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ျပည္လံုးကၽြတ္ျပည္လံုးကၽြတ္ျပည္လံုးကၽြတ္ျပည္လံုးကၽြတ္    ဆႏၵခံယူပြဲAေပၚဆႏၵခံယူပြဲAေပၚဆႏၵခံယူပြဲAေပၚဆႏၵခံယူပြဲAေပၚ ေ ေ ေ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလ့လာသံုးသပ္ျခင္းလ့လာသံုးသပ္ျခင္း    
 
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း  (  (  (  (သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္) ) ) ) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျ ျ ျ ျမန္မာျပည္သူတို႔Aားမန္မာျပည္သူတို႔Aားမန္မာျပည္သူတို႔Aားမန္မာျပည္သူတို႔Aား    စိန္ေခၚမႈစတင္ျခင္းစိန္ေခၚမႈစတင္ျခင္းစိန္ေခၚမႈစတင္ျခင္းစိန္ေခၚမႈစတင္ျခင္း    
 
သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ Aတြင္းေရးမွဴး(၁)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
သီဟသူရတင္ေAာင္ျမင့္Uီး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၁/၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂/၂၀၀၈ Uပေဒကဲ့သို႔Aာဏာတည္ေသာ Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားAား ထုတ္ျပန္ 
ခ့ဲပါသည္။ ၁/၂၀၀၈ သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ေမလAတြင္း ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု (မူၾကမ္း) Aား Aတည္ျပဳႏိုင္ရန္Aတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံယူပြကဲ်င္းပမည္ဟူေသာေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂/၂၀၀၈ သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၎ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒAရ Aေထြေထြ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ေပသည္။  
 
ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သည့္Aခ်ိန္သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢAပါA၀င္ ႏိုင္ငံတကာAသုိင္းA၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးAင္Aားစုမ်ား 
လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွလည္းေကာင္း တိုင္းျပည္Aတြင္း Aမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စU္ ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြန္းလာေစေရးAတြက္ 
၀ုိင္း၀န္းေတာင္းဆိုေနေသာကာလျဖစ္သည္။ ထို႔Aျပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ၾကည္တို႔၏ ကနUီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ေစေရး ၀ိုင္း၀န္း 
ႀကိဳးပမ္းေနေသာကာလလည္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုAေျခAေနမ်ဳိးတြင္ ယင္းေၾကညာခ်က္ ႏွစ္ရပ္Aားထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢAပါ 
A၀င္ ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းA၀ုိင္းAား လစ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ Aမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္Aားလည္း 
႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားAား ႏိုင္ငံေရးAရ ေဆြးေႏြးAေျဖရွာႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ခ့ဲရသည္။ 
 
၁၁၁၁////၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ၂၂၂၂////၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၏Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၏Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၏Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၏    သေဘာသဘာသေဘာသဘာသေဘာသဘာသေဘာသဘာ၀၀၀၀    
 
ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ား ေၾကညာသည့္Aခ်ိန္ (ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္ဟူေသာေၾကညာသည့္Aခ်ိန္) ႏွင့္ ဆႏၵခံယူ ပြဲက်င္းပမည့္Aခ်ိန္သည္ (၃) လ 
ေက်ာ္ခန္႔သာကြာျခားၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုမူၾကမ္းၿပီးဆံုး ျခင္းမရိွေသးေခ်။ ယင္းေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ၿပီး (၁၀) ရက္ခန္႔Aၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္မွ AေျခခံUပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္မွ AေျခခံUပေဒ 
ေရးဆြဲၿပီးစီးေၾကာင္းေၾကညာသည္။ မတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ယင္းAေျခခံUပေဒစာAုပ္မ်ားAား စာေပဗိမာန္စာAုပ္ဆိုင္မွတဆင့္ ျပည္သူလူထု 
Aားေရာင္းခ်ခ့ဲသည္။ Eၿပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွ Aမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ၄/၂၀၀၈ ျဖင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ထို႔Aျပင္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုမူၾကမ္း Aား 
ျပည္သူမ်ား ဖတ္႐ႈခြင့္ပင္မရေသးခင္ ၎AေျခခံUပေဒAရ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ Aေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ ၂/၂၀၀၈ 
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားကို Aေလးမမူျခင္းျဖစ္ၿပီး နAဖစစ္Aုပ္စု၏ သေဘာထားျဖစ္သည့္ ယခုလာ 
မည့္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုမွ မည္သို႔ေသာသေဘာထားေပးေစကာမူ Aတင္းAဓမၼ ဖြဲ႕စည္းပံုAားAတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္ကို ေပၚလြင္ထင္ 
ရွားေစသည္။  
 
ျပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္    ဆႏၵခံယူပြဲ၏ဆႏၵခံယူပြဲ၏ဆႏၵခံယူပြဲ၏ဆႏၵခံယူပြဲ၏    Aႏွစ္သာရAႏွစ္သာရAႏွစ္သာရAႏွစ္သာရ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု    AေျခခံUပေဒAေျခခံUပေဒAေျခခံUပေဒAေျခခံUပေဒ    မူၾကမ္းမူၾကမ္းမူၾကမ္းမူၾကမ္း    
 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္Aထိ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္Aေျခခံရမည့္ Aေျခခံမူမ်ားAား Aမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ေခၚယူ၍ နAဖမ ွ
ေရးဆြဲခ့ဲသည္။ ျပည္သူလူထုမွေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ Aေ႐ြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္မွန္သည့္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေရး 
ဆြဲျခင္းမရိွခ့ဲေပ။ ၎ Aေျခခံမူမ်ား၏Aႏွစ္သာရမွာ စစ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုသည္မွာလည္း ၎ စစ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aေျခခံမူမ်ားAား 
Uပေဒ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရးဆြဲထားရသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵခံယူပြဲဆိုသည္မွာ ၎စစ္Aုပ္ခ်ုဳပ္ေရးAား Aတည္ျပဳ 
ခိုင္းမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲသာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္။  
 
ထိုAေျခခံမူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒမူ ၾကမ္း (၂၀၀၈) ကို ေလ့လာပါက ေAာက္ပါAႏွစ္သာရမ်ားAား ေတြ႕ရိွရသည္။  
 
၁။ နAဖ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒAရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏Aျမင့္မားဆုံး Aာဏာပုိင္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ 
မေတာ္ေရးရာကိစၥAားလုံးAား လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးAာဏာ၊ Uပေဒျပဳ 
ေရးAာဏာမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္Aေပၚ လုံး၀သက္ေရာက္ပုိင္ခြင့္မရိွဘဲ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကသာ 
တုိင္းျပည္၏Aခ်ဳပ္Aခ်ာAာဏာသုံးရပ္လံုးတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံးကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ AေရးေပၚAေျခAေနေၾကညာ၍ Aာဏာသုံးရပ္စလံုးAားကုိင္တြယ္Aုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္လည္း 
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၂။ တုိင္းျပည္၏ ဗဟုိ၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသလႊတ္ေတာ္Aဆင့္ဆင့္မ်ား၌လည္း ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္မွ Aမည္စာရင္းတင္သြင္းသည္ တပ္မေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၅ ေနရာကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး  တုိင္းျပည္၏ UပေဒျပဳAာဏာကုိ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္မွလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရရိွမည္ 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္Aတြင္း တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ တပ္မေတာ္Aေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဘ႑ာေငြAသံုး 
စရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္က Aတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၃။ လႊတ္ေတာ္Aတြင္း တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ Aဆုိျပဳတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္Aရာရိွသည္ ဒုတိယသမၼတတစ္ေယာက္ 
AေသAခ်ာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သမတAျဖစ္Aေ႐ြးခံရႏိုင္ရန္လည္း Aခြင့္Aလမ္းမ်ားစြာရိွေနေပသည္။ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေထာက္ခံသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ သာ ႏုိင္ငံေတာ္သမတ ျဖစ္ခြင့္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမတသည္ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္Aေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 
မရိွေပ။ တပ္မေတာ္Aား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္လည္း မရိွသည့္Aျပင္ ကာကြယ္ေရး၀န္းႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ၀န္ႀကီးစသည့္ 
Aေရးပါေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၌လည္း ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္က Aဆိုျပဳတင္သြင္းသူမ်ားကိုသာ ခန္႔Aပ္ထားေပမည္။ 
 
၄။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ Aဆင့္ဆင့္ေသာတရားသူႀကီးမ်ားAား ခန္႔Aပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသကဲ့သို႔ ျဖဳတ္ခ်ပုိင္ခြင့္လည္းရိွသည္။ Aဆိုပါ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားAေပၚ တရားစီရင္ခြင့္ မရိွေပ။ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔Aပ္သည့္ စစ္ခုံ႐ံုးမ်ားကသာ တပ္မေတာ္ 
သားမ်ားAေပၚ တရားစီရင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တရားစီရင္ေရးစနစ္တခုလုံး၏ 
Aထက္တြင္သီးျခားတည္ရိွေနၿပီး တရားစီရင္ေရးစနစ္Aားလည္း စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၅။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားAေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ္လည္း Aႏုိင္ရပါတီAေနျဖင့္ Aစုိးရဖြဲ႕ခြင့္ မရိွေခ်။ လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကုိသာ ယွU္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္၍ Aဆိုပါ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေနရာAမ်ားစုကုိရခ့ဲလွ်င္ပင္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံ 
မဲမရပါက Aမ်ားစုAႏုိင္ရပါတီ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ထို႔Aျပင္ တပ္မေတာ္ကေထာက္ခံသူသာ သမၼတAျဖစ္ Aေ႐ြးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ ၎၏ 
AစုိးရAဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ေပးAပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနပါက ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ Aစုိးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္ Aနားယူၾက 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳသမတႏွင့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳAစုိးရAဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ရန္ Aေၾကာင္းမရိွေပ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား Aေနျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိသာ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ရိွ၍ လႊတ္ေတာ္Aတြင္းတြင္လည္း Uပေဒျပဳေရးရာကိစၥမ်ားကုိသာ Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္ 
လႈပ္ရွားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၆။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားAတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားလည္း မရႏုိင္ပါ။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAား 
စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Aား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ တုိက္႐ိုက္ခန္႔Aပ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္AစုိးရAဖြဲ႕Aားလည္း ျပည္နယ္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ Aစုိးရ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေဒသေရးရာဌာနမ်ား၌ 
ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ေပးသူမ်ားကုိသာ ခန္႔Aပ္ရျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္႐ိုက္ခန္႔Aပ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားက ျပည္နယ္၏ 
တရား စီရင္ေရးကိစၥမ်ားAား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္ ကန္႔သတ္Uပေဒမ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားAား လက္ေAာက္ခံတုိင္းရင္းသားမ်ားAျဖစ္ 
ဖန္တီး ထားေပသည္။ 
 
၇။ ထိုဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံUပေဒAား ျပင္ဆင္ရန္Aတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရန္ လုိAပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္Aတြင္း 
စစ္တပ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းAား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရန္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံAား 
ေနာင္တြင္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဟူေသာ AယူAဆသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာAေၾကာင္းမရိွပါ။ 
 
၈။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္မရိွဟူ၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္Aတြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ Aက်U္းေထာင္သို႔ 
Aႀကိမ္ႀကိမ္ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားAားလုံး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္မရႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္မရိွဟုျပဌာန္းထားသည့္Aတြက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္မရႏုိင္ေပ။ ထို႔Aျပင္ ယင္းဖြဲ႕စည္းAုပ္ 
ခ်ဳပ္ပံုAား Aတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ နAဖစစ္Aုပ္စုက ေနာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္မီ Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္AပါA၀င္ လက္ရိွ 
တရား၀င္တည္ရိွေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားAား ဖ်က္သိမ္း၍ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ NLD Aေနျဖင့္ “Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္” Aမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ (သုိ႔မဟုတ္) ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ မေသခ်ာေပ။ 
 
၉။ ယင္းဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAား Aတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ေက်းကၽြန္မ်ားAျဖစ္ ရာသက္ပန္ 
ေရာက္ရိွသြားရေတာ့ေပမည္။ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က Aခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားAျဖစ္ျဖင့္ တရားUပေဒ၏Aထက္တြင္ တည္ရိွ 
ေနေပမည္။ ႀက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့့္ စစ္တပ္မွUီးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူမႈေရးAဖြဲ႕Aစည္းAသီးသီးသည္လည္း စစ္Aုပ္စု၏လက္ကုိင္တုတ္မ်ား 
လက္ေ၀ခံမ်ားAျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွာမူ တတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားမ်ားAျဖစ္ စစ္Aုပ္စုႏွင့္ ႀက့ံခိုင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား၊ ၎တို႔၏ လူမႈေရးAဖြဲ႕Aစည္းAသီးသီးမ်ား၊ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ခ်ယ္လွယ္မႈကုိ ဆက္လက္ခံစားၾကရေပမည္။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒ (၂၀၀၈) သည္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္Aား Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မည့္AေျခUပေဒျဖစ္ၿပီး ျပည္လံုး 
ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဆိုသည္မွာလည္း ၎စစ္Aာဏာရွင္စနစ္Aား AေျခခံUပေဒAရAကာAကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးAား AဓမၼA 
တည္ျပဳခိုင္းမည့္ ဆႏၵခံယူပြဲဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေခ်။ ဟစ္တလာ၏ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္မွ Aာဏာရွင္ ပီႏိုေခ်း၏ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔ႏွင့္ Aႏွစ္ 
သာရAရ မကြဲျပားသည့္ ဖက္ဆစ္တို႔၏ ဆႏၵခံယူပြဲပင္ျဖစ္သည္။ 
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ဆႏၵခံယူပြဲနည္းUပေဒ၏ဆႏၵခံယူပြဲနည္းUပေဒ၏ဆႏၵခံယူပြဲနည္းUပေဒ၏ဆႏၵခံယူပြဲနည္းUပေဒ၏    ခၽြတ္ယြင္းAားနည္းခ်က္မ်ားခၽြတ္ယြင္းAားနည္းခ်က္မ်ားခၽြတ္ယြင္းAားနည္းခ်က္မ်ားခၽြတ္ယြင္းAားနည္းခ်က္မ်ား    
 
ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ Uကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊလက္မွတ္ေရးထိုး၍ UပေဒAမွတ္ ၁/၂၀၀၈ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပ 
ေဒမူၾကမ္းAတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲUပေဒကို သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲၿပီး 
ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒ (မူၾကမ္း) Aတည္ျပဳေရး နည္းUပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ နည္းUပေဒ 
မ်ားAမွတ္ ၁/၂၀၀၈ ကို Aတြင္းေရးမွဴး (၁) သီဟသူရ တင္ေAာင္ျမင့္Uီးလက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ 
ခ့ဲသည္။ ၎ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ားAရသည္ပင္လွ်င္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ဆႏၵခံယူပြဲတရပ္Aျဖစ္ Aမ်ားျပည္သူမွလက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ 
လွပါသည္။ ေAာက္ပါAခ်က္Aလက္မ်ားAား UပမာAျဖစ္ ေလ့လာလွ်င္ ၎Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား၏ Aားနည္းခ်က္မ်ားAား ေပၚလြင္ေစပါသည္။  
 
၁။ ယင္း Uပေဒ နည္းUပေဒမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ ျပည္သူမ်ားAား တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူ 
ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္မူ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား 
ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတို႔Aတြက္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း လံုး၀မပါရိွေခ်။  
 
၂။ မဲ႐ံုမ်ားပိတ္ၿပီးသည့္Aခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုမွဴးႏွင့္ မဲ႐ံုAဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ (၁၀) Uီးထက္မနည္းေသာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူတို႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆႏၵမဲမ်ား 
Aား ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ၊ ပယ္မဲမ်ား ခြဲျခား၍ ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္းတို႔ရိွေသာ္လည္း ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲAတြက္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ရပ္/ေက်း/ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/ျပည္နယ္/တိုင္း ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ခြမဲ်ားသည္ Aာဏာပိုင္မ်ားမွ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားျဖစ္ေပ 
သည္။ ထို႕Aျပင္ ကန္႔ကြက္မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ၊ ပယ္မဲ စာရင္းမ်ားAား စာရင္းခ်ဳပ္သည့္Aခ်ိန္၌ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္မရ 
ရိွႏိုင္ေပ။ 
 
၃။ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္လည္း လိမ္လည္မႈမ်ား မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ 
 
UပမာAားျဖင့္ - 
 
(က) မဲစာရင္းAား ရပ္/ေက်းAလုိက္ (ဆႏၵခံယူပြဲေဒသ) ျပဳစုျခင္း - ပုဒ္မ ၁၂ 
 
၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ထားမႈ မရိွျခင္း။  
 
Aခန္း ၅။ ပုဒ္မ ၁၁ (က)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၂ Aရ Aိမ္ေထာင္စုစာရင္း/ ပုံစံ ၁၀ (သန္းေကာင္စာရင္း) Aေပၚတြင္ Aေျခခံထားမႈမရိွသျဖင့္ 
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသူစာရင္းAား ျပဳလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ လုပ္ႏုိင္ရန္Aခြင့္သာျခင္း။ 
 
Aခန္း ၅။ ပုဒ္မ ၁၁ (ဂ) Aရ ယာယီလာေရာက္ေနထုိင္ေနသူမ်ားAားလည္း လက္ရိွမဲစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးႏုိင္သူစာရင္းကို 
စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားႏုိင္ျခင္း။ 
 
ယခုAခါ မဲစာရင္းမ်ားကုိ ရပ္/ေက်း (ရAဖ) မ်ားက ျပဳစုေနသျဖင့္ Aိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လာေရာက္Aလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လုိလားသူျဖစ္ပါက မဲစာရင္းAတြင္းထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ပုဒ္မ ၁၁ (ဃ) (၄) Aရ ျပည္ပသုိ႔ တရားမ၀င္ 
ေရာက္ရိွေနသူမ်ားAျဖစ္သတ္မွတ္၍ ခ်န္လွပ္ထားႏုိင္ျခင္း။ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ပါကလည္း ခ်န္လွပ္ထားခံရသူAေနျဖင့္ လူ၀င္မႈUပေဒခ်ိဳးေဖါက္ထား 
သျဖင့္ တစုံတရာ တုိင္ၾကားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း။ 
 
(ခ) ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ Aမ်ိဳးAစား (၉) မ်ိဳးသတ္မွတ္၍ သီးသန္႔မဲစာရင္းထားရိွျခင္း 
 
ပုဒ္မ ၁၁ (ခ) Aရ သံတမန္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ တာ၀န္ျဖင့္ Aျခားေဒသေရာက္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ Aစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
မိသားစုမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ Aစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ မိမိေဒသမွ Aျခားေဒသရိွ တကၠသုိလ္/ေကာလိပ္Aသီး 
သီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၊ တာ၀န္ျဖင့္ Aျခားေဒသေရာက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ Aခ်ဳပ္က်မ်ားAား သီးျခား 
မဲစာရင္းAျဖစ္ ခြဲထားျခင္း။ 
 
ပုဒ္မ ၁၂ (ဃ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၃ (ခ) Aရ Aဆုိပါ သီးသန္႔မဲစာရင္းပါသူမ်ားAတြက္ သက္ဆုိင္ရာ သံမွဴး/တပ္မွဴး/ေက်ာင္းAုပ္/ပါေမာကၡခ်ဳပ္/ဌာနမွဴး 
စသည္တုိ႔က မဲရုံမွဴးAျဖစ္ တာ၀န္ယူ မဲေကာက္ခံခြင့္၊ မဲေရတြက္ခြင့္ စေသာ Aခြင့္Aာဏာမ်ားရိွေနသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္းစနစ္ Aား 
Aလြန္Aမင္းထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း။ 
 
၄။၄။၄။၄။    ဆႏဆႏဆႏဆႏၵမဲၵမဲၵမဲၵမဲလက္မွတ္လက္မွတ္လက္မွတ္လက္မွတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွင့္ပတ္သက္၍    လိမ္လည္ႏိုင္သည့္AေျခAေနမ်ားလိမ္လည္ႏိုင္သည့္AေျခAေနမ်ားလိမ္လည္ႏိုင္သည့္AေျခAေနမ်ားလိမ္လည္ႏိုင္သည့္AေျခAေနမ်ား    
 
AဓိကAေရးႀကီးသည္မွာ ကန္႔ကြက္မဲမ်ား ပယ္မဲ ျဖစ္သြားႏုိင္သည့္Aခ်က္ျဖစ္သည္။ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မတူသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား (Aထူး သျဖင့္ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူ လူUီးေရ၏ ၆၀ ရာႏႈန္းခန္႔) Aား စနစ္တက်မဲေပးတတ္ေစရန္ (ပယ္မဲ မျဖစ္ေစရန္) ေဟာေျပာရွင္းလင္း ပညာေပးမႈမ်ား 
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မရိွျခင္း။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ မဲလက္မွတ္ ပုံစံႏွင့္ မဲေပးမႈစနစ္ ႐ႈပ္ေထြးပါက ပယ္မမဲ်ားလာႏိုင္ၿပီး ပုံေသ 
ေထာက္ခံမဲမ်ား ရာႏႈန္းမ်ားႏုိင္ျခင္း။ 
 
၅။၅။၅။၅။ မဲရုံမ်ား မဲရုံမ်ား မဲရုံမ်ား မဲရုံမ်ား    
 
ပုဒ္မ ၂ (ည) Aရ မဲေပးမႈကုိ ရပ္/ေက်းAလုိက္ ဆႏၵခံယူပြဲေဒသမ်ားသတ္မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
Aခ်ဳိ႕ေသာသတင္းဌာနမ်ား၏AဆိုAရ ရန္ကုန္တုိင္း ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ မဲ႐ုံေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္ရိွၿပီး မဲေပးပုိင္ 
ခြင့္ရိွသူ (၁၀၀) မွ (၃၀၀၀) Aထိကုိ မဲ႐ုံတ႐ုံႏႈန္းျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာမဲေပးႏုိင္ရန္ စီစU္ထားသည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ခြဲ 
မ်ားAတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေကာ္မရွင္လက္စြဲစာAုပ္တြင္ လူUီးေရ (၃၀၀၀) လွ်င္ မဲ႐ံု တစ္႐ံုႏႈန္းဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးAေနAထားAရ မဲေပးႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ မည္၍မည္မွ်ရိွသည္ကို တရား၀င္မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 
မဲ႐ံုမည္မွ်ရိွမည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေနပါေသးသည္။ 
 
ျမန္မာျပည္AေနAထားAရ Aခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာAုပ္စုမ်ား (တုိက္နယ္မ်ား) သည္ Aခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ နယ္ေျမက်ယ္၀န္းျခင္း၊ လူUီးေရမ်ားျပားျခင္း 
ရိွသည္။ မဲ႐ံုAေရAတြက္မ်ားလြန္းလွ်င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စနစ္ကုိ ထိခုိက္ႏိုင္ၿပီး၊ နည္းလြန္းလွ်င္ Aခ်ိန္မီွမဲေပးႏုိင္ေရးAတြက္ သြားလာေရးAခက္Aခဲတုိ႔ 
ေၾကာင့္ Uီးစားေပးခံရသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ ရႏိုင္ေပမည္။ 
    
၆။၆။၆။၆။    ဆႏဆႏဆႏဆႏၵၵ ၵၵခံယူပြဲကာလ သတ္မွတ္ျခင္းခံယူပြဲကာလ သတ္မွတ္ျခင္းခံယူပြဲကာလ သတ္မွတ္ျခင္းခံယူပြဲကာလ သတ္မွတ္ျခင္း    
 
ပုဒ္မ ၃ (ခ) Aရ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ကာလAတြင္း က်င္းပရမည္။  
ပုဒ္မ ၉ (င) Aရ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မဲေပးရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကုိ ေၾကညာမည့္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွျခင္း။  
စသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရ ဆႏၵခံယူပြဲAား တႏုိင္ငံလုံးတြင္ တရက္တည္း တၿပိဳင္နက္တည္းက်င္းပရန္ သေဘာမ်ိဳးမေဆာင္ဘဲ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ 
ကာလတခု သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည္။ ဤAခ်က္မွာ Aာဏာပုိင္မ်ား (ပြဲက်င္းပသူမ်ား) Aတြက္ Aားသာခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိ႔Aျပင္ Aခန္း (၇) ပုဒ္မ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ Aရ မဲေပးျခင္းကုိ ေ႐ႊ႕ဆုိင္းျခင္း ရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္ Aဆင့္Aဆင့္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေနျခင္း 
(ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာၾကားလူ ဒုိင္လူႀကီးမ်ား မဟုတ္ၾကျခင္း) သည္လည္း သန္႔ရွင္း မွ်တမႈAား ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
 
ဤUပမာမ်ားAား ေလ့လာလွ်င္ပင္ ယေန႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ားျဖင့္ပင္ လိမ္လည္Aႏိုင္ယူရန္ ျပင္ဆင္ 
လွ်က္ရိွေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။  
 
၇။၇။၇။၇။ ျ ျ ျ ျပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္ပည္လံုးကၽြတ္    ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္    
 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္Aထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ Aမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ Uကၠ႒၊ ၎ ညီလာခံမွ ရရိွလာေသာAေျခခံမူမ်ား 
Aေပၚတြင္ Aေျခခံေရးဆြဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ Uကၠ႒၊ ၎ ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒမူၾကမ္းAတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ Uကၠ႒ တို႔မွာ တစ္Uီးတည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္လံုး 
ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈAေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာရိွေနပါသည္။  
 
၈။၈။၈။၈။    ဆႏၵခံယူပြဲကာလႏွင့္ဆႏၵခံယူပြဲကာလႏွင့္ဆႏၵခံယူပြဲကာလႏွင့္ဆႏၵခံယူပြဲကာလႏွင့္ ေ ေ ေ ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးAေျခAေနနာက္ခံႏိုင္ငံေရးAေျခAေနနာက္ခံႏိုင္ငံေရးAေျခAေနနာက္ခံႏိုင္ငံေရးAေျခAေန    
    
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉) ရက္တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြကဲ်င္းပရန္ ေၾကညာသည့္Aခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔AေျခAေနကာလမ်ားAထိ ဆႏၵခံ 
ယူပြဲ Aႀကိဳကာလမ်ားဟုဆိုရမည္။ သို႔ရာတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒ ၂၀၀၈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးျ့ငင္းခုန္ခြင့္ ေ၀ဖန္ခြင့္မရိွေသးေပ။ လြတ္လပ္Aသင္းAပင္းဖြဲ႕ခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ လံုး၀ဆိတ္သုန္းေနေသာကာလျဖစ္သည္။ 
၅/၉၆ ကဲ့သို႔ေသာ Aမိန္႔ဒီဂရီမ်ားျဖင့္ ၎တို႔ေရးဆြဲထားေသာ AေျခခံUပေဒမူၾကမ္းAား ေ၀ဖန္ခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားAားပိတ္ပင္ထားသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ Aာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စုေ၀းခြင့္၊ စည္း 
႐ံုးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားAား Aင္တိုက္Aားတိုက္AကူAညီေပးလွ်က္ရိွသည္။ နAဖAဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ 
၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုAားေထာက္ခံရန္ နယ္လွည့္စည္း႐ံုးလွ်က္ရိွသည္။ စစ္Aစိုးရ၏ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာတို႔မွ ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းပံုAား 
ေထာက္ခံၾကရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ် ၀ါဒျဖန္႔လွ်က္ရိွသည္။  
 
သို႕ေသာ္လည္း Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္Aဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖန္႔ေ၀မႈမ်ား  
Aား တားျမစ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔Aား ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ်ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ ထိုမွ်မက Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ားAား လူမိုက္မ်ားျဖင့္ 
ေခ်ာင္းေျမာင္း႐ိုက္ႏွက္ေစျခင္းAား Uပေဒမ့ဲစြာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ ျပည္သူလူထုAတြင္း၌လည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔၍ 
ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရိွသည္။ ဤသို႔ေသာAေျခAေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရိွႏိုင္ဖြယ္ရာ Aေၾကာင္းမ 
ရိွေခ်။  
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    နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္    
    
ႏိုင္ငံေAးခ်မး္သာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ျပည္လံုးဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္မွစ၍ Uပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ား 
ထုတ္ျပန္ျခင္း။ ဆႏၵခံယူပြဲ ရက္စြဲAားေၾကညာျခင္း။ ယေန႔တိုင္ မဲေပးခြင့္ရိွသူစာရင္းAား မေၾကညာႏိုင္ေသးျခင္း။ စသည့္Aေၾကာင္းAခ်က္Aသီး 
သီးAား ၿခဳံငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ စစ္Aစိုးရ၏ မ႐ိုးသားမႈမွာ ေပၚလြင္လွပါသည္။ ထို႔Aျပင္ ဒီမိုကေရစီAင္AားစုAသီးသီး၏ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်Aား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွေနၿပီး Aျခားတဖက္ 
တြင္ ၎တို႔၏ ၀န္ႀကီးAဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ နယ္လွည့္စည္း႐ံုးေရးဆင္းေနျခင္းတို႔က လာမည့္ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူ 
ပဲြသည္ ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွေၾကာင္း ျပသလွ်က္ရိွသည္။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ - 
 
(၁) ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူAေရAတြက္ကိုေၾကညာရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ Aသက္A႐ြက္ေရာက္သူတိုင္းပါ၀င္ေစရန္။ 
 
(၂) Aာဏာပိုင္မ်ား၏ တဖက္သတ္၀ါဒျဖန္႔စည္း႐ံုးေနမႈမ်ားAား ရပ္ဆိုင္းရန္။ ျပည္သူလူထုAား ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္ 
ေနမႈမ်ားAား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္။ 
 
(၃) ႏိုင္ငံေရးAင္AားစုAသီးသီးAားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူAသီးသီးAားလည္းေကာင္း ဆႏၵခံယူပြႏွဲင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခ 
ခံUပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခြင့္၊ စုေ၀း၊ ေဟာေျပာခြင့္မ်ား ရရိွရန္။ 
 
(၄) လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးမႈစနစ္Aား တိတိက်က်Aာမခံရန္။ 
 
(၅) ဆႏၵခံယူပြဲ၏ရလဒ္မ်ားAားေၾကညာရာတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ကသာ တိုက္႐ိုက္ေၾကညာရန္။ 
 
(၆) မဲစာရင္း ေရတြက္ျခင္း၊ စာရင္းမ်ားခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္စU္တေလွ်ာက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈကင္းစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ခြင့္ရရန္။ 
 
(၇) ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမႈကို သတင္းသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူAား လြတ္လပ္စြာေလ့လာခြင့္ျပဳရန္။ 
 
(၈) ႏိုင္ငံသားAားလံုး မဲေပးႏိုင္ေရးAတြက္ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုးAား လႊတ္ေပးရန္။ AျခားAက်U္းသားမ်ား မဲေပးခြင့္ရရိွရန္။ စသည့္ 
Aခ်က္မ်ားသည္ ယံုၾကည္Aားထားေလာက္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးAတြက္ လိုAပ္ေသာAေျခAေန Aခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 
Aထက္ေဖာ္ျပပါ AေျခAေနAခ်က္Aလက္မ်ားမရိွပါက ယံုၾကည္Aားထားေလာက္သည့္၊ မွ်တသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ 
တည္ရိွခ့ဲသည့္ Aာဏာရွင္ပီႏိုေခ်း၏ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္မွ ဆႏၵခံယူပြဲကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ထပ္ ဖက္ဆစ္Aာဏာရွင္ဆႏၵခံယူပြဲAျဖစ္ ကမၻာ့သမိုင္းက 
ထပ္မံမွတ္တမ္းတင္ေပလိမ့္မည္။  
 

----    ၿပီးဆံုးၿပီးဆံုးၿပီးဆံုးၿပီးဆံုး    ----    
    
ကိုးကိုးကိုးကိုးကားကားကားကား    ----    
 (၁) AေျခခံUပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈ Aား သံုးသပ္ခ်က္ (ကုိေAာင္ဒင္) 
 (၂) ဆႏၵခံယူပြဲ Uပေဒ နည္းUပေဒမ်ားAေပၚ ေလ့လာျခင္း (သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာေရးဌာန - လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) 
 (၃) Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ Aထူးေၾကညာခ်က္Aမွတ္ - ၇/၀၄/၀၈ (၂၄  Eၿပီ  ၂၀၀၈) 
 (၄) Aမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ Aထူးေၾကညာခ်က္Aမွတ္ - ၆/၀၄/၀၈ (၂  Eၿပီ  ၂၀၀၈) 
 (၅) ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒမူၾကမ္း ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးAဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ - ၂/၂၀၀၈ (၂၇ 

     Eၿပီ ၂၀၀၈)  
 (၆) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၈)  
 (၇) ျမန္မာ့Aလင္းသတင္းစာမ်ား (၉- ၁၀ - ၁၉ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၉ Eၿပီ ၂၀၀၈) 
 
ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ Eၿပီလ ( ၃၀ ) ရက္  
 
ဆက္သြယ္ရန္ 
  Uီးျမင့္သိဏ္း 087 808 3552 
  UီးေAာင္မိုးေဇာ္ 087 206 0587 
  ဆလိုင္းလ်န္မုန္း 081 029 6100 
  မိဆူးပြင့္  081 884 5562 


