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ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

နAဖ မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပႏုိင္ရန္Aတြက္ Uီးသိန္းစိုး Uကၠဌ Aျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 
၍Aဖြဲ႔၀င္ (၁၇) U ီးပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ (၁၁၊ ၃၊ ၂၀၁၀ ) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
ပါသည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ဘက္လိုက္၍ ပါတီ 
တည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကုိ က်င္းပေပးႏိုင္မည့္ 
ေကာ္မရွင္မဟုတ္သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေAာက္ပါAတိုင္းUပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္Aပ္ 
ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီသည္       
 

ႏုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ Aစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားကုိယ္တိုင္ Aဂတိလုိက္စား 
မဲဆြယ္စည္းရံုးေနမႈမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူAေပၚ တရားမ့ဲျပဳက်င့္သည့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ေကာင္း၊1 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္းသည္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားAသင္းUပေဒပုဒ္မ-၁၅ 
(၂)(က) ကိုခ်ဳိးေဖါက္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္Aတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ Uပေဒပုဒ္မ၅(ဃ) ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္Aတြက္ ဖ်က္သိမ္းရမည့္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္Aျဖစ္ ထူေထာင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္မရိွသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို 
လည္းေကာင္း၊2 ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Aလတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
Aသင္း Aတြင္းေရးမွဴး Uီးျမင့္လြင္ U ီးေဆာင္ေသာ Aင္Aား (၂၀၀) ခန္႔၏ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ 
ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးAသင္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားAျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွပါ 
ေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း3 Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
 ဒီီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈမွ စတင္ကာ ယေန႔ထိတိုင္ေAာင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္းသည္ 
Aၾကမ္းဖက္ရုိက္ႏွက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္လ်ွက္ရိွေၾကာင္းကုိ (၃၊ ၅၊ ၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရးAဖြဲ႔၀င္ U ီးခ်စ္တင္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံရသည့္ Aျဖစ္Aပ်က္က 
သက္ေသထူလ်က္ရိွသည္။4    
 
 
ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 
 

                                                 
1 ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ Aစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ Aဂတိလုိက္စားမဲဆြယ္စည္းရုံးေနမႈမ်ားAေပၚ Uပေဒ 
ေရးရာသုံးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၊ Eၿပီလ (၁၀) ရက္ 
2 ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ကဲ့သို႔ Uီးတည္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္းကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Uပေဒ 
ေရးရာသုံးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ 
3 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္းဆက္လက္က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားAျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါေၾကာင္း Uပေဒေရးရာ သုံး 
သပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ 
4 ဒီဘီဗီသတင္း၊ ေမာင္တူး ၅ ၊ မတ္လ ၊ ၂၀၁၀ 



၁။ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းဌာနမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္Aရ နAဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးသိန္းစိန္ Uကၠဌ Aျဖစ္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ “ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ” ကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္Aျဖစ္ တည္ 
ေထာင္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။5 
 
၂။ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္လုိက္ၾကသူမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Uာဏ္၀င္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေမာင္U ီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
တင္ႏုိင္သိန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ ေမာင္ျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွထြန္း၊ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္႔ရွင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းေAာင္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ညီထြန္း၊ ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ေAာင္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
စုိးU ီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာခုိင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAးျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀င္းကုိ စသူတို႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။6 
 
၃။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္Aခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယခင္ ျပည္ေထာင္ 
စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAသင္းကို Aေျခတည္၍ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ 
 
၄။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ နAဖ Aစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးသိန္းစိန္ Uကၠဌ Aျဖစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳလုိက္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။7 
 
၅။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ Uကၠဌသည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 
၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ရယူေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ 
 
၆။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံAေျခခံUပေဒမူၾကမ္းပုဒ္မ၂၆(က) ျပဌာန္းခ်က္ 
တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငေံရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၈) 
ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နAဖ ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း Uပေဒ Aခန္း (၂) ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ေခါင္းစU္ပါ ပုဒ္မ - ၄ (ဃ) တြင္ ပါတီေထာင္လိုသူမ်ား ကုိက္ညီရမည့္ 
Aခ်က္မ်ား၌ “ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ျခင္း” ဟူ၍ လည္းေကာင္း AတိAလင္းထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
၇။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ Uပေဒ ပုဒ္မ - ၁၄ တြင္ AစုိးရAရာထမ္း Aမႈထမ္းဆုိရာ၌ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒ 
Aရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ AာဏာAရေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ရသူ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသူ သို႔တည္းမဟုတ္ ေစခုိင္းျခင္းခံရသူ 
ရာထမ္း မႈထမ္းAရပ္ရပ္တုိ႔ပါ၀င္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း- 
 
၈။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒပုဒ္မ - ၂၁ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ - Aစုိးရ ပဋိညာU္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည္ ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း AတိAလင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဆုိသည့္ စကားရပ္ႏွင့္စပ္လ်U ္း၍ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး 
Aဖြဲ႔ Uပေဒ Aမွတ္ - ၈ “ စကားရပ္မ်ား Aစားထိုးသည့္ Uပေဒ” တြင္ “ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ Uကၠဌ သုိ႔မဟုတ္ 

                                                 
5 ၃၀.၄.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား 
6 မစၹ်ိမ သတင္း၊ ေက်ာ္ခ Eၿပီ၊ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ 
7 ၅.၅.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား 



ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႔ Uကၠဌ ” ျဖစ္ေၾကာင္း AတိAလင္း 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
၁၀။ ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ႏွင့္ AစိုးရAဖြဲ႔၀င္မ်ား 
သည္ နAဖ Uကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ AာဏာAရ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
Aစုိးရ ပဋိညာU္ခံ Aမႈထမ္းမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၁၁။ ထုိ႔ေၾကာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ႏွင့္ AစိုးရAဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ AစုိးရAဖြဲ႔ ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း မရိွ 
ဘဲ “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ” ကို တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းမွာ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံး 
လ်ွက္ရွိသည့္ Uပေဒမ်ားႏွင့္ပင္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uပေဒႏွင့္နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းUပေဒမ်ားမွAပ္ႏွင္းထားသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာမ်ား 
  
၁။ နAဖ Aစိုးရက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ “ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ Uပေဒ ” ျဖစ္၍ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္မွာလည္း “ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္” သာျဖစ္သည္။ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္Uပေဒ ”မဟုတ္ သက့ဲသို႔ 
“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္” မဟုတ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေလးနက္စြာ သိရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းUပေဒႏွင့္ နည္းUပေဒမ်ားAရ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ တည္ေထာင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ 
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္မွာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္Aာဏာမ်ားပင္ 
ျဖစ္ေနသည။္ 
 
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uပေဒ ပုဒ္မ - ၈ (ဇ) ႏွင့္ (စ်) တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
စစ္ေဆးႏုိင္ေရးAတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ခုံAဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးႏုိင္သည္မွာလည္း ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္Aာဏာ 
မ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ 
 
၄။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uပေဒ ပုဒ္မ - ၉ (ခ) ေရြးေကာက္ပြဲ ခုံAဖြဲ႔မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
Aမိန္႔မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္းသည့္ Aယူခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ AၿပီးAျပတ္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္မွာ 
လည္း ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
 
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Aား Aထက္ေဖၚျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္AာဏာAသီးသီးကုိ လႊAဲပ္ထားျခင္းမွာ Aာဏာ 
လြန္ကဲစြာ Aပ္ႏွင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တဖက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တည္ေထာင္ခန္႔Aပ္ထားသည္ 
မွာ နAဖ စစ္Aစုိးရျဖစ္သည္။ ထုို႔ေၾကာင့္ နAဖ စစ္Aစိုးရ၏ Aက်ဳိးစီးပြားတစုံတရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးပါတီမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ Aေန 
ျဖင့္ Aဂတိတရားကင္းစင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ခဲယU္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ နAဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ U ီးသိန္းစိန္ Uကၠဌ 
Aျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ “ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ Uပေဒႏွင့္ ညီ 
ညြတ္ျခင္းမရိွဘဲ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ျဖင့္သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ႀက့ံဖြံ႔ပါတီတည္ေထာင္ 
ခြင့္ေပးခ့ဲျခင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမည့္ Aျခားေသာ ပါတီAသီးသီး၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားကုိ နစ္နာဆံုးရႈံးေစ 
သည္။ 
 
၆။ Aျခားတဖက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Aျငင္းပြာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက နAဖ စစ္Aစုိးရ၏ Aက်ဳိးစီးပြား 
တစံုတရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္းေသာ Aျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 



မရွင္Aေနျဖင့္ တရားမွ်တမွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမည့္ Aျခားေသာ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီAသီးသီး၏ Aခြင့္Aေရးမ်ားနစ္နာဆံုးရႈံးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၇။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔Aခြင့္Aေရးေၾကျငာစာတမ္း Aပုိဒ္ - ၇ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ Uပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တူညီသည့္ Aခြင့္Aေရးရိွသည့္Aျပင္ Uပေဒ၏ ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္မႈကုိ တူညီစြာခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း၊ Aပုိဒ္ - ၈ တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒAရျဖစ္ေစ၊ AျခားUပေဒတရပ္ရပ္Aရျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံ 
သားတိုင္းAတြက္ Aပ္ႏွင္းထားသည့္ AေျခခံAခြင့္Aေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္Aတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
တရားရံုးမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ သက္သာခြင့္ ရရိွေစရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ Aပိုဒ္ -၁၀ တြင္ Aခြင့္Aေရးႏွင့္  
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို AဆံုးAျဖတ္ေပးရာတြင္ လြတ္လပ္၍ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေရွ႕ 
ေမွာက္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ ရရိွရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း AတိAလင္းျပဌာန္းထားသည္။ 
 
၈။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ Aျငင္းပြာမႈ ျပႆနာAရပ္ရပ္ကုိ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
တရားရံုးမ်ားတြင္သာ ေျဖရွင္းေစရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၉။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းUပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား သည္ 
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို Aာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ Uပေဒမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ 
   
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ Aထက္ေဖၚျပပါ တုိ႔Aရ -  
၁။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းUပေဒ ႏွင့္ နည္းUပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ 
တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို Aာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ Uပေဒမ်ားမဟုတ္သည့္Aတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိသာ ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ နAဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ U ီးသိန္းစိန္ UကၠဌAျဖစ္ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ Uပေဒႏွင့္မညီ ဘက္လုိက္၍ ပါတီ 
တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳခ့ဲသည့္ Uကၠဌ Uီးသိန္းစိုး Uီးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း - 
  
၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီAသီးသီးAေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို တည္ေထာင္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၄င္းပါတီက၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပဳသင့္ပါေၾကာင္းတုိ႔ကို Uပေဒေရးရာ 
သံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 
 
 
Aေသးစိတ္သိရိွလုိပါလွ်င္ -                                                        Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
Uီးမ်ဳိး                                                                                   ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
တာ၀န္ခံ၊ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
ဖုန္း - ၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈  
ေန႕စြဲ- ၁၉ - ၅ -၂၀၁၀ 
 
 
 


