္ ရပ္ကြက္/ေက္်ားရြမအိုပ္စိုေရြ်ားေကမက္ပြဲ
ေကမ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြ၀
ဲ င္ ရွပါသလမ်ား။
ၾကိဳတင္မဲလက္မွတ္မ္မ်ားထည့္ထမ်ားေသမမဲပံို်ားသည္ မဲရံိုမ်ား၏ေရွတြင္
ရွပါသလမ်ား။

မဲပံို်ားအမ်ားလံို်ားသည္ မဲရံိုမ်ားက ျမင္ႏိုင္ေသမ ေနရမတြင္ ရွပါသလမ်ား။

၃၀%

၄%

၉၈%

၂% ၀%

၉၇%

၂% ၁%

၉၅%

၄% ၁%

၉၆%

၄% ၀%

၀% ၁၀% ၂၀% ၃၀% ၄၀% ၅၀% ၆၀% ၇၀% ၈၀% ၉၀% ၁၀၀%
ရွပါသည္။

မရွပါ။

ေျဖဆိုထမ်ားျခင္်ားမရွ။

(ဂ-၃) မြဲရ္
ံ တ္ခ န္အာြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ြး
မဲရိုံပတ္သမ္်ားေၾကမင္်ား ေၾကညမခ္န္ႏွင့္ မဲရိုံအေရအတြက္
၇၀

၆၄ ရိုံ

၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

၁ ရိုံ

၁ ရိုံ

၁ ရိုံ

၁ ရိုံ

၀

၁ ရိုံ

၃်ား၅၀ - ၃်ား၅၉

၄်ား၀၀ - ၄်ား၀၉

၄်ား၁၀ - ၄်ား၁၉

၄်ား၂၀ - ၄်ား၂၉

၄်ား၃၀ - ၄်ား၃၉

၄်ား၄၀ - ၄်ား၄၉

၄်ား၅၀

ညေန

ညေန

ညေန

ညေန

ညေန

ညေန

ႏွင့္အထက္
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ့သည့္မြဲရံ (၆၉) ရံအနက္ ညေန (၄) နာရီ မထြးမီ ္တ္ေသာမြဲရံ (၁) ရံရသည္။
ညေန (၄) နာရီ တတတပင္ မြဲရံမြးက မြဲရံ္တ္သမ္ြးေၾကာင္ြး ေၾကညာသည့္ မြဲရံ (၆၄) ရံရွသည္။ ညေန
(၄) နာရီုႏွင့္ (၄ြး၄၀) နာရီ အၾကာြးတပင္ ္တ္ေသာ မြဲရံ (၃) ရံရွသည္္။ ညေန (၄ြး၅၀ ုႏွင့္ အထက္ )
္တ္ေသာမြဲရံ (၁) ရံရွသည္။
မြဲရလဒ္မ ာြးက ္ံစံ (၁၆) မ ာြးုႏွင့္ ္ံစံ (၁၆-က) မ ာြးတပင္ ျဖည့္စပက္ရာ၌ ည (၇) နာရီမွ ည(၁၁ြး၅၉)
နာရီအတပင္ြးတပင္ ျဖည့္စပက္ၿ္ီြးစီြးေသာမြဲရံ (၃၄) ရံ ရွသည္။ ည(၁၂) နာရီမွ မနက္ (၅) နာရီအတပင္ြးတပင္
ျဖည့္စပက္ၿ္ီြးစီြးေသာမြဲရံ (၃၅) ရံရွေၾကာင္ြးေတပ႕ရွရသည္။
မဲေရတြကၿ္ ပီ်ားစ်ားီ ခ္န္/ ရလဒ္စမရင္်ားသင
ြ ်ား္ ၿပီ်ားခ္န္
၁၄
၁၂
၁၀
၈
၆

၁၂

၄
၅

၇

၈

၁၀
၄

63

နံနက္

၀၃်ား၀၀-၀၃်ား၅၉

နံနက္

နံနက္

၀၂်ား၀၀-၀၂်ား၅၉

၀၁်ား၀၀-၀၁်ား၅၉

နံနက္

နံနက္

၁၂်ား၀၀-၁၂်ား၅၉

၁၁်ား၀၀-၁၁်ား၅၉

နံနက္

၁၀်ား၀၀-၁၀်ား၅၉

ည

၀၉်ား၀၀-၀၉်ား၅၉

ည

၀၈်ား၀၀-၀၈်ား၅၉

၁

ည

၁

ည

၀

၁၂

၉

၀၄်ား၀၀-၀၄်ား၅၉

၂

၀၇်ား၀၀-၀၇်ား၅၉
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ေနာက္ဆက္တပြဲ (ဃ) မြဲရအ
ံ ခင္ြးအက င္ြးုႏွင့္ မြဲရ၀
ံ န္ထမ္ြးမ ာြးေ္ၚသြးံ သ္္ခ က္
(ဃ-၁) မြဲေ္ြးသည့္ေန႕တပငေ
္ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔သည့္ မြဲရမ
ံ ာြး၏ အေနအထာြးမ ာြးေ္ၚ သြးံ သ္္ခ က္
အမွာြးအယပင္ြး

အမွာြးအယပင္ြးမရွ၊

အမွာြးအယပင္ြး

္ံမွန္မဟတ္ေသာ

အနည္ြးငယ္ရွ၊

အေျခအေနမ ာြး

သ႕ေသာ္ မြဲေ္ြးမႈက

လံြး၀မရွ။

မထခက္ုႏင္။

ရန္ကန္

၃၄%

၅၀%

၁၁%

၅%

၀%

၁၀၀%

ေနျ္ည္ေတာ္

၅၃%

၂၆%

၅%

၁၁%

၅%

၁၀၀%

ဧရာ၀တီ

၄၀%

၅၅%

၁%

၃%

၀%

၁၀၀%

၄၀%

၅၁%

၄%

၄%

၁%

၁၀၀%

ျ္ည္နယ္/တင္ြး

ျဖစ္စဥ္တစ္ခလံြး
၏%

အမွာြးအယပင္ြးမ ာြး၊

အမွာြးအယပင္ြး

အလပန္မ ာြး၊

သ႕ေသာ္ မြဲေ္ြးမႈက

မ ာြး၊ မြဲေ္ြးမႈက

မြဲေ္ြးမႈက

မထခက္ုႏင္။

ထခက္ုႏင္။

ဆြးဆြးရပာြးရပာြး

စစေ္ါင္ြး

ထခက္ုႏင္။

မဲရိုံ၏အေနအထမ်ားေပၚသို်ားံ သပ္ခ္က္
၄% ၄% ၁%

အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။
အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။

၄၀%

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။

၅၁%

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

တိုင္်ားေဒသႀကီ်ားအလိုက္ မဲရိုံ မ္မ်ား၏ အေနအထမ်ားေပၚသို်ားံ သပ္ခ္က္
၁%၃% ၀%
၅%
၁၁%
၅% ၀%
၁၁%

၅%

အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။
အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။

၄၀%
၃၄% ၅၃…

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။

၅၅%၂၆%၅၀%

အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

အတပင္ြးစက္၀င္ြး = ရန္ကန္၊ အလယ္စက္၀င္ြး = ေနျ္ည္ေတာ္၊ အျ္င္စက္၀င္ြး = ဧရာ၀တီ



ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔သည့္ မြဲရံ (၂၂၅) ၏ မြဲရံျ္င္္အေနအထာြး (၉၅%) ခန္႕မွာ ျ္ဌာန္ြးထာြးေသာ
ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ

ဥ္ေဒမ ာြး၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးုႏွင့္အညီ

ခင္ြးက င္ြးျ္င္ဆင္ထာြးသည္က ေတပ႕ရၿ္ီြး က န္ (၅%) ခန္႕မွာ သတ္မွတ္ထာြးသည့္ မြဲရံ္ံစံမ ာြးအတင္ြး
ခင္ြးက င္ြးစီစဥ္ုႏင္မႈအာြးနည္ြးသည္က ေတပ႕ရသည္။
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(ဃ-၂) မြဲေ္ြးသည့္ေန႕တပင္ မြဲရ၀
ံ န္ထမ္ြးမ ာြး၏ လ္္ငန္ြးေဆာင္ရက
ပ မ
္ အ
ႈ ေ္ၚ သြးံ သ္္ခ က္

ျ္ည္နယ္/တင္ြး

အမွာြးအယပင္ြးမရွ၊

အမွာြးအယပင္ြး

္ံမွန္မဟတ္ေသာ

အနည္ြးငယ္ရွ၊

အေျခအေနမ ာြး

သ႕ေသာ္ မြဲေ္ြးမႈက

လံြး၀မရွ။

မထခက္ုႏင္။

၂၇%

ရန္ကန္
ေနျ္ည္ေတာ္
ဧရာ၀တီ

ျဖစ္စဥ္တစ္ခလံြး
၏%

အမွာြးအယပင္ြးအ

အမွာြးအယပင္ြးမ ာြး၊

အမွာြးအယပင္ြး

သ႕ေသာ္ မြဲေ္ြးမႈက

မ ာြး၊ မြဲေ္ြးမႈက

မထခက္ုႏင္။

ထခက္ုႏင္။

၅၇%

၁၁%

၅%

၀%

၁၀၀%

၂၆%

၃၇%

၁၁%

၂၁%

၅%

၁၀၀%

၃၁%

၆၆%

၀%

၂%

၁%

၁၀၀%

၃၀%

၆၁%

၄%

၄%

၁%

၁၀၀%

လပန္မ ာြး၊ မြဲေ္ြးမႈက
ဆြးဆြးရပာြးရပာြး

စစေ္ါင္ြး

ထခက္ုႏင္။

မဲရံို၀န္ထမ္်ားမ္မ်ား၏ လိုပ္ငန္်ားေဆမင္ရက
ြ မ
္ က
ႈ ို သိုံ်ားသပ္ခ္က္
၄% ၄% ၁%

အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။

၃၀%

အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။

၆၁%

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။
အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

တိုင္ေဒသႀကီ်ားအလိုက္ မဲရိုံ၀န္ထမ္်ားမ္မ်ား၏ လိုပ္ငန္်ားေဆမင္ရက
ြ ္မအ
ႈ ေပၚသို်ားံ သပ္ခ္က္
၀%

၂%၁%

အမွမ်ားအယြင္်ားမရွ၊ ပံိုမွန္မဟိုိုတ္ေသမ အေျခအေနမ္မ်ား လံို်ား၀မရွ။

၅%

၂၁%

၁၁%

၅% ၀%

၃၁%
၂၆%
၂၇%

အမွမ်ားအယြင္်ားအနည္်ားငယ္ရွ၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။

အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ သို႕ေသမ္ မဲေပ်ားမႈကို မထခိုက္ႏိုင္။
၁၁%
အမွမ်ားအယြင္်ားမ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ထခိုက္ႏိုင္။

၅၇%
၃၇%

အမွမ်ားအယြင္်ားအလြန္မ္မ်ား၊ မဲေပ်ားမႈကို ဆို်ားဆို်ားရြမ်ားရြမ်ား ထခိုက္ႏိုင္။

၆၆%

အတပင္ြးစက္၀င္ြး = ရန္ကန္၊ အလယ္စက္၀င္ြး = ေနျ္ည္ေတာ္၊ အျ္င္စက္၀င္ြး = ဧရာ၀တီ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြဲ႔သည့္ မြဲရံ (၂၂၅) ၏ မြဲရံ၀န္ထမ္ြးမ ာြး၏ လ္္ငန္ြးေဆာင္ရပက္မႈ (၉၅%) ခန္႕မွာ
ျ္ဌာန္ြးထာြးေသာ

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င္ရာ

ဥ္ေဒမ ာြး၊

နည္ြးဥ္ေဒမ ာြး၊

လ္္ထံြးလ္္နည္ြးမ ာြး၊

လမ္ြးညပန္ခ က္မ ာြးုႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္ြးေဆာင္ုႏင္ေၾကာင္ြး ေတပ႕ရွရၿ္ီြး ၊ က န္ (၅%) ခန္႕မွာ လက္နာမႈ၊
နာြးလည္မႈအာြးနည္ြးသည္က ေတပ႕ရွရ္ါသည္။
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Peace & Justice Myanmar (PJM)

ေနာက္ဆက္တပြဲ (င) ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး၏ အခန္ြးက႑
PJM

၏

ေရပြးေကာက္္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ ာြး

ႀကဳတင္မြဲေ္ြးုႏင္ရန္

သက္ဆင္ရာ

ရ္္/ေက ြးေကာ္မရွင္ခပြဲ

ထံသ႔တင္ျ္ရေသာာ အေထာက္အထာြးမ ာြး။

PJM ၏ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူမ္မ်ား ႀကိဳတင္မေ
ဲ ပ်ားရမတြင္ တင္ျပရေသမ

ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမသူဦ်ားေရ

၇၀

အေထမက္အထမ်ားမ္မ်ား
၆၄

၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀

၂၅

၁၉

၁၀

၃

၃

၀

တင္ျပရသည့္အေထမက္အထမ်ားမ္မ်ား
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၁

၀
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Peace & Justice Myanmar
Research and Capacity Development Services for
Democratic Citizen, Peace and Women Empowerment
Building 61(B), Ground Floors, ThuTa (2) Street, South Okkalapa Township,
Yangon Region, Myanmar.
Website: www.peaceandjusticemm.org, Facebook: https://www.facebook.com/peaceandjusticemm
Email: peaceandjusticemm@gmail.com, info@peaceandjusticemm.org
Phone: +959 979037087, +959 5026184
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