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ကမၻာအရပ္ရပ္ရရွိ သတင္းေထာက္မ္ားထံမရရရရွိသည့္အခ္က္အလက္မ္ား်ားႏရင့္ 
်ားႏုွိင္ငံတကာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ္က္ နမူနာေကာင္းမ္ားအေပၚအေျခခံ၍ 
ဤလမ္းညႊန္ကွို ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ဤလမ္းညႊန္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
်ားႏုွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္်ားႏရင့္ အားလံုးလက္လရမ္းမီ 
ပါ၀င္်ားႏုွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားျဖစ္ေပၚလာေရးဆီသွို႔ ဦးတည္သည့္ 
မီဒီယာမ္ား၏ လႊမ္းၿခံဳေရးသားတင္ျပမႈ စံအရည္အေသြးမ္ား ျမင့္မား 
တွိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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မသနစ္ြမး္သူမ္ား လက္လရမး္မပီါ၀ငမ္ႈျမရင့္တငေ္ရးဆွိငုရ္ာ  
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကြနရ္က္(AGENDA) 

မရ  
မူလေရးသားျပဳစုၿပီး  

ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံမသနစ္ြမး္သူမ္ား ေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ (MILI) 
မရ  

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ၏ လက္ရရွိအေျခအေန်ားႏရင့္ ဆီေလ္ာ္ကွိုက္ညီေအာင ္ 
ျပဳစုထုတ္ေ၀သည္။ 

 
ဘာသာျပန္ဆွိုေရးသားသူ- ေနလင္းစွိုး 

 
 
 
 

First Edition 
 

၂၀၁၇ ခု်ားႏရစ္၊ ဧၿပလီတြင္ ထတု္ေ၀သည္။ 



 

မာတွိကာ 
 
 

စာမ္က်္ားႏရာ အေၾကာငး္အရာ 
 

  နွိဒါန္း 
 

  မသန္စြမး္သူမ္ား လကလ္ရမ္းမီပါ၀င္မႈျမရင့္တင္ေရးဆုွိင္ရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ 
ကြန္ရက ္(AGENDA) အေၾကာင္း 

 
  ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ္ားေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ (MILI) အေၾကာင္း 

 

  လမ္းညႊန္မွိတဆ္က ္
 
  အခန္း (၁)၊ မသနစ္ြမ္းမႈအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

 
  အခန္း (၂)၊ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံရရွိ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား 

 
  အခန္း (၃)၊ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရး 

 
  အခန္း (၄)၊ အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ားႏွိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအေၾကာင္း 

ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ မီဒယီာ၏အခနး္က႑ 
 
  အခန္း (၅)၊ ်ားႏုွိင္ငသံား မသနစ္ြမ္းသမူ္ား်ားႏရင့္ အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ 

ေရြးေကာကပ္ြြဲမ္ားအေၾကာငး္ ေရးသားတင္ျပျခင္း 
 
  ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (၁)၊ အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြြဲဆွိငု္ရာ 

ေ၀ါဟာရ အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိုခ္က္မ္ား  
 
  ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (၂)၊ ဆကသ္ြယ ္ခ္ွိတဆ္က္မႈ ျပဳ်ုားႏွိင္သည္ ့အဖြြဲ႕အစည္းမ္ား 

 
  ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (၃)၊ အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြြဲမ္ား 

အေၾကာင္း ေရးသားတငျ္ပထားသည့္ အတယူူဖြယ ္နမူနာပုံစံမ္ား 
  
  ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (၄)၊ အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြြဲမ္ားဆုွိင္ရာ 

နမူနာယဖူြယ ္မရတ္တမ္းဓါတပ္ံုမ္ား  
 
  ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (၅)၊ ထပ္မံေလလ့ာဖတ္ရႈ်ုားႏွိင္သည့္ အခ္က္အလကအ္ရင္းအျမစ္မ္ား



အားလုံးလက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား အစီရင္တင္ျပျခင္းဆုွိင္ရာ မီဒယီာလမ္းညႊန္၊ MILI မရ ထုတ္ေ၀သည္။          စာမ္က္်ားႏရာ - ၁  

 
နွိဒါန္း 
 
 



အားလုံးလက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား အစီရင္တင္ျပျခင္းဆုွိင္ရာ မီဒယီာလမ္းညႊန္၊ MILI မရ ထုတ္ေ၀သည္။          စာမ္က္်ားႏရာ - ၂  

မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမး္မီပါ၀င္မႈျမရင့္တင္ေရးဆုွိင္ရာ  

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကြန္ရက ္(AGENDA) အေၾကာင္း 
 
 

မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီပါ၀င္မႈျမရင့္တင္ေရးဆုွိင္ရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကြန္ရက္သည္ အာဆီယံ 
အဖြြဲြဲ႕၀င ္၅ ်ားႏုွိင္ငံရရွိ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားျဖင့္ ကြန္ရက္ခ္ွိတ္ဆက္ ပါ၀င ္
ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ၊ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္မြဲေပးခြင့္ဆွိုင္ရာ အခြင့္အေရးးမ္ား တွိုးတက္ရရရွိလာေရး 
အဓွိက ရည္မရန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မဟာမွိတ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
 
အဆွိုပါရည္မရန္းခ္က္ပန္းတုွိင္ေရာက္ရရွိေရးအတြက္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒွိုနီးရရား၊ ျမန္မာ၊ ဖွိလစ္ပွိငု္်ားႏရင့္ ဗီယက္နမ္ 
်ားႏုွိင္ငံတွို႔မရ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲစနစ္မ္ားဆုွိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ ေဖာင္ေဒးရရင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ (IFES)်ားႏရင့္ လက္တြြဲပူးေပါင္း၍ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
်ားႏုွိင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္မႈအေပၚ သုေတသနေလ့လာမႈမ္ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေရးဆွိုတင္ျပမႈမ္ားတြင္ 
ညရွိ်ားႏွိႈင္းေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊ အားလံုးပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား ျဖစ/္မျဖစ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း်ားႏရင့္ 
ေဒသတြင္း်ားႏုွိင္ငံမ္ားအၾကား ေဆြးေ်ားႏြးမႈဒွိုင္ယာေလာ့မ္ား ျဖစေ္ပၚလာေရး တွိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတွို႔ကွို 
ျပဳလုပ္လ္က္ရရွိပါသည္။ 
 
ယခုအခါ AGENDA မွိတ္ဖက္အဖြြဲ႕မ္ားသည္ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီ 
ပါ၀င္လာ်ုားႏွိင္ေရး်ားႏရင့္ အာဆီယံလူ႕အခြင့္အေရးအစီအစဥ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရး ထင္ရရားစြာ 
ပါ၀င္လာေရးတွို႔အတြက္ အျမင့္ဖြင့္အသွိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ္ားကွိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ္က္ရရွိပါသည္။ 
အေသးစွိတ္ ထပ္မံေလ့လာလွိုပါက www.agendaasia.org ၀က္ဘ္ဆွိုက္တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ်ုားႏွိင္ပါသည္။ 

 
 
 

 
 

Myanmar 

 
Laos 

 

 
Cambodia 

 

 
 
 

Vietnam

        AGENDA 
 

 
Philippines 

 
Thailand 

 
 

  Brunei Darussalam 

Malaysia 

 

Singapore 
 

 
 
 

Indonesia 

http://www.agendaasia.org/


 

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ (MILI) အေၾကာင္း 
 
 

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ္ားေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕(MILI)သည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရး တန္းတူ 
ညီမရ္ရရရွိေရး၊ ကွိုယ္တုွိင္ဆံုးျဖတ္ ဘ၀ရပ္တည္်ုားႏွိင္ေရး်ားႏရင့္ လူမႈအသွိုင္းအ၀ုွိင္းအတြင္း အမ္ားနည္းတူ 
၀င္ဆံ့လာ်ားႏုွိင္ေရးတွို႔အတြက္ ရည္မရန္းခ္က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားကွိုယ္တုွိင္ 
ဦးေဆာင္္သည့္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဖြြဲ႕၏ရံုးခ္ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕တြင္ 
တည္ရရွိၿပီး ်ားႏွိုင္ငံတ၀န္းတြင ္နယ္ရံုးခြြဲေပါင္း ၂၉ ရံုး၊ အသင္း၀င္မသန္စြမ္းသူအင္အား ၃၆၅၈ ဦးျဖင့္ 
လုပ္ငန္းမ္ား ေဆာင္ရြက္လ္က္ရရွိသည္။ အဓွိကအားျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ ပညာေရး၊ 
က္န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက္ာင္း်ားႏရင့္အလုပ္အကွိုင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမင့္မားေရး၊ အ်ုားႏပညာ်ားႏရင့္ အားကစား၊ အတားအဆီးကင္းပတ္၀န္းက္င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ မသန္စြမ္း 
အခြင့္အေရးအရပ္ရပ္အတြက္ အေရးဆွိုတင္ျပျခင္း်ားႏရင့္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ္ား 
ေပၚေပါက္လာေရးတွို႔ကွို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ်ားႏွိုင္ငံေရး်ားႏရင့္ေရြးေကာက္ပြြဲနယ္ပယ္တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကွိုမူ ၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္တြင္ အစျပဳခြဲ့သည္။ 
 
ျမန္မာ်ုားႏွိင္င ံ မသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕သည္ ျမနမ္ာ်ားႏုွိင္ငံရရွိ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစညး္မ္ား 
အားလံုးထြဲတြင္ ်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲနယ္ပယ္က႑၌ ပထမဦးဆံုး စတင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ မသန္္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြြဲ 
စနစ္မ္ားဆုွိင္ရာ ေဖာင္ေဒးရရင္း (IFES) ၏အကူအညီရယူ၍ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္၊ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရြးေကာကပ္ြြဲဥပေဒ 
မူေဘာင္မ္ား်ားႏရင့္ မြဲရံုမရ းမ္ားလက္စြြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ္ား ပါ၀င္လာေရး ညရွိ်ားႏွိႈင္း 
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေကာ္မရရင္၀န္ထမ္းမ္ားအား သင္တန္းမ္ား ပွို႔ခ္ေပးျခင္း၊ ်ားႏွိုင္ငံ၏မြဲစာရင္း 
ျပဳစုေရးစီမံခ္က္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ်ားႏုွိင္ငံေရးပါတီမ္ား်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲကွိုယ္စားလရယ္ 
ေလာင္းမ္ားအား အသွိပညာေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကွိုယ္စားလရယ္မ္ားအား အေရးဆွိုတင္ျပျခင္း၊ 
မီဒီယာမ္ားအား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေရဒီယွိုမ္ားမရ အသံလႊင့္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ္ားအက္ံဳး၀င္ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္အသွိပညာေပးလႈပ္ရရားမႈမ္ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားလံုး လက္လရမ္းမီ ပါ၀င္မြဲေပး်ုားႏွိင္ေသာ 
စံျပမြဲရံုမ္ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတွို႔ကွို ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။  အထူးသျဖင့့္  ေကာ္မရရင္်ားႏရင့္ လက္တြြဲၿပီး ၀ရီးခ္ြဲလ္ေလရ္ာက္လမ္း်ားႏရင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ အစီအမံမ္ား ပါ၀င္ေသာ မြဲရံုမ္ားကွို ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံတြင ္ ပထမဦးဆံုး 
တည္ေဆာက္်ားႏုွိင္ခြဲ့သလွို မ္က္မျမင္မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား အကူလူမလွိုပြဲ မွိမွိဘာသာ ကွိုယ္တုွိင္ 
လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲေပး်ုားႏွိင္သည့္စနစ္ကွိုလည္း ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး တီထြင္ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။  
 
လက္ရရွိတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအပါအ၀င္ အားလံုးလက္လရမ္းမီပါ၀င်ု္ားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား 
ေဒသတြင္း်ားႏရင့္ ်ားႏွိုင္္ငံအ်ားႏရံ႕ ပွိုမွိုျဖစေ္ပၚလာေရး်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ်ုားႏွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ တွိုးျမင့္လာေရးတွို႔အတြက္ ဆက္လက္ေရရးရႈ ႀကွိဳးပမ္းေဆာင္ရြကလ္္က္ 
ရရွိပါသည္။ 



အားလုံးလက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား အစီရင္တင္ျပျခင္းဆုွိင္ရာ မီဒယီာလမ္းညႊန္၊ MILI မရ ထုတ္ေ၀သည္။          စာမ္က္်ားႏရာ - ၅ 

 
 
 
 
 

လမ္းညႊန္မွိတဆ္က ္
 
 

ဒီမွိုကေရစီကွိ ုအေလးထားေသာ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းတုွိင္းတြင္ ်ားႏုွိင္ငံ၏စတုတၳမ႑ွိဳင္ျဖစေ္သာ မီဒီယာသည္ လြန္စြာ 
အေရးပါသည့္အခန္းက႑၌ ရရွိေနပါသည္။ အစွိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္မူ၀ါဒမ္ား၊ ၄င္းအေပၚ အစွိုးရ၏ 
တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈမ္ား်ားႏရင့္စပ္လ္ဥ္းသည့္ မရန္ကန္တွိက္ေသာ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားအား 
အမ္ားျပည္သူတွို႔ ေသခ္ာစြာ ရရရွိေရးအတြက္ မီဒီယာသည္ မရရွိမျဖစ ္ လွိုအပ္ပါသည္။ တခ္ွိန္တည္းတြင္ 
မီဒီယာအေနျဖင့္ သတင္းမ္ားကွို ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ အျဖစ္မရန်္ားႏရင့္ ေသြဖယ္သည့္ ဘက္လွိုက္မႈမ္ား 
ေရရာင္ရရား်ုားႏွိင္ေရးအတြက ္ က္င့္၀တ္မ္ားလွိုက္နာေစာင့္ထွိန္းၿပးီ သတင္းမ္ားကွို ဓမၼဓွိဌာနက္္က္ ေရးသား 
ေဖာ္ျပရန ္ တာ၀န္ရရွိေပသည္။ မီဒီယာသည္ ေစာင့္ၾကည့္သူအဖြြဲ႕အစည္းအသြင္ ေဆာင္သည့္အားေလ္ာ္စြာ 
်ားႏုွိင္ငံ၏တရားဥပေဒစွိုးမွိုးေရး်ားႏရင့္ ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးမ္ား အကာအကြယ္ရရရွိေရးအတြက္  က္င့္၀တ္်ားႏရင့္ 
မညီေသာ ဥပေဒမြဲ ့လုပ္ရပ္မ္ားကွို ဖြင့္ခ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း မီဒီယာက မ္ားစြာ အကူအညီေပး်ားႏုွိင္ေလသည္။ 

 

ေရြးေကာက္ပြြဲသံသရာစက္၀န္းတစ္ခုလံုးတြင္ မီဒီယာသည္ ျမင့္မားေသာ အေရးပါမႈ အခန္းက႑၌ ရရွိေနပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ်ုားႏွိင္င၏ံ ၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ်ားႏရင့္ ၂၀၁၇ ခု်ားႏရစ္ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားကွို ျပန္ေျပာငး္ၾကည့္ပါက  မီဒီယာသည္ ျပည္သူမ္ားဘက္မရ ရပ္တည္၍ မ္ားစြာ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑မရ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လႈပ္ရရားခြဲသ့ည္ကွို ေတြ႕ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲဥပေဒ၏ အားနည္းခ္က္ 
မ္ားကွို မီးေမာင္းထွိုးျပျခင္း၊ မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္း မျပည့္စံုမႈမ္ားကွို ေထာက္ျပျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရရွိသည့္ 
ႀကွိဳတင္မြဲမ္ားကွိစၥ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ်ားႏုွိင္ငံေရးပါတီမ္ား၏ ဥပေဒမလွိုက္နာမႈမ္ားကွို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္ 
မြဲ်ားႏရစ္မြဲေပးရန ္ ႀကွိဳးစားသည့္ျဖစ္စဥ္မ္ားကွို ဖြင့္ခ္ျခင္း်ားႏရင့္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္အခြင့္အေရး ခ္ွိဳးေဖာက္ခံရမႈမ္ားကွို 
အဓွိကထား ေရးသားေဖာ္ျပခြဲ့ၾကသည္။ သွို႔ေသာ္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မသန္စြမ္းသူမ္ား အေျခအေန်ားႏရင့္ပါတ္သက္၍ 
က္ယ္္ျပန္႔စြာ ေဆြးေ်ားႏြး၊ ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္မူ ်ုားႏွိင္ငံအတြင္းတြင္သာမက အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ပါ 
လြန္စြာ အားနည္းခြဲ့သည္ကွို ေတြ႕ရရွိရပါသည္။ 

 

ဒီမွိုကေရစီျဖစ္စဥမ္္ားတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ္ားပါ၀င္္ခြင့္်ားႏရင့္စပ္လ္ဥ္းသည့္္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ္ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင ္ မီဒီယာမ္ားအေနျဖင့္ မရီျငမ္းကွိုးကား အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ်ားႏုွိင္ငံတကာ လက္ေတြ႕ 
ေဆာင္ရြက္ခ္က္နမနူာေကာင္းမ္ား၊ ဆယ္စု်ားႏရစ္အေတြ႕အႀကံဳမ္ားအေပၚ အေျခခံကာ ဤလမ္းညႊန္ကွို ေရးသား 
ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျဖစရ္ပ္မရန္မ္ားအေပၚထင္ဟပ္ထားသည့္ ျပန္လည္အသံုးခ္်ားႏုွိင္ေသာ အသွိပညာမ္ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအေၾကာင္း ပံုေဖာ္ေရးသားသည့္ စကားလံုးအေခၚအေ၀ၚအသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ား၊ ရွိုးရာထံုးတမ္း 
ဓေလ့မ္ားအေၾကာင္း အဓွိက ေစာင္းေပးတင္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံရရွိ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား 
အေၾကာင္း အခ္က္အလက္မ္ား၊ မသန္စြမ္းသူမ္ားဆုွိင္ရာ စာရင္းအင္းအခ္က္အလက္မ္ား်ားႏရင့္ ဆက္သြယ္ 
်ားႏွိုင္သည့္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား၏ အခ္က္အလက္မ္ားကြဲ့သွိုု႔ေသာ အသံုး၀င္သည့္ အခ္က္အလက္ 



အားလုံးလက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား အစီရင္တင္ျပျခင္းဆုွိင္ရာ မီဒယီာလမ္းညႊန္၊ MILI မရ ထုတ္ေ၀သည္။          စာမ္က္်ားႏရာ - ၅ 

အရင္းအျမစ္မ္ားကွိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

်ားႏုွိင္ငံေရးတြင ္ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဒီမွိုကေရစ ီ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္း၏ အဓွိက အခရာက္ေသာ 
အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါသည္။ ၿမွိဳ႕နယ္ေဒသ်ၱားႏရအစည္းအေ၀းမ္ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ အသနားခံစာမ္ား 
ေရးသားျပဳစုျခင္း်ားႏရင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမရ္တေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင ္ ပါ၀ငမ္ြဲေပးျခင္းတုွိ႔သည္ 
်ားႏုွိင္ငံသားမ္ားအေနျဖင့္ မွိမွိတွို႔၏အစွိုးရမူ၀ါဒမ္ားအေပၚ လႊမ္းမွိုးသက္ေရာက္ေစသည့္ ႀကွိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
နည္းလမ္းမ္ား ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူမ္ားေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္အခ်ားႏႈန္းထားမ္ားသည္ အဆမတန္ 
မ္ားေနသလား (သွို႔မဟုတ္) နည္းေနသလား၊ အစွိုးရအေနျဖင့္ က္န္းမာေရးေစာင့္ေရရာက္မႈအတုွိင္းအတာကွို 
မည္မရ္အထွိ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သလြဲ၊ မွိမွိတုွိင္းျပည္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖွိဳးတွိုးတက္မႈ၊ ၾကြယ္၀ခ္မ္းသာမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ်ားႏရင့္ 
အခြင့္အေရး တန္းတူညီမရ္မႈတွို႔အတြက္ မွိမွိတွို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္်ားႏုွိင္မလြဲ။ မြဲဆ်ားႏၵရရင္်ုားႏွိင္ငံသားမ္ားက မွိမွိတွို႔ 
်ားႏရစ္သက္လွိုလားသည့္ အစွိုးရကွို မြဲေပးေရြးခ္ယ္ျခင္းျဖင့္ အဆွိုပါေမးခြန္းမ္ားကွိ ု ကွိုယ္တုွိင္ အေျဖထုတ္ 
်ားႏုွိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

 

်ားႏုွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရရွိေရးသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက ္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္ဆွိုသည္ကုွိ အထက္ေဖာ္ျပပါတရားအတုွိင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ်ားႏုွိင္ငံအတြင္း အတူမရီတင္း 
ေနထုွိင္ၾကသည့္ မသန္စြမ္းမဟုတ္သူမ္ားသည္ အမ္ားျပည္သသူံုးဘတ္စ္ကားမ္ားကွို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳ်ုားႏွိင ္
ၾကသည္၊ ပလက္ေဖာင္း လူကူးလမ္းမ္ားတြင္ အလြယ္တကူ ျဖတ္ကူး်ားႏုွိင္ၾကသည္၊ ၄င္းတွို႔၏လွိုအပ္ခ္က္အတြက္ 
ေစ္း၀ယ္စင္တာမ္ားသွိုု႔ အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြားလာ ေစ္း၀ယ္်ားႏွိုင္ၾကသည္။ သွို႔ေသာ္ အစွိုးရမ္ားက 
အမ္ားျပည္သူသံုးေနရာမ္ား်ားႏရင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ္ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေဆာင္ရြက္မႈ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ်ားႏွိုင္ငံသားမ္ားျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းျပည္သူမ္ားမရာ ယင္းအခြင့္အေရးမ္ားကွို 
မရရရွိေသးပြဲ ၄င္းတွို႔၏ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀တြင္ အခက္အခြဲမ္ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။ အစွိုးရကွို တြန္းအားမေပးပြဲ 
ဤအေျခအေနအတုွိင္း ခရီးဆက္မည္ဆွိုပါက အနာဂတ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ ခြြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ 
လစ္လ္ ရႈခံရျခင္း်ားႏရင့္ ပတ္၀န္းက္င္အတားအဆီးမ္ား ျပည့္်ားႏရက္ေနျခင္း အစရရွိသည့္အခက္အခြဲမ္ားကွို ဆက္လက္ 
ရင္ဆုွိင္္ႀကံဳေတြ႕ေနရမည္သာျဖစ္ၿပီး လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ္ားနည္းတူ သြားလာလႈပ္ရရား ပါ၀ငခ္ြင့္ 
ရရရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ေခ္။  

 

ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ျပည္သူလူထုအျမင္မ္ား ေျပာင္းလြဲလာေရး်ားႏရင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား ်ားႏုွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀ငခ္ြင့္ တွိုးတက္ရရရွိလာေရးအတြက္ တမူထူးျခားေသာ 
အခြင့္အလမ္းကွို ေပးစြမ္းပါသည္။ အက္ွိဳးရလာဒ္အျဖစ ္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေနျဖင့္ ်ားႏုွိင္ငေံရးနယ္ပယ္တြင္ 
၄င္းတွို႔၏လွိုလားခ္က္အသံကွို ပွိုမွိုေဖာ္ေဆာင္်ုားႏွိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးတန္းတူညီမရ္သည့္ ်ားႏုွိင္ငံသားမ္ားအျဖစ္ 
ပွိုမွိုအသွိအမရတ္ျပဳခံလာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ်ားႏုွိင္ငံေရးတြင ္ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူတုွိင္းအတြက္ ယခု်ားႏရင့္ 
အနာဂတ္ကွို ကြာျခားေျပာင္းလြဲသြားေစေသာ အေျခခံအေျပာင္းအလြဲကွို ေဖာ္ေဆာင္ေမြးဖြားေပးလွိုက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္ေပေတာ့သည္။  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

အခန္း (၁) 

မသန္စြမ္းမႈအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ျခငး္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အရာအားလံုးထက ္ပထမ 
 

မသန္စြမ္းသူမ္ားအေၾကာင္း ေဆြးေ်ားႏြးေျပာဆွိုရာတြင္ (သွို႔မဟုတ္) သတင္းေရးသား 
ေဖာ္ျပရာတြင ္ “လူသာလရ္င္ ပထမ” စကား သေဘာတရားအေၾကာင္း နားလည ္
သေဘာေပါက္ရန ္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ “လူသာလရ္င္ ပထမ” ဟူသည ္  
မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚမူတည္၍ လူကွို သတ္မရတ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္။ 
ထွို႔ေၾကာင့္ လူကွို ပထမ၊ ၄င္း၏မသန္စြမ္းမႈကွို ဒုတွိွိယေနရာထားကာ အျပဳသေဘာ 
ေျပာဆွို/ေရးသားရေပမည္။  

ဥပမာ - ကွိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ္ားအေၾကာင္း ေျပာဆွို/ေရးသားရာတြင္ - 

“ကွိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားသည ္ မြဲရံုအမရတ္ (၁) တြင္ စွိတ္ခ္လံုၿခံဳစြာ မြဲေပးခြင့္ 
ရရရွိၾကသည္။” “ကွိယုအ္ဂၤါမသနစ္ြမး္သ”ူ ဟု သံုး်ားႏႈန္းရမည္။ 

“ကွိုယ္အဂၤါမစြမ္းမသန္မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားသည္ မြဲထည့္သည့္ေနရာတြင္ ဆင္ေျခေလရ္ ာလမ္း 
မရရွိျခင္းေၾကာင့္ စွိတ္ပ္က္အားငယ္ေနၾကသည္။” “ကွိယုအ္ဂၤါမစြမး္မသန”္ ဟု မသံုး်ားႏႈန္းရပါ။  

ဘာသာစကား ေ၀ါဟာရအေခၚအေ၀ၚအသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ားအေၾကာင္းလမ္းညႊန္ကွို အားလံုး 
လက္လရမ္းမီ ပါ၀င်ု္ားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအေၾကာငး္ ေရးသားတင္ျပထားသည့္ 
အခန္းတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါ။ 

 

 
 
 
 

  



 

အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိုခ္က္်ားႏရင့္ ေ၀ါဟာရ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ား 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးေ၀ါဟာရ အေခၚအေ၀ၚအသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ားသည္ မသန္စြမ္းမႈအမ္ွဳိ းအစား အမ္ွိဳးမ္ွိဳး 
အေၾကာင္း်ားႏရင့္ မီဒီယာတြင္ မည္သွို႔ေရးသားသံုး်ားႏႈန္းရမည္ကွို ၿခံဳငံုတင္ျပထားျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ 

 

• အျမငအ္ာရံုမသနစ္ြမး္သ ူ - အနည္းငယ္သာ ျမင္ရေသာ “အျမင္အာရုံ တစွိတ္တေဒသ မျမင္သူ” ်ားႏရင့္ 
အျမင္အာရုံ လုံး၀ဆုံးရံႈးထားေသာ (သွိုု႔မဟုတ္) အျမင္အာရုံအခက္အခြဲရရွိေသာ “မ္က္စွိမျမင္သူ“ ကွို 
ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚရာတြင္ သုံး်ားႏႈန္းသည္။  

 

• အၾကားအာရံုမသနစ္ြမး္သ ူ- အသံမ္ားကွို အနည္းငယ္သာ ၾကားရၿပီး ်ားႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ရရားမႈကွိုသာ ၾကည့္၍ 
ဆက္သြယ္ရသည့္ “အၾကားအာရံုခက္ခြဲသ”ူ ်ားႏရင့္ နားလံုး၀မၾကားေသာ (သွို႔မဟုတ္) နားၾကားမႈ 
အပွိုင္းတြင္ အခက္အခြဲရရွိေသာ (သွို႔မဟုတ္) လက္သေကၤတျပဘာသာစကားကွို အသံုးျပဳရေသာ 
“နားမၾကားသူ” ကွို ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚရာတြင ္သံုး်ားႏႈန္းသည္။  
 

• ကွိယုအ္ဂၤါမသနစ္ြမး္သ ူ - “၀ရီးခ ြ္ဲလ္အသုံးျပဳရေသာသူ” (သွို႔မဟုတ္) “ကွိုယ္အဂၤါခ ွ္ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ္က္ 
ရရွိသူ” ကွို ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚရာတြင္ သုံး်ားႏႈန္းသည္။  

 

• ဖြ႕ံၿဖွဳိ းမႈေ်ားႏရာင့္ေ်ားႏရးသ ူ - ဖြံ႕ၿဖွိဳးမႈေ်ားႏရာင့္ေ်ားႏရးေသာ မသန္စြမ္းမႈဟူသည္ အသက္ ၁၈ ်ားႏရစ္မတုွိင္မီ ကနဦး 
ကေလးဘ၀တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရရွိေသာ အသွိဥာဏ ္ (သွို႔မဟုတ္) ကွိုယ္အဂၤါဖြံ႕ၿဖွိဳးမႈ ေနာက္က္ျခင္း ကွို 
ဆွိုလွိုၿပီး ၄င္းကွို “ဖြံ႕ၿဖွိဳးမႈေ်ားႏရာင့္ေ်ားႏရးေသာမသန္စြမ္းသူ” ဟု ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚသံုး်ားႏႈန္းသည္။ 
သက္ဆွိုင္သူကာယကံရရင္၏သီးျခားအေျခအေနေပၚမူတည္၍ “ေအာ္တစ္ဇင္၊ သူငယ္နာအေၾကာတင္း၊ 
ေက္ာရွိုးအေမရးကၽြံေရာဂါရရွိသူ” ဟုလည္း သင့္ေလ္ာ္သလွို ရည္ညႊန္းသံုး်ားႏႈန္းၾကသည္။   

 

• ဥာဏ္ရညမ္သနစ္ြမး္သ ူ - ေန႔စဥ္ဘ၀၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ်ားႏရင့္ ေမရ္ာ္လင့္ထားေသာ အတုွိင္းအတာ 
တစ္ခုအထွိ သင္ယူမႈျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခြဲရရွိသူကွို “ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ” ဟု ရည္ညႊန္း 
ေခၚေ၀ၚသံုး်ားႏႈန္းသည္။ သက္ဆွိုင္သူကာယကံရရင္၏သီးျခားအေျခအေနေပၚမူတည္၍ “ေဒါင္းစငဒ္ရြန္း” 
ဟုလည္း ရည္ညႊန္းသံုး်ားႏႈန္းၾကသည္။   

 
• စွိတ္ေ၀ဒနာရရင္ - အသွိအာရုံ၊ စွိတ္ခံစားမႈ်ားႏရင့္ အျပဳအမူပွိုင္းတွို႔တြင္ ထွိခွိုက္မႈျဖစ္ၿပီး စွိတ္ပွိင္ုးဆွိုင္ရာ 

ခ ွဳ္ိ ႕ယြင္းခ္က္ရရွိသူမ္ားကွိ ု “စွိတ္ေ၀ဒနာရရင္” ဟု ရည္ညႊန္းေခၚေ၀ၚသုံး်ားႏႈန္းသည္။ ဥပမာ - စွိတ္က္ျခင္း၊ 
စွိတ္ကစဥ့္ကလ္ားျဖစ္ျခင္း၊ စွိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း အေျခအေန ရရွိသူမ္ား ပါ၀င္သည္။   

 

မသန္စြမ္းမႈ အမ္ွိဳးအစား မ္ားစြာ်ားႏရင့္အတူ မသန္စြမ္းမႈကွိ ုအဓွိပၸါယ္ဖြင့္သည့္ပံုစံမ္ားလည္း အမ္ွိဳးမ္ွိဳးရရွိေနေၾကာင္း 
နားလည္ထားရပါမည္။ ယင္းေခၚေ၀ၚအသံုးျပဳပံု အသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ားသည္ ေခၚေ၀ၚသူ်ားႏရင့္ အေခၚခံရသူအၾကား 
်ားႏရစ္ဦး်ားႏရစ္ဘက္ လက္ခံ်ားႏုွိင္ဖြယ္ရာရရွိေသာ အသံုးအ်ားႏႈန္းမ္ားျဖစ္ၿပးီ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေပၚထားရရွိသည့္ လူမႈေရး 
အေတြးအေခၚသေဘာထားမ္ားကွို ေဖာ္ထုတ္ထင္ဟပ္ရာ ေရာက္ေပသည္။ မသန္စြမ္းသူမ္ား အေရးကွိစၥအေပၚ 
ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတစ္ခခု္င္းစီွိကွိုလည္း ေအာက္ပါအတုွိင္း အက္ဥ္းခ္ဳပ ္တင္ျပပါသည္။ 

  



 

• ကသုွိလုျ္ဖစ္္အျမငျ္ဖင့္ ခ္ဥး္ကပေ္ဆာငရ္ြကမ္ႈပံုစံ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ သနားစရာေကာင္းသူမ္ားျဖစ္သည္၊ မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ ဘာမရ္ မလုပ္်ားႏုွိင ္
သူမ္ား၊ အကူအညီအၿမြဲတမ္းလွိုအပ္ေနသူမ္ား၊ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း ပါ၀င္မႈမျပဳ်ုားႏွိင္သူမ္ားအျဖစ္ 
မရတ္ယူၿပီး ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြကသ္ည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။   

 

• ေဆးပညာအျမငျ္ဖင့္ ခ္ဥး္ကပေ္ဆာငရ္ြကမ္ႈပံုစံ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားကွို ေရာဂါသည္လူနာအျဖစရ္ႈျမင္သည္၊ ျပႆနာအားလံုး၏အေၾကာင္းရင္း 
ဇစ္ျမစ္သည ္ ၄င္းတွို႔၏မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုမရတ္ယူၿပီး မသန္စြမ္းသူမ္ားကွိ ု သန္စြမ္းသူ 
ျဖစ္လာရန္ ေဆးပညာျဖင့္ ကုသေပးသည္။ ပတ္၀န္းက္င္်ားႏရင့္ သဟဇာတျဖစ္ရန ္မသန္စြမ္းသူမ္ားကွိုသာ 
အဓွိက ဦးတည္ေျပာင္းလြဲရမညဟ္ု ယူဆၿပီး ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 

 
• လမူႈေရးအျမငျ္ဖင့္ ခ္ဥး္ကပေ္ဆာငရ္ြကမ္ႈပံုစ ံ

မသန္စြမ္းမႈသည္ လူ်ားႏရင့္ ပါတ္၀န္းက္င္အၾကား အျပနအ္လရန္သက္ေရာက္မႈ၏ရလာဒ္ျဖစ္သည္၊ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္ပါ ျပဌါန္္းခ္က္အတုွိင္း မသန္စြမ္းမႈ 
ဆွိုသည္မရာ လူပုဂွိၢဳလ္၏ခ္ွိဳ႕ယြင္းခ္က္်ားႏရင့္ ထွိုသူအား လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ္ားနည္းတူ 
အျပည့္အ၀ ထွိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳ်ုားႏွိင္ေအာင ္ ဟန္႔တားထားေသာ သေဘာထား်ားႏရင့္ 
ပါတ္၀န္းက္င္ဆုွိင္ရာ အတားအဆီးမ္ားအၾကား အျပန္အလရန္ အက္ွိဳးသက္ေရာက္မႈမရ ေပၚေပါက္လာ 
သည့္ကွိစၥျဖစ္သည္ဟုလက္ခံၿပီး ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။  
 

• လ႕ူအခြင့္အေရးအေျချပဳ ခ္ဥး္ကပေ္ဆာငရ္ြကမ္ႈပံုစံ 

မသန္စြမ္းသူမ္ားကွို သန္စြမ္းသူ ျဖစ္လာရန္ ျပဳလုပေ္ပးသည့္အျမင္ကွို ေျပာင္းလြဲပစလ္ွိုက္သည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ လူသားမ္ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူမ္ားကြဲ့သွို႔ လူ႕အခြင့္အေရးကွို တန္းတူညီမရ္ 
ရရရွိခံစားပွိုင္ခြင့္ရရွိသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ္ားကွို လက္လရမ္းမီရရရွိခံစားရန္်ားႏရင့္ အကာအကြယ္ရရရွိရန္ 
အစွိုးရတြင္ တာ၀န္ရရွိသည ္ဟု နားလည္ၿပီး ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။  

 

၂၀၀၆ ခု်ားႏရစ္တြင ္ထုတ္ျပန္ျပဌါန္းခြဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္ကွို 
ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအစွိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခု်ားႏရစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလက္မရတ္ေရးထွိုးခြဲ့သည္။ 
ယင္းစာခ္ဳပ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ လူမႈေရး်ားႏရင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျချပဳ ခ္ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြကမ္ႈပံုစံမ္ားကွို ပွိုမွို 
ေစာင္းေပးျပဌါန္းထားပါသည္။ ယင္းစာခ္ဳပ္၏အပွိုဒ ္(၁)တြင္ - 

မသန္စြမ္းသူဆုွိသည္မရာ ပတ္၀န္းက္င္ရရွိ အတားအဆီးမ္ားေၾကာင့္ လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း 
အမ္ားနည္းတူ အျပည့္အ၀ ထွိေရာက္စြာ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္မႈ မျပဳ်ုားႏွိင္ေသာ ကွိုယ္ခ်ားႏၶာပွိုင္း၊ စွိတ္ပွိုင္း၊ 
ဥာဏ္ရည္ပွိုင္း (သွို႔မဟုတ္) အာရံုခံစားမႈပွိုင္းဆုွိင္ရာ ေရရရည္ခ္ွဳိ ႕ယြင္းခ္က္ရရွိသူမ္ားကွို ဆွိုလွိုသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
  



 

ဤအဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိုခ္က္အရ “မသန္စြမ္းမႈ” ဟူသည္ မတူကြြဲျပား လူသားမ္ား၏ ယဥ္ေက္းမႈဆွိုင္ရာအျမင္မ္ား 
အေပၚ အေျချပဳပံုေဖာ္ထားသည့္ ျဖစ္ရွိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစသ္ည္။  မသန္စြမ္းမႈသည ္ လူပုဂၢွိဳလ္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္၏ပုဂၢွိဳလ္ေရးဆုွိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုမဟတု္ပြဲ ထွိုသူတွို႔အတြက္ အတားအဆီးမ္ားရရွိေနသည့္ 
ပတ္၀န္းက္င္ဆွိုင္ရာ ကွိစၥရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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အခန္း (၂) 

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံရရွိ ေရြးေကာကပ္ြြဲမ္ား 
 
 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ်ုားႏွိင္ငတံြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားကွို ၿဗွိတွိသရ္ကွိုလွိုနီေခတ္မရစ၍ က္င္္းပခြဲ့ၿပီး ယေန႔အခ္ွိန ္
အထွိ ေခတ္ (၄)ေခတ္အတြင္း ်ုားႏွိင္ငံလံုးဆွိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ၁၆ ႀကွိမ္ က္င္းပခြဲ့သည္ကွို ေအာက္ပါအတုွိင္း 
ေလ့လာေတြ႕ရရွိရပါသည္။ 

ကာလ 
အပွို္ငး္အျခား 

ေခတ ္ ေရြးေကာကပ္ြြဲ အမ္ွဳိ းအစား 
က္ငး္ပခြဲသ့ည့္ 
အေရအတြက ္

၁၉၂၂-၁၉၄၇ ၿဗွိတွိသရ္ကွိုလွိုနီေခတ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြြဲ ၆ ႀကွိမ္ 
၁၉၄၈-၁၉၆၂ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ ္ ပါလီမန္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ ၃ ႀကွိမ္ 
၁၉၆၂-၁၉၈၈ ျမန္မာ့ဆွိုရရယ္လစ္လမ္းစဥပ္ါတီေခတ ္ တစ္ပါတီစနစ္ေရြးေကာက္ပြြဲ ၄ ႀကွိမ္ 
၁၉၈၈-ယခုထွိ ပါတီစံုဒီမွိုကေရစေီခတ ္ ပါတီစံုဒီမွိုကေရစေီရြးေကာက္ပြြဲ ၃ ႀကွိမ္ 

ေဖာ္ျပပါ ေခတ္မ္ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားကွို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာက္ေလရ္ာက္ က္င္းပ်ုားႏွိင္ခြဲ့သည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေခ္။ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဒီမွိုကေရစီ်ုားႏွိင္ငံေတာ္ကွို တည္ေဆာက္ရန ္
ႀကွိဳးပမ္းခြဲ့သည္။ သွို႔ေသာ္လည္း ဒီမွိုကေရစီသက္တမ္း်ားႏုစဥ္မရာပင္ ျပည္တြင္းစစ္်ားႏရင့္ ႀကံဳေတြ႕ခြဲ့ရၿပီး ဒီမွိုကေရစီ 
ခရီးလည္း ရပ္တန္႔သြားခြဲ့ရသည္။ တဖန္ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ ဆွိုရရယ္လစ္စနစ္ကွို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြဲ့ျပန္သည္။ 
သွို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရရွိခြဲေ့ခ္။ ၄င္း၏အက္ွိဳးဆက္ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခ်ုားႏရစ္တြင္ ေတာ္လရန္ေရးအေရးေတာ္ပံု 
ျဖစ္ပြားခြဲ့ၿပီး ဆွိုရရယ္လစ္စနစ္ နွိဂံုးခ္ဳပ္သြားခြဲ့သည္။ ထွို႔ေနာက္ ၁၉၉၀ မရ စ၍ ၂၀၁၀ ခု်ားႏရစ္အထွိ တပ္မေတာ္အစွိုးရ 
အုပ္ခ္ဳပ္ခြဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခု်ားႏရစ္၊ ်ားႏုွိ၀င္ဘာလတြင္ က္င္းပခြဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲျဖင့္ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံသည္ 
ဒီမွိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသွို႔ ျပနလ္ည္တက္လရမ္းလာခြဲ့သည္။ တဖန္ ၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ ်ုားႏွိ၀င္ဘာလတြင္ က္င္းပခြဲ့ေသာ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲအားျဖင့္ ဒီမွိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈဆီသွို႔ ပွိုမွိုခွိုင္မာ ဦးတည္လာကာ ၄င္း 
ေရြးေကာက္ပြြဲသည္ ်ားႏုွိင္ငံ၏သမုွိင္းတြင္ ထင္ရရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြြဲအျဖစ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက အသွိအမရတ္ျပဳ 
မရတ္တမ္းတင္ခြဲ့သည္။ မြဲဆ်ားႏၵနယ္ ------ ေနရာရရွိ မြဲရံုေပါင္း -------ရံုတြင္ ေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္၀န္ထမ္း -------
-- ဦးျဖင့့္ ၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကွို ေအာင္ျမင္စြာ က္င္းပ်ုားႏွိင္ခြဲ့ၿပီး တသီးပုဂၢလအပါအ၀င္ 
်ားႏုွိင္ငံေရးပါတီ ၈၈ ပါတီမရ ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္း ၆၁၉၉ ဦး ၀င္ေရာက္ယရဥ္ၿပွဳိင္ခြဲ့ကာ တ်ုားႏွိင္ငံလံုး 
ဆ်ားႏၵမြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိသူ ------------------- ဦးအနက္ ---------- ရာခုွိင္်ားႏႈန္း လာေရာက္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကပါသည္။ 



 

ပံုမရန္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအျပင္ လစ္လပ္သြားေသာ ကွိုယ္စားလရယ္ေနရာမ္ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားကွိုလည္း ၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္တြင္ တစ္ႀကွိမ္၊ ၂၀၁၇ ခု်ားႏရစ္တြင္ တစ္ႀကွိမ္ က္င္းပျပဳလုပ္ခြဲ့ေသးသည္။ 

အနီးစပ္ဆံုး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ လာေရာက္ဆ်ားႏၵမြဲေပးမႈအေျခအေနကွိ ု ေအာက္ပါအတုွိင္း 
ေတြ႕ရရွိရသည္။ 

ခ်ုားႏရစ ္ ေရြးေကာကပ္ြြဲ 
၀ငေ္ရာကယ္ရဥၿ္ပွဳိငသ္ည့္ 

်ုားႏွိငင္ေံရးပါတအီေရအတြက ္
ဆ်ားႏၵမြဲေပးခြင့္ရရွိသ ူဆ်ားႏၵမြဲထည့္သ ူ

ဆ်ားႏၵမြဲေပးမႈ
 % 

၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမုွိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ ၉၃ ပါတီ ၂၀,၈၁၈,၃၁၃ ၁၅,၁၁၂,၅၈၄ ၇၂.၅၉% 
၂၀၁၀ ပါတီစံုဒီမုွိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ ၃၇ ပါတီ ၂၉,၀၂၁,၆၀၈ ၂၂,၄၂၁,၁၂၃ ၇၇.၂၆% 
၂၀၁၅ ပါတီစံုဒီမုွိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ ၈၈ ပါတီ    

၂၀၁၄ ခု်ားႏရစ္ လူဦးေရ်ားႏရင့္ အွိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာ်ားႏွိုင္္ငံတြင္ လက္ရရွိ လူဦးေရ ၅၁.၄၈ 
သန္းရရွိပါသည္။ ၄င္းတွို႔အနက္ ဆ်ားႏၵမြဲေပးပုွိင္ခြင့္ရရွိသူဦးေရမရာ --------------- ဦးရရွိေသာ္လည္း ----------ဦးသာ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္းတြင္ လာေရာက္မရတ္ပံုတင္ထားသည္ကွို ေတြ႕ရသည္။  

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ က္င့္သံုးေသာ်ားႏုွိင္ငံျဖစ္သည္။ ်ားႏွိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုးဥပေဒျပဳအဖြဲြ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကွို ကွိုယ္စားလရယ္ ၄၄၀ ဦးပါ၀ငေ္သာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္်ားႏရင့္ ကွိုယ္စားလရယ္ ၂၂၄ 
ဦးပါ၀င္ေသာ အမ္ွိဳးသားလႊတ္ေတာ္်ားႏရစ္ရပ္ျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းထားသည္။ ်ားႏုွိင္ငံ့ဥေသ္ာင္ျဖစ္သည့္ ်ုားႏွိင္ငံေတာ္သမၼတကွို 
လႊတ္ေတာ္ကွိုယ္စားလရယ္မ္ားကွို ေရြးခ္ယ္တင္ေျမရာက္ရသည။္  လက္ရရွိက္င့္သံုးေနေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲစနစ္မရာ 
မြဲအမ္ားဆံုးရရရွိသူ အ်ုားႏွိင္ရသည့္စနစ္ျဖစၿ္ပီး ေအာက္ပါလႊတ္ေတာ္မ္ားအတြက္ ကွိုယ္စားလရယ္မ္ားကွို 
မြဲေပးေရြးခ္ယ္ရသည္။  

အမ္ွိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - အမ္ွိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကွိုယ္စားလရယ္ ၂၂၄ ေနရာရရွိသည့္အနက္ ၇၅% ျဖစ္သည့္ 
၁၆၈ ဦးကွို ျပည္သူက မြဲေပးေရြးခ္ယ္ရၿပီး က္န္ ၂၅% ျဖစ္သည့္ ၅၆ ဦးကွို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ္ဳပ္က 
တွိုက္ရွိုက္ေရြးခ္ယ္ခန္႔အပ္သည္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ - ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ကွိုယ္စားလရယ္ ၄၄၀ ေနရာရရွိသည့္အနက္ ၇၅% ျဖစ္သည့္ 
၃၃၀ ဦးကွို ျပည္သူက မြဲေပးေရြးခ္ယ္ရၿပီး က္န္ ၂၅% ျဖစ္သည့္ ၁၁၀ ဦးကွို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ္ဳပ္က 
တွိုက္ရွိုက္ေရြးခ္ယ္ခန္႔အပ္သည္။ 

တွိုင္းေဒသႀကီး (သွို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - တုွိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၇ ခု်ားႏရင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၇ 
ခုတြင္ တစ္ၿမွိဳ႕နယ္လရ္င္ ၂ ဦး်ားႏႈန္းစီျဖင့္ ၃၂၂ ၿမွိဳ႕နယ္ကွိုယ္စားျပဳ ကွိုယ္စားလရယ္ ၆၄၄ ဦးရရွိသည္။ ၄င္းအျပင ္
်ားႏုွိင္ငံရရွိလူဦးေရ စစုုေပါင္း၏ ၀.၁%်ားႏရင့္အထက္ရရွိေသာ တုွိင္းရင္းသားလူမ္ွိဳးမ္ားအတြက္ ေရြးခ္ယ္ေသာ 
ကွိုယ္စားလရယ္ ၂၉ ဦးရရွိသည္။ ထွိုတုွိင္းေဒသႀကီး်ားႏရင့္ ျပညန္ယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရရွိ ကွိုယ္စားလရယ္မ္ား၏ 
သံုးပံု်ားႏရစ္ပံုကွိုသာ ျပည္သူက တုွိက္ရွိုက္ေရြးခ္ယ္ရျခင္းျဖစၿ္ပီး က္န္ သံုးပံုတစ္ပံုကွို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ္ဳပ္က တုွိက္ရွိုက္ေရြးခ္ယခ္န္႔အပ္သည္။  



 

လက္ရရွိေရြးေကာက္ပြြဲဥပေဒအရ ေအာက္ပါအရည္အခ္င္း်ားႏရင့္ကွိုက္ညီသည့္ အမ္ွိဳးသား၊ အမ္ွိဳးသမီးမေရြး၊ 
ဘာသာမေရြး ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ ပါ၀င္ ဆ်ားႏၵမြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိသည္။  
(၁)  ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ်ားႏရစ္ျပည့္ၿပီး သက္ဆုွိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြြဲဥပေဒပါ 

ျပဌါန္းခ္က္မ္ား်ားႏရင့္ မဆန္႔က္င္ေသာ ်ုားႏွိင္ငံသား၊ ဧည့္်ားႏုွိင္ငံသား၊ ်ားႏွိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ (သွို႔မဟုတ္) 
ယာယီသက္ေသခံလက္မရတ္ကွိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ 

(၂)  သက္ဆုွိင္ရာ မြဲဆ်ားႏၵနယ္၏မြဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ။  
 
 

၂.၁ ေရြးေကာက္ပြြဲအား စီမံခန္႔ခြြဲသည့္ အဖြြဲ႕အစည္း 
 
 
 
 
 
 
 

 

ျပညေ္ထာငစ္ေုရြးေကာကပ္ြြဲေကာ္မရရင္ သည္ ်ားႏုွိင္ငံေတာ္ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)်ားႏရင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္ဥပေဒ- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမရတ ္ ၃/၂၀၁၂ အရ ဖြြဲ႕စည္းထားသည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရရင္သည ္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမရာက္ျခင္းဆုွိင္ရာလုပ္ငန္းမ္ားကွို ႀကီးၾကပ္ျခင္း်ားႏရင့္ ်ုားႏွိင္ငံေရးပါတီမ္ားအား ႀကီးၾကပ္ျခငး္ တာ၀န္တွို႔ကွို 
အဓွိက စီမံေဆာင္ရြက္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားက္င္းပျခင္း်ားႏရင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေကာ္မရရင္အဖြြဲ႕ခြြဲ 
အဆင့္ဆင့္ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း်ားႏရင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ မြဲဆ်ားႏၵနယ္မ္ား သတ္မရတ္ျခင္း၊ မြဲစာရင္းမ္ားျပဳစုျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ 
ကွိုယ္စားလရယ္အသွိအမရတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြြဲအျငင္းပြားမႈမ္ားအား စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျခင္း်ားႏရင့္ 
်ားႏုွိင္ငံေရးပါတီမ္ားအား မရတ္ပံုတင္ျခင္းတွို႔ကွိုလည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။ လက္ရရွိေကာ္မရရင္တြင ္ဥကၠဌ 
(၁)ဦး်ားႏရင့္ အဖြဲြ႕၀င ္ (၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅) ဦးရရွိၿပီး အားလံုးမရာ အမ္ွဳိ းသားမ္ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတွို႔ကွို ်ားႏုွိင္ငံေတာ္ 
သမၼတက ၂၀၁၆ ခု်ားႏရစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပတ္ာ၀န္ေပးခြဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာလသက္တမ္းမရာ (၅) 
်ားႏရစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စအုဆင့္ ေကာ္မရရင္၏ေအာကတ္ြင္ တွိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေကာ္မရရင္အဖြြဲ႕ခြြဲ 
(၁၄)ခု၊ ခရွိုင္ေကာ္မရရင္အဖြြဲ႕ခြြဲ (၇၃) ခု၊ ၿမွိဳ႕နယ္ေကာ္မရရင္အဖြြဲ႕ခြြဲ (၃၃၀) ခု်ားႏရင့္ ရပ္ကြက္/ေက္းရြာေကာ္မရရင္ 
အဖြြဲ႕ခြြဲ (၁၅၇၈၀) ခ ုရရွိသည္။  

  

ျပညေ္ထာငစ္ေုရြးေကာကပ္ြြဲေကာ္မရရင္ 
ေနျပညေ္တာ္၊ 

၀က္ဘ္ဆွိုက္ - www.uec.gov.mm, www.uecmyanmar.org 
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၂.၂ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား  
 

ျမန္မာ့ဒမီွိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လြန္စြာအေရးပါၿပီး ျပည္သူလူထုမရ အျပည့္အ၀ 
ပါ၀င္မြဲေပးခြဲ့ၾကေသာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲသည္ ေအာင္ျမငစ္ြာ အထေျမာက္ခြဲၿ့ပီျဖစ္ရာ ယခုအခါ 
ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲ်ားႏရင့္ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအတြက္ ဦးတည္ 
ျပင္ဆင္လ္က္ရရွိပါသည္။ ယခု ၂၀၁၇ ်ားႏရင့္ ၂၀၂၀ ခု်ားႏရစ္အၾကားကာလတြင္ လစ္လပ္မြဲဆ်ားႏၵနယ္မ္ား 
ထပ္မံေပၚေပါက္လာ်ားႏွိုင္သလွို ယင္းအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားလည္း တေက္ာ့ျပန္ရရွိလာ်ုားႏွိင္ပါသည္။ 
၂၀၂၀ ခု်ားႏရစ္တြင္ တ်ားႏုွိင္ငံလံုးရရွိ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအားလံုးမရ အားထားေမရ္ာ္မရန္းသည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြြဲႀကီးကွိုလည္း ်ားႏုွိင္ငံတ၀ရမ္း ၿခွိမ့္ၿခွိမ့္သြဲ က္င္းပရန ္ရရွိေနပါသည္။  

 

လက္ရရွိအေတြ႕အႀကံဳမ္ားအရ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားကွို မွိုးကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ 
်ားႏုွိ၀င္ဘာလ၌ က္င္းပေလ့ရရွိသည္ကွို ေတြ႕ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲကွိုလည္း တစ္ရက္တည္းတြင္သာ အၿပီး 
က္င္းပေလ့ရရွိပါသည္။  

 

ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ သန္းေပါင္းမ္ားစြာေသာ မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏အေရးကွိစၥ်ားႏရင့္ ပါ၀င္ခြင့္ကွိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆွိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားသည္ 
အျခားသူမ္ားနည္းတူ မသန္စြမ္းလူထု၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀အေပၚတြင္လည္း ႀကီးမားစြာ အက္ွိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစပ္ါသည္။  

 
 



 

 

၂.၃ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြဲြ႕၏ ေရြးေကာက္ပြြဲ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈဆုွိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ္က္မ္ား  

 

ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲအေတြ႕အႀကံဳ ်ားႏုနယ္ခြဲသ့လွို ်ားႏုွိင္ငံအတြင္းရရွိ လူပုဂၢွိဳလ္အသီးသီး၊ 
အဖြြဲ႕အစည္းအရပ္ရပ္မရာလည္း ်ားႏုွိင္ငံေရးတြင ္ ပါ၀ငပ္ါတ္သက္္မႈ်ားႏရင့္ ကွိုယ္တုွိင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အထမ္ား 
အားနည္းခြဲ့ၾကပါသည္။ ်ားႏွိုင္င၏ံျဖတ္သန္းခြဲ့သည္ သမုွိင္းေၾကာင္း်ားႏရင့္ အုပ္ခ္ဳပ္သ ူ အစွိုးရအခ္ွိဳ႕တွို႔၏ 
စနစ္မ္ားေၾကာင့္ ်ားႏွိုင္ငံသား်ားႏရင့္ အဖြြဲ႕အစည္းအမ္ားစုမရာ ်ားႏွိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္ အလရမ္းေ၀းကြာ 
ခြဲ့ၾကသည္။ ထွိုအထြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ ၄င္းတွို႔၏အဖြြဲ႕အစည္းမ္ားလည္း အပါအ၀ငျ္ဖစ္သည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္၏ အပွိုဒ ္၂၉ တြင္ “ပါ၀ငဖ္က္်ားႏုွိင္ငံမ္ားသည္ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား အမ္ားနည္းတူ ်ုားႏွိင္ငံေရးပါ၀ငေ္ဆာင္ရြကခ္ြင့္ ရရရွိေရးအတြက္ အာမခံရမည္။” ဟု 
ျပဌါန္းထားပါသည္။ ထွို႔ေၾကာင့္ ျမနမ္ာ်ုားႏွိင္င ံ မသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕သည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ 
ဆံုးရံႈးေနေသာ အခြင့္အေရးမ္ားကွို ေဖာ္ထုတ္ျမရင့္တင္ရန္်ားႏရင့္ ၄င္းတွို႔အေနျဖင့္ ်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ 
ပွိုမွိုလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာ်ားႏုွိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ္က္ ၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္မရ အစျပဳ၍ ်ားႏုွိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြြဲ 
လႈပ္္ရရားမႈမ္ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ပါ၀င္်ုားႏွိင္မႈ 
အေျခအေနမ္ားကွို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အခက္အခြဲအတားအဆီးမ္ား ရင္ဆုွိင္ေနရမႈအေပၚ အေရးဆွို 
တင္ျပျခင္း်ားႏရင့္ မသန္္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးရႈေထာင့္မရေန၍ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအား ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ 
သံုးသပ္ၿပီး ပွိုမွိုတွိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုွိ႔ကွို ျပဳလုပခ္ြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ 
က္င္းပခြဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ စစတ္မ္းငယ္တစ္ခု 
ေကာက္ယူျပဳစုၿပီး မြဲေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္မႈ ရရွိ/မရရွိ ေလ့လာ 
ေဖာ္ထုတ္ခြဲ့သလွို ၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲတြငလ္ည္း ေရြးေကာက္ပြြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲြ႕အစည္းမ္ားအား သင္တန္းမ္ားေပးၿပီး မသန္စြမ္းသူမ္ား၏မြဲေပး်ုားႏွိင္ခြင့္အေပၚ 
ထည့္သြင္းေစာင့္ၾကည့္၊ အစရီင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တွိုက္တြန္း အေရးဆွိုတင္ျပခြဲပ့ါသည္။ တဖန္ 
ယခုေနာက္ဆံုုး ၂၀၁၇ ခု်ားႏရစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္လည္း အျခားအရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ္ား၏ 
ေရြးေကာက္ပြြဲေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္မ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေရး ခ္ွိတ္ဆက္ပွို႔ေဆာင္ခြဲ့သလွို 
မသန္စြမ္းသူ ------ ဦးအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြြဲေလလ့ာေစာင့္ၾကည့္သူအင္အား (-----) ဦးျဖင့္ 
ရန္ကုန္တွို္င္းေဒသႀကီးအတြင္းရရွိ ေကာ့မရ းၿမွိဳ႕နယ္၊ လွိႈင္သာယာၿမွိဳ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တုွိင္္ၿမွိဳ႕နယ္၊ စစ္ကွိုင္းတုွိင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္းရရွိ မံုရြာၿမွိဳ႕နယ္်ားႏရင့္ ခ္င္းျပည္နယရ္ရွိ ထန္တလန္ၿမွိဳ႕နယ ္အစရရွိသည့္ ၿမွိဳ႕နယ္ (၅) ခုတြင္လည္း 
အဖြြဲ႕ကွိုယ္တုွိင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ္ား ျပဳလပု္ခြဲ့ပါသည။္ အဓွိကအားျဖင့္ မြဲရံု၊ မြဲရံုအသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ္ား်ားႏရင့္ မြဲေပးေရးဆုွိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအတြက္ အဆင္ေျပမႈရရွိ/မရရွိကွိ ု
ေလ့လာခြဲ့ပါသည္။ ဤသွို႔ျဖင့္ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား်ားႏရင့္ မြဲေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
လက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္မႈအေျခအေနတွို႔ကွို ေဖာ္ထုတ္်ားႏုွိင္ခြဲ့ၿပီး ၄င္းရလာဒ္မ္ားကွိ ု ဥပေဒမူေဘာင္ ေျပာင္းလြဲ 
တွိုးတက္လာေရး အေရးဆွိုတင္ျပမႈမ္ား်ားႏရင့္ ်ားႏုွိင္ငံေရးျဖစစ္ဥတ္ြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပွိုမွိုပါ၀င္ခြင့္ရရရွိလာေရး 
အနာဂတ ္လႈပ္ရရားမႈမ္ားတြင ္ဆက္လက္အသံုးခ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

  



 

ေရြးေကာက္ပြြဲအလွိုက္ ေလ့လာေတြ႕ရရွိခ္က္မ္ားကွို ေအာက္ပါအတုွိင္း အက္ဥ္းခ္ဳပ ္စုစည္းတင္ျပပါသည္။  
၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲကာလ ေတြ႕ရရွိခ္က္မ္ား 
၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔၌ က္င္းပခြဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲကာလတြင္ ရန္ကုန္တုွိင္းေဒသႀကီး်ားႏရင့္ 
ဧရာ၀တီတုွိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရရွိ မြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားထံမရ ေကာက္ယူရရရွိခြဲ့သည့္ 
ေတြ႕ရရွိခ္က္ရလာဒ္မ္ားမရာ ေအာက္ပါအတုွိင္းျဖစ္သည္။ 

စဥ ္ ေတြ႕ရရွိခ္က ္အေၾကာငး္အရာ 
၁ စစ္တမ္းအေပၚ တုန္႔ျပနခ္ြဲ့ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မသနစ္ြမ္းသူ စုစုေပါင္း၏ ၄၇% က ၾကားျဖတေ္ရြးေကာက္ပြြဲတြင္ 

ပါ၀င္မြဲေပးခြင့္ မရရရွိခြဲ့ၾကပါဟု ေျဖဆွိခုြဲ့သည္။ 
၂ ဖွိအားေပးျခင္း (သွို႔မဟုတ္) တုွိက္တြန္းျခင္း (သွို႔မဟုတ္) မြဲရံုသည္ ၄င္းတွို႔အတြက္ အဆင္မေျပျခင္းေၾကာင့္ 

ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ မြဲထည့္ခြဲ့ၾကေသာ မသန္စြမ္းသူ စုစုေပါင္း၏ ၂၀% က ႀကွိဳတင္မြဲသာ ေပးခြဲ့ရသည္ဟု 
တံု႔ျပန္ေျဖဆွိုခြဲ့သည္။ 

၃ မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္းတြင ္ ပါ၀င္ျခင္း ရရွိ/မရရွိ သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈရသည့္ ေနရာမ္ားသည္ ၄င္းတွို႔အတြက္ 
လက္လရမ္းမီ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈမရရွိဟု ၆၈% ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင ္မသနစ္ြမ္းသူမ္ားက ေျဖဆွိုခြဲ့ၾကသည္။ 

၄ မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္း ျပဳစုသည့္ပံုစံမ္ား်ားႏရင့္ သတင္းထုတ္္ျပန္သည့္ပံုစံမ္ားသည္ ၄င္းတွိုု႔အတြက္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေဆာငရ္ြက္ျခင္္းမရရွိပါဟ ု၈၇% ေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားက ေဖာ္ျပခြဲ့ၾကသည္။ 

၅ မြဲရံု၀န္ထမ္းမ္ား၏ ၁၀၀% စလံုးက ၄င္းတွို႔သည္ မ္က္မျမငလ္က္စမ္းစာ (Braille)ကွိ ု မသွိရရွိပါဟ ု
ေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 

၆ မြဲရံု၀န္ထမ္းမ္ား၏ ၁၀၀% စလံုးက ၄င္းတွို႔သည္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား (Sign Language)ကွိ ု
မသွိရရွိပါဟု ေျဖဆွိုခြဲ့ၾကသည္။ 

၇ မြဲရံုမ္ားသည္ ၀ရီးခ ြ္ဲအသံုးျပဳသူမ္ားအပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အွိုမ္ားအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ 
အေနအထားမ္ား မဟုတ္ပါဟု ၈၇% ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားက ေျဖဆွိုခြဲ့ၾကသည္။ 

၈ မြဲေပးပွိုငခ္ြင့္ရရွိသူ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ ၁၂% က ၄င္းတွို႔လက္၀ယ္တြင္ ်ားႏုွိင္ငံသားမရတ္ပံုတင္ မရရွိျခင္္းေၾကာင့္ 
မြဲစာရင္းတြင ္ပါ၀င္ျခင္း မရရွိဟ ုတုန္႔ျပန္ခြဲ့ၾကသည္။ 

 
 
၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကာလ ေတြ႕ရရွိခ္က္မ္ား 
၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ ်ားႏုွိ၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔၌ က္င္းပခြဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကာလတြင္ 
ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ္ားေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕၏ နယ္္ရံုးခြြဲမ္ားတည္ရရွိရာ (၁၃) ၿမွိဳ႕နယ္ရရွိ မြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိေသာ 
မသန္စြမ္းသူ (၄၅၀)ဦးထံမရ ေကာက္ယူရရရွိခြဲ့သည့္ ေတြ႕ရရွိခ္က္ရလာဒ္မ္ားမရာ ေအာက္ပါအတုွိင္းျဖစ္သည္။ 

စဥ ္ ေတြ႕ရရွိခ္က ္အေၾကာငး္အရာ 
၁ ေျဖဆွိုသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မသန္စြမ္းသူ ၈၆%က ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ မြဲထည့္ခြဲ့ၾကသည္ဟု တံု႔ျပန္ခြဲ့သည္။ 
၂ ၃၃% ေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားက မည္သွို႔မြဲထည့္ရမည္ကွို ေကာင္းစြာ ႀကွိဳတင္နားလည္ သွိရရွိျခင္း မရရွိခြဲၾ့ကပါဟု 

ေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 
၃ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ ပါ၀င္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကသူ မသန္စြမ္းသူစုစေုပါင္း၏ ၁၃% က မြဲရံုမ္ားသည္ ၄င္းတွို႔အတြက္ 

သက္ေတာင့္သက္တာျဖစ္မႈ မရရွိဟ ုေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 
၄ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ပါ၀င္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကသူ မသန္စြမ္းသူစုစုေပါင္း၏ ၇၃% က မြဲရံုမ္ားသည္ ၀ရီးခ ြ္ဲလ္အသံုးျပဳသူမ္ား 

အတြက္ လံုး၀ အဆင္မေျပပါဟု ေျဖဆွိုခြဲ့ၾကသည္။ 
၅ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ ပါ၀င္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကသူ မသန္စြမ္းသူစုစုေပါင္း၏ ၇% က ၄င္းတွို႔မသန္စြမ္းမႈအတြက္ 

စွိုးရွိမ္မႈျဖင့္ မြဲထည့္ခြဲ့ၾကရသည္ဟု ေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 



 

၆ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ ပါ၀င္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကသူ မသန္စြမ္းသူစုစုေပါင္း၏ ၂၀% က မြဲထည့္သည့္ေန႔တြင္ 
မသန္စြမ္းမဟုတ္သ ူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏ တနည္းမဟုတ္တနည္း ခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကွို ခံခြဲ့ၾကရသည္ဟု 
ေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 

၇ ၁၀% ေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားက အကူလူျဖင့္ မြဲထည့္ရသည့္အေပၚ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္မႈမရရွိဟ ု
ေျဖဆွိုခြဲၾ့ကသည္။ 

 
 
မသနစ္ြမး္သမူ္ားအပါအ၀င ္အားလံုးလြယက္စူြာ မြဲထည့္်ုားႏွိငသ္ည့္ မြဲရံုမ္ား 
အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ားႏွိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ျဖစ္ေပၚရန ္မြဲရံုမ္ားတြင္ ေအာက္ပါအဂၤါရပ္မ္ား ျပည့္စံုရမည္။ 
 မြဲရံုတည္ေဆာက္ပံုဒီဇုွိင္း်ားႏရင့္ မြဲရံုသွို႔ ၀င/္ထြက္ရာ ေလရ္ာက္လမ္းမ္ားသည္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္အားလံုးအတြက္ 

လက္လရမ္းမီ လြယ္ကူစြာ အသံုျပဳ်ုားႏွိင္သည့္အေနအထား ျဖစ္ရမည္။ 
 မြဲရံုအတြင္း ပရ၀ုုဏ္သည္ လႈပ္ရရားသြားလာမႈခက္ခြဲသူမ္ား (ဥပမာ-၀ရီးခ္ြဲလ္အပါအ၀င္) အတြက္ 

လံုေလာက္သည့္အက္ယ္အ၀န္း ရရွိရမည္။ 
 မြဲပံုးမ္ားသည္ အရပ္အနွိမ့္အျမင့္ အမ္ွိဳးမ္ွိဳးရရွိသည့္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္အားလံုး လက္လရမ္းမီသည့္အျမင့္အေနအထား 

တြင္ ရရွိရမည္။ 
 အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအတြက္ မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာပံုစံ အစီအမံမ္ား စီစဥ္ျဖည့္ဆည္း 

ေပးရမည္။  
ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင်္ားႏရင့္ ပူးေပါင္း၍ 
အထက္ပါအဂၤါရပ္မ္ား်ားႏရင့္ ျပည့္စံုသည့္ အားလံုးလက္လရမ္းမီ မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေသာ မြဲရံု စုစုေပါင္း (----)ရံု (၂၀၁၅ တြင္ 
------ရံု်ားႏရင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ၉ ရံု) အား ေဖာ္ေဆာင္ခြဲ့ၿပီး ်ားႏုွိင္င၏ံေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားသမုွိင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကွိမ္ 
အစျပဳတွိုးတက္မႈအျဖစ ္မရတ္တမ္း၀င္ခြဲ့သည္။ 
 
တပါးသအူေပၚ မရခီွိမုႈကငး္ၿပးီ လြတလ္ပစ္ြာ မြဲထည့္်ုားႏွိငမ္ႈ 
အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေသာ မြဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မြဲဆ်ားႏၵရရင ္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအား 
ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈမရရွိျခင္း၊ မြဲထည့္သည့္ေနရာတြင္ အတားအဆီးမ္ား ကင္းစင္ျခင္း်ားႏရင့္ တပါးသူအကူအညီမလုွိပြဲ 
ကွိုယ္တုွိင္ လရ္ွိဳ႕၀ရက္ဆ်ားႏၵမြဲထည့္်ားႏုွိင္ျခင္းတွို႔ ေသခ္ာေစရမည္။ ျမန္မာ်ုားႏွိင္င ံ မသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕၏ 
ေရြးေကာက္ပြြဲေလ့လာေတြ႕ရရွိခ္က္မ္ားအရ ျပညေ္ထာင္စုေုရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္ ၀န္ထမ္းမ္ားသည္ 
မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏အခြင့္အေရး်ားႏရင့္ လွိုအပ္ခ္က္မ္ားအား သွိရရွိ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ တွိုးတက္လာသည္ကွို 
ေတြ႕ရသည္။ မသန္စြမ္းသူမ္ား လြတ္လပ္စြာ လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြြဲဥပေဒ 
မူေဘာင္မ္ားကွို ျပင္ဆင္ေပးသလွို မြဲရံုအခ္ွိဳ႕တြင ္ အားလံုးလက္လရမ္းမီ မြဲထည့္္်ားႏုွိင္ေသာ အစီအမံမ္ားကွို 
ေဆာင္ရြက္ေပးခြဲ့သည္။ အျမငအ္ာရံု မသန္စြမ္းသူမ္ား မ္က္မျမင္စာပံုစံျဖင့္ တစ္ပါးသူ အကူအညီ လံုး၀မလွိုပြဲ 
ကွိုယ္တုွိင္ လရ္ွိဳ႕၀ရက္္မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေရးအတြက္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးခြဲ့သည္။ သွို႔ေသာ္ ်ုားႏွိင္ငံတ၀ရမ္း ပွိုမွိုက္ယ္ျပန္႔စြာ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္္ရန္ မ္ားစြာ က္န္ရရွိေနပါေသးသည္။  
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

အခန္း (၃) 

ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရး 
 
 
 
“မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား” နယ္ပယ္က႑်ားႏရစ္ခုလံုးသည္ မည္မရ္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေရရ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပခြဲ့ေသာ အခန္း (၂) ခုက ရရင္းလင္းစြာ မီးေမာင္းထွိုးျပထားသည္။ ယင္းနယ္ပယ္်ားႏရစ္ခုလံုး၏ 
ထပ္တူညီသည့္အခ္က္မရာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပါ၀င္လာ်ုားႏွိင္ေရးျဖစ္ၿပီး ဤကွိစၥသည္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း အက္ယ္တ၀င့္ ရရင္းျပထားခြဲ့ေပသည္။ ကမၻာ့က္န္းမာေရးအဖြြဲ႕ႀကီး၏ထုတ္ျပန္ခ္က္ျဖစ္ေသာ 
၁၅% အေပၚအေျချပဳတြက္ခ္က္မည္ဆွိုလရ္င္ ျမန္မာ်ားႏွိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူဦးေရ ၇.၆ သန္းခန္႔ ရရွိသည္။ 
ဤအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ တ်ားႏုွိင္ငံလံုး မြဲအမ္ားဆံုးျဖင့္ အ်ားႏုွိင္ရရရွိခြဲ့ေသာ 
အမ္ွိဳးသားဒီမွိုကေရစီအဖြြဲ႕ခ္ဳပ္ပါတီအား မြဲေပးခြဲ့ေသာ စစုုေပါင္းမြဲဆ်ားႏၵရရင္အေရအတြကထ္က္ ----% 
ပွိုမ္ားေနသည္ကွို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏ ်ုားႏွိင္ငံေရးအျမင္မ္ား ပါ၀င္လာေအာင္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္မရာ လြန္စြာ နက္နြဲေသာကွိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟ ု ယူဆစရာအေၾကာင္းရရွိေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္ ၄င္းတွို႔၏်ားႏုွိင္ငေံရးပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္အေရးႀကးီပံု်ားႏရင့္ အဆွိုပါအခြင့္အလမ္းအတြက္ လူအမ္ား 
ပွိုမွိုစဥ္းစားလာေအာင္ အျမင္ဖြင့္ေပးရာ ေရာက္ေစပါသည္။  
 

  

တ်ုားႏွိင္ငလံံုးရရွိ မရတ္ပံုတငထ္ားေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္အေရအတြက ္- --------??????? 

တ်ုားႏွိင္ငလံံုးရရွိ မသနစ္ြမ္းသ ူအေရအတြက ္- ၇.၆ သန္း 

အမ္ွိဳးသားဒီမွိကုေရစီအဖြြဲ႕ခ္ဳပ္ရရရွိခြဲ့ေသာ မြဲအေရအတြက ္- ---??? 

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲကာလ သုံးသပ်္ားႏွိႈငး္ယရဥခ္္က္ 

ဤေနရာတြင ္ WHO တြက္ခ္က္မႈအေပၚမူတည္၍ တ်ားႏုွိင္ငံလုံးရရွိ မသန္စြမ္းသူလူဦးေရကွိုသာ ေဖာ္ျပ်ားႏုွိင္ 
ေသာ္လည္း မြဲေပးပွိငု္ခြင့္ရရွိေသာ မသန္စြမ္းသူလူဦးေရကွိုမူ ေဖာ္ျပ်ုားႏွိင္ျခင္းမရရွိေသးေခ္။ ထွို႔ေၾကာင့္ အဆွိုပါ 
အခ္က္အလက္ကွို ရရရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင ္ တ်ားႏုွိင္ငံလံုးရရွိ 
မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္းကွိုပါ ထည့္သြင္းျပဳစုေကာက္ယူထားရန္ လွိုအပ္ပါသည္။ 



 

၃.၁ အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ားႏုွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအေပၚ အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆုွိခ္က္ 

‘မသန္စြမ္းမႈ’ အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိုခ္က္မ္ားအေပၚ ျငင္းခုန္ေဆြးေ်ားႏြးမႈအခ္ွိဳ႕ ရရွိေနၾကေသာ္လည္း အခန္း (၁) တြင္ 
ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတုွိင္း ‘အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ’ ဟူသည့္ အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိုခ္က္ျဖင့္သာ 
ေရရ႕သွို႔ဆက္လက္ခ္ီတက္ ခရးီျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ AGENDA အဖြြဲ႕က ဖြင့္ဆွိုေသာ ‘အားလံုးလက္လရမ္းမီ 
ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ’ ဆွိုသည္မရာ “မသန္စြမ္းသူမ္ား ်ုားႏွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အျပည့္အ၀ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္်ားႏွိုင္ေရးအတြက္ ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈ်ားႏရင့္ အတားအဆီးအားလံုးကွို ဖယ္ရရားေပးၿပီး ၄င္းတွို႔အတြက္ 
လွိုအပ္ေသာ ပံ့ပွိုးမႈမ္ား စီမံျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။  
 
ဤအဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆုွိခ္က္်ားႏရင့္အတူ ‘ေရြးေကာက္ပြြဲသံသရာ 
စက္၀န္း၏အဆင့္အားလံုး်ားႏရင့္ က႑တစ္ခုခ္င္းစီတွိုင္း၌ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေအာင္ မည္သွို႔စီမ ံ
ေဆာင္ရြက္မည’္ ဆွိုသည့္အခ္က္ကွို သွိနားလည္ရန္ 
အေရးႀကီးေပသည္။  
 
အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ ဟူသည္ 
မြဲရံုမ္ားတြင္ အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င ္ ရယူအသံုးျပဳ်ားႏုွိင္မႈ 
ဆုွိင္ရာ အေျခခံအခ္က္မ္ားကွို ျဖည့္ဆည္းထားေပးရန္ 
လွိုအပ္သည္။ မြဲရံုမ္ားသည္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား လြယ္ကူ 
လက္လရမ္းမီသည့္ ေနရာတြင္ရရွိရမည္၊ မြဲရံုသွို႔ သြားရာလမ္း 
သည္ အတားအဆီးကင္းၿပီး အ်ၱားႏရာယ္ကင္းသည့္အေျခအေန ျဖစ္ရမည္၊ မြဲရံုသည္ လႈပ္ရရားသြားလာမႈ 
ခက္ခြဲေသာ သူမ္ားအတြက္ပါ လံုေလာက္ေသာ အက္ယ္အ၀န္းရရွိရမည္၊ မြဲပံုးမ္ား အျမင့္်ားႏရင့္ မြဲပံုးတင္သည့္ 
ေအာက္ခံခံုသည္ ကွိုယ္ခ်ားႏၶာအေျခအေနအမ္ွဳိ းမ္ွိဳးရရွိသူမ္ား၊ အရပ္အနွိမ့္အျမင့္ အမ္ွိဳးမ္ွိဳးရရွိေနသူမ္ားအပါအ၀င္ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္အားလံုး လက္လရမ္းမီသည့္ အေနအထားတြင္ ရရွိရမည္၊ ေရြးေကာက္ပြြဲအရာရရွိမ္ား်ားႏရင့္ မြဲရံု၀န္ထမ္းမ္ား 
သည္ ယဥ္ေက္းပ္ ငရာၿပီး မသန္စြမ္းသူမ္ား မြဲေပးပွိုင္ခြင့္ကွို အေကာင္းဆံုး ကူညီျဖည့္ဆည္းေပး်ားႏွိုင္သူမ္ား 
ျဖစ္ရမည္၊ အျမင္အာရံုအားနည္းသူ (သွို႔မဟုတ္) အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအတြက္ 
မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာျဖင့္ မြဲေပး်ားႏုွိင္ေသာ ပံုစံမ္ား စီမံထားရရွိေပးရမည္။ 
 

  

ေရြးေကာက္ပြြဲမရာ မသနစ္ြမ္းသူေတြ ပါ၀င္ခြင့္ရဖွို႔ အလြန္ 
အေရးႀကီးပါတယ။္ ဒီလွိုပါ၀င္ခြင့္ရမရသာ က္မတွို႔ဟာ 
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ္ယခ္ြင့္ေတြရရွိလာမရာျဖစ္ၿပီး ကွိယုတ္ုွိင္ 
မြဲေပးခြင့္၊ ကွိယု္စားလရယ္္ေလာင္းအျဖစ ္ ကွိယုတ္ုွိင္ 
၀င္ေရာက္ေရြးေကာက္ခံပွိငု္ခြင့္နြဲ႔ ေရြးေကာ္ပြြဲအရာရရွိမ္ား 
အျဖစ ္ ကွိယု္တုွိင္၀င္ေရာက္္ တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ခြင့္ 
ေတြလည္း ျဖစေ္ပၚလာမရာျဖစ္ပါတယ္။ ်ုားႏွိင္ငံသား 
တစေ္ယာက္အေနနြဲ႔ ပါ၀ငမ္ြဲေပးျခင္းျဖင့္ အျခားသမူ္ားရြဲ႕ 
အခြင့္အေရး တံခါးမ္ားကွိ ု ဖြင့္လရစေ္ပးျခင္းလည္း 
ျဖစ္ပါတယ။္  
မစၥ ယပစ္္ဒွိုငယ္ာနာ 
AGENDA ၏ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရး အႀကံေပးအရာရရွိ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

မြဲထည့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါ၀င္်ားႏုွိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအေျခခံအခ္က္မ္ားကွို ေသခ္ာေစရမည္။ 
 

• မြဲဆ်ားႏၵရရင္၏ကွိုယ္ပွိုင္စွိတ္ႀကွိဳကေ္ရြးခ္ယ္ လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲေပးခြင့္ 

• အကူလူမလွိုပြဲ ကွိုယ္တုွိင္မြဲထည့္်ားႏုွိင္မႈ 

• အကူအညီလွိုအပ္သည့္အခါ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မသန္စြမ္းသူအား ထွိေရာက္စြာ အကူအညီေပး်ုားႏွိင္မႈ  

• မြဲရံု၀န္ထမ္းမ္ားမရ မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအေပၚ လွိုလားသည့္သေဘာထားရရွိမႈ 
 

 
 

မြဲရံု မြဲရံု ရပုပ္ုွိငး္ဆုွိငရ္ာ အတားအဆီးမ္ား 
 မြဲရုံေနရာေရြးခ္ယ္မႈ်ားႏရင့္ မြဲရုံတည္ေဆာက္ပုံဒီဇုွိင္းသည္ 

အားလံုးလက္လရမ္းမီ အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ရမည္၊ 
 အကူအညီေပးမည့္သူမ္ား စီစဥ္ထားရရွိရမည္၊ 
 မြဲထည့္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္အေထာက္အကူျပဳ 

ပစၥည္းမ္ား ျပင္ဆင္ထားရရွိရမည္၊ (ဥပမာ-မ္က္မျမင္စာ၊ 
ပုံႀကီးခ္ြဲ႕ထားသည့္စာ၊ ပုံႀကီးခ္ြဲ႕ၾကည့္၍ရသည့္ 
မရန္ဘီလူး၊ ရွိုးရရင္းသည့္ရုပ္ပုံကားခ္ပ္မ္ား စသည္။ 



 

 
 
 

အားလံုးလကလ္ရမး္မ ီပွိမုွိပုါ၀င်ု္ားႏွိင္္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြြဲမ္ားဆသီွို႔ ဥးီတညသ္ည့္ 

ေရြးေကာကပ္ြြဲသသံရာစက၀္နး္်ားႏရင့္ လပုင္နး္စဥအ္ဆင့္မ္ား 
 

 
 
 

ေရြးေကာက္ပြြဲလြန္ကာလ 
 

 
 

ေကာ္မရရင ္၀က္ဘ္ဆုွိက္အား အားလုံး 
ဖတ္ရႈ်ုားႏွိင္ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ျခင္း  

 
အေတြ႕အႀကံဳသငခ္န္းစာမ္ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင ္

မသနစ္ြမ္းအဖြြဲ႕မ္ားအား ပါ၀ငေ္စျခင္း 

 
ေကာ္မရရင်္ားႏရင့္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕မ္ားအၾကား 

ဆက္သြယ္/ဆက္ဆံေရးတွိုးျမရင့္ျခင္း

 
 

မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ တုွိင္ပင္ေဆြးေ်ားႏြးပါ။ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္မရတ္ပုံတင္ရာတြင္ မသန္စြမ္းမႈအမ ွ္ိဳးအစား 
ထည့္ရန္လွိ/ုမလွိ ုဆုံးျဖတ္ပါ။ 

 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္မရတ္ပုံတင္ျခင္းဆုွိင္ရာ သတင္းအခ္က္အလက္ 
စာရြက္စာတမ္းမ္ားကွို မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီ 
အသုံးျပဳ်ုားႏွိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

ေရြးေကာက္ပြြဲအႀကွိဳကာလ 

 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္်ားႏရင့္အညီ 

ေရြးေကာက္ပြြဲဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပဌါန္းျခင္း 

မြဲေပးခြင့္ကွို ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည့္ ဥပေဒမ္ားကွို ဖယ္ရရားျခင္း 

 
အားလုံးလက္လရမ္းမ ီရယူအသုံးျပဳ်ုားႏွိင္မည့္ပံုစံျဖင့္ 

သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကွို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
 

 
ေရြးေကာက္ပြြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈဆုွိင္ရာ စစ္ေဆးသည့္အခ္က္မ္ားတြင္ 

အားလုံးပါ၀င္်ုားႏွိင္မႈကွို ေသခ္ာေစမည့္ ေမးခြန္းမ္ားထည့္ထားပါ။ 

 
သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကွို အားလုံးလက္လရမ္းမီ အသုံးျပဳ်ုားႏွိင္မည့္ပုံစံမ္ားျဖင့္ 

ထုတ္ျပန္်ုားႏွိင္ေရးအတြက္ မီဒီယာမ္ားကွို သင္တန္းေပးထားပါ။ 
 

ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္သူမ္ား လွိုက္နာေစာင့္ထွိန္းရမည့္ 
အခ္က္မ္ားသတ္မရတ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕မ္ားကွိ ုပါ၀င္ေစပါ။  
 

မသန္စြမ္းသူ ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းမ္ားကွို ေရြးခ္ယ္ပါ။ 
စကားစစ္ထွိုးပြြဲမ္ားကွိ ု၄င္းတွို႔ပါ၀င္်ုားႏွိင္မည့္ပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါ။ 

 

ေရြးေကာက္ပြြဲရလာဒ္မ္ားအား အားလုံးသွိရရွိ်ုားႏွိင္မည့္ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါ။ 

 

ေရြးေကာက္ပြဲြတုွိင္ၾကားမႈမ္ားအေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈသည ္
အားလုံးလက္လရမ္းမီသည့္အေျခအေနျဖစရ္မည္။ 

 
လုံၿခံဳေရးကွိ ုအေလးထား 

ျပင္ဆငပ္ါ။  

ေရြေကာက္ပြြဲကာလ 

မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္း မရတ္ပုံတင္သည့္ေနရာ်ားႏရင့္ မြဲရုံေနရာမ္ားအားလုံးကွို 
မသန္စြမ္းသူမ္ားပါ သြားလာ်ုားႏွိင္သည့္ ေနရာတြင္ ေရြးခ္ယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 

မြဲဆ်ားႏၵရရင္္ပညာေပးျခင္း်ားႏရင့္ ်ုားႏွိင္ငံသားအခြင့္အေရးပညာေပးျခင္းမ္ားကွို 
အားလုံးနားလည္ လက္လရမ္းမီ်ုားႏွိင္မည့္ပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါ။ 

 

ႀကွိဳတင္မြဲေပးျခင္း/ေရြ႕လ္ားမြဲပုံးျဖင့္ မြဲေပးျခင္းကြဲ့သွို႔ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းမ္ားျဖင့္ မြဲေပး်ုားႏွိင္မည့္ မူ၀ါဒမ္ားကွိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ထားပါ။  
 
သင့္တင့္ေလ္ာက္ပတ္ေသာ အစီအစဥ္မ္ား ပ့ံပွိုးျဖည့္ဆည္းေပး်ုားႏွိင္ေရးအတြက္ 
ဘတ္ဂ္က္သုံးစြြဲေရးဆုွိင္ရာမူ၀ါဒ ထားရရွိပါ။ 
 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအား ပါ၀င္ခြင့္ေပးပါ။ 

မြဲရုံမ္ားကွို အားလုံးလက္လရမ္းမီ အသုံးျပဳ်ုားႏွိင္ေအာင္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ပါ။ 

မြဲရုံမရ းလက္စြြဲစာအုပ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ က႑မ္ား ထည့္သြင္း 
ေရးဆြြဲပါ၊ မသန္စြမ္းသူမ္ား မြဲထည့္မႈအတြက္ မည္သွို႔စီမံေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္ကွိ ု၄င္းတွို႔အား ေလ့က္င့္သင္တန္းေပးထားပါ။  

 
ပုံႀကီးခ ြ္ဲ႕ျမင္ရသည့္မ္က္မရန္မ္ား၊ အထွိအေတြ႕ျဖင့္ စမ္းၿပီး သွိရရွိ်ုားႏွိင္ 
ေသာ စတစ္ကာကပ္ထားသည့္ မြဲပုံးမ္ား၊ ၿမြဲၿမံစြာ ကွိုင္တြယ္ 
အသုံးျပဳ်ုားႏွိင္မည့္ ခြဲတံမ္ား၊ ၀ရီးခ ြ္ဲလ္အသုံးျပဳသူမ္ား လက္လရမ္း  
မီသည့္ မြဲရုံမ္ား၊ စသည္တွို႔ကွိ ုျပင္ဆင္ထားပါ။ 
 

အထွိအေတြ႕ျဖင့္ စမ္းၿပီး နားလည္သွိရရွိ်ုားႏွိင္မည့္ 
မြဲျပားလမ္းညႊန္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

 
မသန္စြမ္းသူ ေရြးေကာက္ပြြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ္ားကွို အသွိအမရတ္ျပဳ လက္ခံပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

၃.၂ ဥပေဒမူေဘာင္မ္ား  

၃.၂.၁ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ္ား 
 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ်ုားႏွိင္ငေံတာ္၏ ၂၀၀၈ ဖြြဲ႕စည္း 
အုပ္ခ္ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁)၊ အပွိုဒ ္ ၂၁ အပွိုဒ္ခြြဲ 
(က)တြင္ ်ားႏွိုင္ငံသားတုွိင္းသည္ ဤဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
တြင္ သတ္မရတ္ျပဌါန္းထားသည့္ တန္းတူညီမရ္မႈအခြင့္အေရး၊ 
လႊတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမရ္တမႈအခြင့္အေရးတွို႔ကွို 
ခံစားခြင့္ရရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္ ၃၈ အပွိုဒ္ခြြဲ(က) 
တြင္ ်ားႏုွိင္ငံသားတုွိင္းသည္ ဥပေဒ်ားႏရင့္အညီ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမရာက္ခြင့္်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမရာက္ခံပွိုငခ္ြင့္ရရွိသည္ 
ဟုလည္းေကာင္း၊ အခန္း (၈)၊ အပွိုဒ ္၃၅၄ အပွိုဒ္ခြြဲ(က)တြင္ 
်ားႏုွိင္ငံသားတုွိင္းသည္ မွိမွိ၏ယံုၾကည္ခ္က္၊ တင္ျမင္ယူဆခ္က ္
မ္ားကွို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုွိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ 
ခြင့္ရရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊  အပွိုဒ္ခြြဲ(ဂ)တြင္ အသင္းအဖြဲြ႕ 
(သွို႔) အစည္းအရံုးမ္ား ဖြြဲ႕စညး္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိသည္ဟု 
လည္းေကာင္း ျပဌါန္းထားပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ ခု်ားႏရစ္၊ ဇြန္လတြင္ျပဌါန္းခြဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရးဥပေဒ၏ အခန္း (၂)၊ အပွိုဒ ္ ၃ အပွိုဒ္ခြြဲ 
(ဂ)တြင္တြင္လည္း ်ားႏုွိင္ငံသားမ္ား ခံစားခြင့္ရရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး်ားႏရင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ္ားကွို 
မသန္စြမ္းသူအားလံုး တန္းတူညီမရ္ အျပည့္အ၀ ရရရွိေစရနဟ္ုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ္ခြြဲ (ဃ)တြင္ ်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္ 
ျပည္သူ႕ေရးရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အျခားသူမ္ား်ားႏရင့္တန္းတူ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း ေပါင္းစည္းပါ၀င္်ုားႏွိင္ရန္ 
ဟုလည္းေကာင္း၊ အခန္း (၈)၊ အပွိုဒ္ ၂၉ တြင္ ဥပေဒအရဆ်ားႏၵမြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိေသာ မသနစ္ြမ္းသူတုွိင္းသည္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲေပးခြင့္ရရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္၃၀ တြင္ မသန္စြမ္းသူ်ားႏုွိင္ငံသား 
တုွိင္းသည္ ်ားႏုွိင္ငံေတာ္ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ်ားႏရင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမရာက္ျခင္းဆုွိင္ရာ တည္ဆြဲဥပေဒမ္ား်ားႏရင့္အညီ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေရြးခ္ယ္ခံပွိုင္ခြင့္ရရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း ျပဌါန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
ဆက္လက္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္၏ မဟာဗ္ ဟာစီမံကွိန္း (၂၀၁၄-၂၀၁၈)၊ အခန္း (၉) 
အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျမရင့္တင္ျခင္းအခန္း၌  “ေရြးေကာက္ပြြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္လရမ္းမရီရန္ အခက္အခြဲ်ားႏရင့္ 
စွိန္ေခၚမႈမ္ား ရင္ဆုွိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ ပွိုမွိုပါ၀ငေ္ဆာင္ရြကမ္ႈကွို ျမရင့္တင္ရန္”  
ဟုလည္းေကာင္း၊ “်ားႏုွိင္ငံတကာ စာခ္ဳပ္ျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
သေဘာတူစာခ္ဳပပ္ါ မသန္စြမး္သူအခြင့္အေရးမ္ားအေပၚ အသွိွိပညာေပးရန္်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္်ုားႏွိင္ရန္ မူ၀ါဒမ္ား ခ္မရတလ္ာ်ားႏုွိင္ရန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္ (၃.၂)  အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက႑၌ 
“ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပါ၀ငမ္ႈအားနည္းေနသည့္ေပၚ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ ညရွိ်ားႏွိႈင္း၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္”  ဟုလည္းေကာင္း၊ အခန္း (၁၂)  စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း်ားႏရင့္ 
စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းအခန္း၊ အပွိုဒ္ခြြဲ (၁.၁) ၌ “ေကာ္မရရင္၀န္ထမ္းမ္ားအား မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆွိုင္ရာ 
်ားႏုွိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ္ဳပအ္ေၾကာင္း အသွိပညာေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြြဲဆုွိင္ရာ ဥပေဒမေူဘာင္မ္ား သံုးသပ္ 

ဥပေဒဆုွိငရ္ာ အကာအကြယ္ 
အားလံုးလကလ္ရမ္းမပီါ၀င်္ားႏွိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား၏ 
အ်ားႏရစသ္ာရ အေျခခံမ္ား ခုွိင္မာအားေကာင္းေစရန ္
်ားႏုွိင္ငတံကာ၊ ေဒသတြင္း်ားႏရင့္ ျပညတ္ြင္းဥပေဒမူေဘာင္ 
မ္ားက လႊမ္းၿခံဳအကာအကြယ္ေပးထားေပသည။္  
ဒီမွိုကေရစီျဖစ္စဥတ္ြင ္မသနစ္ြမ္းသမူ္ား အျပည့္အ၀ ပါ၀င ္
်ားႏွိုင္ေရး ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအစွိုးရအေနျဖင့္ အစျပဳလုပေ္ဆာင္ရန ္
်ားႏရင့္ ပံ့ပွိုးမႈမ္ားေပးရန ္ တာ၀န္ရရွိသညဟ္ု ျမန္မာ်ုားႏွိင္င ံ
ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ အခြင့္ 
အေရး ဥပေဒ၊ အျပည္ျပညဆ္ွိုငရ္ာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္း၊ ်ုားႏွိင္ငံသား်ားႏရင့္်ားႏွိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ္ား 
ဆုွိင္ရာ ်ားႏွိုင္ငံတကာသေဘာတစူာခ္ဳပ္၊ မသနစ္ြမ္းသူမ္ား 
အခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္တွို႔က 
ညႊန္ျပထားပါသည။္  
 



 

ျပင္္္ဆင္ ေရးဆြြဲရာတြင္ မသန္စြမ္းအဖြဲြ႕အစည္းမ္ား်ားႏရင့္ ညရွိ်ားႏွိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တွိွို႔ရရွိ/မရရွိ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ရန္” 
ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္ (၂.၁)တြင္ “ေကာ္မရရင္ရံုး၏ဖြြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္တွိုးခ္ြဲ႕ဖြြဲ႕စည္းရာတြင္ မသန္္စြမ္းသူမ္ား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရးဆြြဲျခင္း ရရွိ/မရရွိ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ရန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္ (၃.၁)တြင္ 
“၀န္ထမ္းတွိုးခ္ြဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္း်ားႏရင့္ ရာထူးတုွိးျမရင့္ေရး မူ၀ါဒမ္ား ခ္မရတ္ရာတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ္ား ပါ၀င္ေရးကွို 
ေလးစားလွိုက္နာျခင္း ရရွိ/မရရွိ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ရန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ အပွိုဒ ္ (၆.၈)တြင္ 
“မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားမရ အႀကံျပဳခ္က္မ္ား်ားႏရင့္ ဥပေဒမ္ားအေပၚ အေျခခံ၍ အားလံုးလက္လရမ္းမီ 
အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ေသာ မြဲရံုမ္ား သတ္မရတ္ျခင္း ရရွိ/မရရွိ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ရန္” ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ 
ရည္မရန္းခ္က္ထားရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။  
 
တဖန္ မြဲရံုမရ း၊ ဒုတွိယမြဲရံုမရ းမ္ား လက္စြြဲတြင္လည္း ေအာက္ပါတုွိင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ အကူညီလုုွိအပ္သူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မြဲေပးျခင္း 
မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၊ စာမတတ္သူမ္ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အွိုု မြဲဆ်ားႏၵရရင္အမ္ားစုုသည္ အကူအညီမပါဘြဲ 
ဆ်ားႏၵမြဲေပး်ားႏွိုုင္ၾကေသာ္လည္း အခ္ွိဳ႕မရာမ ူ အကူအညီမပါဘြဲ ဆ်ားႏၵမြဲေပး်ားႏွိုုင္ျခင္း မရရွိၾကေခ္။ ၄င္းတွိုု႔အေနျဖင့္ 
ဆ်ားႏၵမြဲထည့္ရန္အတြက္ မွိမွိစွိတ္ႀကွိဳက္ ေရြးခ္ယ္ထားသူတစ္ဦးအား အကူအညီရယူရန္ ေခၚလာခြင့္ရရွိသည္။ 
အကူအညီ လွိုုအပ္ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားကွို ု ဆက္သြယ္ေျပာဆွိုုရာတြင္ ၄င္းတွို႔်ားႏရင့္အတူ အေဖၚလွိုုက္ပါလာသူ 
ကွိုုသာမက သက္ဆုွိင္ရာ အကူအညီလွိုအပ္သူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္ကွိုုပါ တွိုုက္ရွိုုက္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားပါ။ 
 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ မြဲရံုုတြင္ လုုွိအပ္သည့္အခ္က္မ္ား 
ကွိုုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
 မြဲရံုုအ၀င္၊ အထြက္လမ္းတြင္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္ ျပည္သူမ္ား်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအားလံုုး လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ 

သြားလာ်ားႏွိုုင္ေစရန ္ လြန္စြာမတ္ေစာက္မႈမရရွိဘြဲ ေျမျပင္်ားႏရင့္ ကပ္လ္က္ရရွိသည့္ အသံုုးတည့္မည့္ 
ဆင္ေျခေလရ္ာလမ္းမ္ား ျပင္ဆင္ထားရရွိရန္။ (မရတ္ခ္က-္  အျမင့္ ၁ ေပ ရရွိတွိုုင္း အလ္ား ၁၀ ေပ အခ္ွိဳးျဖင့္ 
ဆင္ေျခေလရ္ာလမ္းမ္ားျပဳလုုပ္ရမည္။) 

 မြဲရံုု၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္သည္လည္း ၀ရီးခ္ြဲလ္အသံုးျပဳသူအပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္ မည္သူမဆွိုု 
လြယ္ကူစြာ သြားလာ်ားႏွိုုင္သည့္ အက္ယ္အ၀န္း သတ္မရတ္ ျပင္ဆင္ထားရရွိရန္။ (မရတ္ခ္က-္ မြဲရံုု၀င္ေပါက္၊ 
ထြက္ေပါက္ ်ားႏရင့္ မြဲရံုုအတြင္း ေလရ္ာက္လမ္းမ္ားသည္ အနည္းဆံုုး ၃ ေပ အက္ယ္ ျဖစ္ရမည္။) 

 အထက္ပါ စံသတ္မရတ္ခ္က္မ္ား်ားႏရင့္ ကွိုုက္ညီေသာ မြဲရံုုမ္ားတြင္ မြဲရံုု၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္်ားႏရင့္အနီးဆံုး 
အမ္ားျပည္သူ ျမင္သာသည့္ေနရာမ္ား၌ ်ားႏွိုုင္ငံတကာမရ အသွိအမရတ္ျပဳထားသည့္ ၀ရီးခ္ြဲလ္ပံုသေကၤတ 
အမရတ္အသား ကပ္ထားရန္။ 

 ဆ်ားႏၵျပဳခန္း်ားႏရင့္ မြဲပံုုးမ္ား၏ အနွိမ့္အျမင့္အေနအထားသည္ ၀ရီးခ္ြဲလ္အသံုးျပဳသူမ္ား အပါအ၀င ္
မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား တစ္ပါးသူ အကူအညီမလွိုုဘြဲ ၄င္းတွိုု႔ကွိုုယ္တွိုုင္ ေဆာင္ရြက္်ားႏွိုုင္ရန္အတြက္ 
ႀကွိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္။ (မရတ္ခ္က္- ဆ်ားႏၵျပဳခန္း၏စားပြြဲ်ားႏရင့္ မြဲပံုးတင္သည့္ စားပြြဲမ္ား၏အျမင့္သည္ 
ၾကမ္းျပင္မရ အျမင့္ ၂ ေပခြြဲခန္႔ ထားရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မြဲပံုုး၏အျမင့္သည္ ၾကမ္းျပင္မရ အျမင့္ဆံုး ၃ ေပ 



 

ထားရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ရီးခ္ြဲအသံုးျပဳသူမ္ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ မြဲရံုအတြင္း အသံုးျပဳေသာ 
စားပြြဲမ္ားအားလံုးတြင္ ေအာက္ေျခခ္ဳပ္တန္းမ္ား မရရွိေစရ။) 

 မြဲရံုုပရ၀ုုဏ္အတြင္းတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳကွိရွိယာ အသံုးျပဳသူ မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအတြက္ 
က္ယ္၀န္းရရင္းလင္းကာ ညီညာျပန္႔ျပ းသည့္ ၾကမ္းျပင္ပါရရွိၿပးီ ဆ်ားႏၵရရွိသလွိုု လြတ္လပ္စြာ ေရြ႕လ္ား 
သြားနွိုုင္သည့္ ေနရာအက္ယ္အ၀န္းမ္ွိဳး ျပင္ဆင္ထားရရွိရန္။ 

 
အျမင္အာရံုု မသန္စြမ္းသူမ္ား 
 မြဲရံုုအတြင္းသွိုု ႔ အျမင္အာရံုု မသန္စြမ္းသူမ္ား လာေရာက္ ဆ်ားႏၵမြဲေပးပါက ၄င္းတွိုု႔စွိတ္ႀကွိဳက္ 

ေရြးခ္ယ္ေခၚေဆာင္လာသည့္ မွိသားစုု၀င္(သွိုု႔မဟုုတ္) သူငယ္ခ္င္း (သွိုု႔မဟုုတ္) အကူလူတစ္ဦးအား 
လွိုုက္ပါခြင့္ျပဳရန္်ားႏရင့္ အကူမပါရရွိပါက အဆင္ေျပစြာ ဆ်ားႏၵမြဲေပး်ားႏွိုုင္ေရးအတြက္ မြဲရံုု၀န္ထမ္းမ္ားက 
အကူအညီေပးရန္။ 

 မြဲရံုု၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္်ားႏရင့္ မြဲရံုုအတြင္းတြင္ ၄င္းတွိုု႔အလြယ္တကူသြားလာ်ားႏွိုုင္မည့္ မ္က္မျမင္ 
ေလရ္ာက္လမ္းမ္ား ျပင္ဆင္ထားရရွိရန္။ 

 မြဲရံုအ၀င္အထြက္ေနရာမ္ား်ားႏရင့္ မြဲရံုအတြင္း အျမင္အာရံုု မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မေတာ္တဆ 
၀င္တွိုုက္မွိ်ားႏွိုုင္သည့္ ခပ္နွိမ့္နွိမ့္ခ္ွိတ္ဆြြဲထားေသာ အရာ၀တၳဳမ္ား မရရွိေစေရးအတြက္ သတွိျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ထားရန္။ 

 လွိုုအပ္ပါက မ္က္မျမင္အဖြြဲ႕အစည္းမ္ား၊ ေက္ာင္းမ္ား်ားႏရင့္ ပူးေပါင္းခ္ွိတ္ဆက္၍ အျမင္အာရံုု မသန္စြမ္းသူ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား တစ္ပါးသူ အကူအညီမလွိုပြဲ လြတ္လပ္စြာ လရ္ွိဳ႕၀ရက္ဆ်ားႏၵမြဲေပး်ုားႏွိင္ရန္ ဆ်ားႏၵမြဲလက္မရတ္မ္ားအား 
ျဖည့္စြက္အေထာက္အကူျပဳ မ္က္မျမင္စာ/သေကၤတပံုစံမ္ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေဆာငရ္ြက္ထားရရွိရန္။ 

 
အေျပာ/အၾကားအာရံု မသန္စြမး္သူမ္ား 
 အေျပာ၊ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆွိုုသည့္အခါ ၄င္းတွို႔ပုုခံုုးကွို ညင္သာစြာ 

တွိုု႔ထွိ၍ျဖစ္ေစ၊ လက္ေ၀ရ႔ယမ္းျပ၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 အျပန္အလရန္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အလြယ္တကူနားလည္်ားႏွိုုင္မည့္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား်ားႏရင့္ 

မ္က္်ားႏရာအမူအရာမ္ားကွို ုအသံုုးျပဳရန္်ားႏရင့္ လွိုုအပ္လရ္င္ စာျဖင့္ခ္ေရး၍ ရရင္းျပရန္။ 
 
ဥာဏ္ရည ္မသန္စြမ္းသူမ္ား 
 ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏ မြဲေပး်ားႏွိုုင္ခြင့္ေသခ္ာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

 
  



 

၃.၂.၂ ်ားႏုွိင္ငံတကာ ဥပေဒမ္ား 
 

အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းသည္ ်ားႏုွိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးအားလံုး၏ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခု်ားႏရစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက 
အတည္ျပဳခြဲ့ေသာ ယင္းေၾကျငာစာတမ္းပါ လူ႕အခြင့္အေရးမ္ားကွို ကုလသမဂၢ၏ေနာက္ဆက္တြြဲ 
သေဘာတူစာခ္ဳပမ္္ားျဖင့္လည္း ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ကွို ေတြ႕ရသည္။ အပွိဒု္ ၂၁ တြင္ 
ပါ၀င္ဘက္်ုားႏွိင္ငံမ္ားသည္ “မွိမွိ်ုားႏွိင္ငံသားတုွိင္း မွိမွိတုွိင္းျပည္၏အစွိုးရအဖြြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ 
ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ္ားကွို ရယူအသံုးျပဳပွိုင္ခြင့္်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ရရရွိမႈေသခ္ာေစေရးအတြက္ 
အာမခံသည“္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အဆွိုပါ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကွို 
ကနဦးကတည္းက ကတွိတ၀က္ျပဳ ပါ၀င္လက္မရတ္ေရးထွိုးထားေသာ အဖြြဲ႕၀င္်ားႏွိုင္ငံတစ္်ုားႏွိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 

 

မသန္စြမ္းသူမ္ားအပါအ၀င္ ်ားႏုွိင္ငံသားတုွိင္း ်ားႏုွိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အေပၚ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
်ားႏုွိင္ငံသား်ားႏရင့္်ားႏုွိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ်ုားႏွိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ္ဳပ္တြင္ အေလးထားတွိုက္တြန္း 
ထားျပန္သည္။ ၁၉၆၆ ခု်ားႏရစ္၊ ဒဇီင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျပဌါန္းထားေသာ ယင္းစာခ္ဳပ္၏ အပွိုဒ ္ ၂၅ တြင္ 
“်ားႏုွိင္ငံသားတုွိင္းသည္ အပုွိဒ္ (၂)ပါ ျပဌါန္းခ္က္အတုွိင္း ခြြဲျခားခံရျခင္းတစံုတရာမရရွိပြဲ မွိမွိဆ်ားႏၵကွို လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲေပးနည္းျဖင့္ ပါ၀င္မြဲေပးပွိုင္ခြင့္်ားႏရင့္ ေရြးခ္ယ္ခံပွိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရး်ားႏရင့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိသည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။  

 

အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း်ားႏရင့္ ်ားႏုွိင္ငသံား်ားႏရင့္်ားႏုွိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ ်ားႏုွိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ္ဳပ္တွို႔ကွို အေျချပဳ၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ 
ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပက္ွို ၂၀၀၆ ခု်ားႏရစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပဌါန္းေပးခြဲ့သည္။ 
ဤစာခ္ဳပ္သည ္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးစာခ္ဳပလ္ည္းျဖစ္သည္။ 
အဆွိုပါစာခ္ဳပ္၏ အပွိုဒ ္ (၂၉)တြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာနယ္ပယ္မ္ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အေၾကာင္းပါရရွိၿပီး “ပါ၀င္ဖက္်ုားႏွိင္ငံမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား အမ္ားနည္းတ ူ
်ားႏုွိင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာငခ္ြင့္ရရရွိေရးအတြက္ အာမခံရမည္။ ပါ၀ငဖ္က္်ားႏုွိင္ငံမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား တန္းတူ 
မြဲေပးပွိုင္ခြင့္်ားႏရင့္ ကွိုယ္တုွိင္ေရြးခ္ယ္ခံပွိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ အမ္ားနည္းတူ ်ားႏွိုင္ငံေရး်ားႏရင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀နယ္ပယ္တြင္ 
ကွိုယ္တုွိင္ျဖစ္ေစ၊ ကွိုယ္စားလရယ္ကွိုလြတ္လပ္စြာေရြးခ္ယ္၍ျဖစ္ေစ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရရရွိမႈေသခ္ာေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ေပးရမည္။” ဟု ျပဌါန္းထားသည္။ ယေန႔အခ္ွိန္အထွိ ယင္းစာခ္ဳပ္တြင္ 
အဖြြဲ႕၀င္်ုားႏွိင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္လက္မရတ္ေရးထွိုးထားေသာ ်ားႏုွိငင္ံေပါင္း ၁၅၉ ်ားႏုွိင္ငံရရွိၿပီး အတည္ျပဳလက္မရတ္ 
ေရးထွိုးထားသည့္်ားႏုွိင္ငံေပါင္း ၁၅၁ ်ုားႏွိင္ငံ ရရွိေနၿပျီဖစ္သည္။ ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခု်ားႏရစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
(၇)ရက္ေန႔တြင္ ယင္းစာခ္ဳပ္ကွိ ုအတည္ျပဳလက္မရတ္ေရးထွိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

 
ထွို႔အျပင ္အာဆီယံ်ားႏုွိင္ငံမ္ားအားလံုးက သေဘာတူ ခ္မရတ္ခြဲသ့ည့္ မသန္စြမ္းသူမ္ားဆုွိင္ရာ အာဆီယံဆယ္စု်ားႏရစ ္
(၂၀၁၁-၂၀၂၀)၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ (၆)တြင္ “မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ အျခားသူမ္ားနည္းတူ ကွိုယ္တုွိင္ 



 

ဆ်ားႏၵမြဲေပးခြင့္်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ခံပွိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ ်ားႏုွိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္လာ်ုားႏွိင္္ေစေရး 
ေသခ္ာစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ဘာလီေၾကျငာခ္က္၏အမရတ္စဥ္ (၇) တြင္ 
“မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ ျပည္နယ္/တုွိင္းအဆင့္်ားႏရင့္ ်ားႏုွိင္ငံေတာ္အဆင့္ ်ားႏရစ္ရပ္စလံုးတြင္ ်ားႏုွိင္ငံေရးအရ တန္းတူညီတူ 
ျဖစ္မႈအျပင္ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားတြင္ ဦးေဆာင္ခြင့္၊ ပါလီမန္အမတ္မ္ားအျဖစ္ ကွိုယ္တုွိင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္်ားႏွိုင္ခြင့္မ္ား 
ရရရွိေရးအတြက္ အားေပး ေဆာင္္ရြက္ရန”္ ဟုလည္းေကာင္း၊ အာရရ-ပစွိဖွိတ္်ုားႏွိင္ငံမ္ားရပ၀္န္း၏ ၂၀၁၂ ခု်ားႏရစ္ 
၀န္ႀကီးမ္ားအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳခ္မရတ္ခြဲ့သည့္ မသန္စြမး္သူမ္ားဆုွိင္ရာ အင္ခၽြန္းမဟာဗ္ ဟာလုပ္ငန္းစဥ္၊ 
ပန္းတုွိင္ (၂)တြင္ “်ားႏုွိင္ငံေရး်ားႏရင့္ျပည္သူ႕ေရးရာနယ္ပယ္မ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္အား 
၀ွိုင္း၀န္းျမရင့္တင္ၾကရန”္ ဟုလည္းေကာင္း အသီးသီး ကတွိက၀က္ျပဳ သေဘာတူညီခြဲ့ၾကၿပးီ မသန္စြမ္းသူမ္ား၏ 
်ားႏုွိင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ခြင့္အေပၚ အာမခံခ္က္မ္ား ေပးထားၾကသည္ကွို ေတြ႕ရပါသည္။ 
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်ားႏွိုငင္တံကာ ဥပေဒမေူဘာငမ္္ား 
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အခန္း (၄) 
အားလံုးလကလ္ရမ္းမ ီပါ၀င္်ုားႏွိငေ္သာ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင ္
မီဒယီာ၏ အခန္းက႑ 

 
 
 
 
 

ဒီမွိုကေရစီအစွိုးရတစရ္ပ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ္ဳပ္ေရး်ားႏရင့္ တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ မ႑ွိဳင ္သံုးရပ္ပါ၀င္သည္။ 
မီဒီယာကွိုမူ အေရးပါသည့္ စတုတၳမ႑ွိဳင္အျဖစ ္ရည္ညႊန္းေျပာဆွိုေလ့ရရွိၾကသည္။  

 

ျပည္သူမ္ား၏အျမင္မ္ားအေပၚ လႊမ္းမွိုးတင္ျပ်ားႏုွိင္စြမ္း်ားႏရင့္ ကွိစၥရပ္အေတာ္မ္ားမ္ားအေပၚ ေဆြးေ်ားႏြးျငင္းခုန္ 
ပံုေဖာ္်ားႏုွိင္မႈတွို႔သည္ မီဒီယာ၏အားသာခ္က္မ္ားျဖစ္ပါသည္။ တီဗြီ၊ ေရဒီယွို၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ အင္တာနက္၊ 
လူမႈကြန္ရက္်ားႏရင့္ လြတ္လပ္၍ အေ်ားႏရာင္အဖြြဲ႕ကင္းေသာ ပံု်ားႏရွိပ္မီဒီယာမ္ားမရတဆင့္ မတရားမႈမ္ားအား 
ဆန္႔က္င္ျခင္း်ားႏရင့္ ်ားႏုွိင္ငံသားမ္ား၏အခြင့္အေရးမ္ားအား ကာကြယ္ျခင္းတွို႔ကွို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓွိက 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

 

ေယဘုယ္အားျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင ္အေရးဆွိုတင္ျပျခင္း 
အပွိုင္းက႑တစ္ခု ပါ၀င္ေလ့ရရွိၿပီး ၄င္းသည္ ျပည္သူ႕ေရးရာ 
မူ၀ါဒအေပၚ လႊမ္းမွိုးသက္ေရာက္ေစ်ုားႏွိင္ရံုသာမက အမ္ား 
ျပည္သူမရ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေပၚ ထားရရွိသည့္ သေဘာထား 
အျမင္မ္ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရရွိေပသည။္ 
ဂရုတစွိုက္ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပးီ စနစ္တက္ ေရးသားတင္ျပ 
ေသာ သတင္းမ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား လူ႕အဖြဲြ႕အစည္း 
အတြင္း ၀င္ဆံ့လာေရးကွို အေထာက္အကူျပဳရံုသာမက အျခားသူမ္ားမရ ၄င္းတုွိ႔အေပၚ ထားရရွိသည့္ တရားေသ 
အေတြးအမရားမ္ား၊ ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈမ္ားကွိုလည္း ေလ္ာ့ပါးေစပါသည္။  

 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ အားနည္းခ္က္ေပ္ာ့ကြက္ရရွိေသာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ္ားသည္ ျပည္သူမ္ားအၾကား 

ကၽြန္ေတာ္တွို႔ဟာ တစ္ေယာက္နြဲ႔တစ္ေယာက ္အျပန္အလရန္ 
သငယ္ူေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အထးူသျဖင့္ လေူတြကွို 
ဆန္႔က္ငေ္နတာမဟတု္ပြဲ လူအခ္င္းခ္င္း ေဘးဖယ္ခြြဲျခားတြဲ့ 
ကမၻာႀကီးကွိ ု တွိကု္ဖ္ကေ္နတြဲ ့ မသန္စြမ္းသူေတြထကံေန 
ခြန္အားနြဲ႔ ခံ်ုားႏွိင္ရည္စြမ္းအားေတြအေၾကာင္း သင္ယူ 
ရရရွိခြဲပ့ါတယ။္  
မစၥတာ စတြဲလလ္ေယာင ္ 
ဟာသမင္းသား်ားႏရင့္ မသနစ္ြမ္းအခြင့္အေရးလႈပ္ရရားသ ူ
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ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈ သေဘာထားအျမင္မ္ားကွို ကွိန္းေအာင္းအျမစ္တြယ္ေစၿပီး အယူစြြဲအမရားမ္ားကွိုလည္း ပွိုမွိုၿမြဲၿမံ 
ရရင္သန္ေစပါသည္။ မသန္စြမး္မႈရႈေထာင့္မရ မသန္စြမ္းသူအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းထက္ အားလံုး 
လက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲြမ္ားရႈေထာင့္မရ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပျခင္းက ပွိုမွို 
သင့္ေလ္ာ္မရန္ကန္ပါလွိမ့္မည္။  

 

အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕ခ္ဳပ္၏ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ျခင္း်ားႏရင့္ပါတ္သက္သည့္ 
မီဒီယာလမ္းညႊန္တြင္ မီဒီယာ၏အခန္းက႑အေရးပါမႈ်ားႏရင့္ ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ္ားကွို သီးျခား 
ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

မသန္စြမ္းသူအေၾကာင္း သီးသန္႔ရွိုက္ကူးတင္ျပသည့္ တီဗြီမရတ္တမ္းရုပ္ရရင္မ္ားတြင္ မသန္စြမ္းသူအား 
ပြြဲထုတ္ ေဖာ္ျပရာ၌ မသန္စြမ္းသူဇာတ္ေကာင္အား သနားစရာေကာင္းသည့္ပံုစံ (သွို႔မဟုတ္) 
အရာရာစြမ္း်ားႏွိုင္သည့္ စူပါသူရြဲေကာင္းအသြင္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ေလ့ရရွိၾကသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အျခား 
မီဒီယာမ္ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေပၚ အ်ားႏႈတ္လကၡာေဆာင္ေသာအျမင္မ္ားကွိုေမြးဖြားေပးသည့္ 
သမရွိုးက္ ထပ္တလြဲလြဲ တင္ဆက္ေနမႈမ္ားအား ဆန္႔က္င္တုွိက္ဖ္က္ၿပီး သမာသမတ္က္က္ မရ္တစြာ 
ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပး်ုားႏွိင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ ၄င္းတွို႔၏ဂုဏ္သွိကၡာကွို ေလးစား 
တန္ဖွိုးထားေသာ သရုပ္ေဖာ္တင္ျပမႈမ္ားသည္ လူအမ္ား လက္ခံ်ားႏုွိင္ေသာ အားလံုးအက္ံဳး၀င္ 
လူ႕အဖြဲြ႕အစည္းကွို ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပေတာသ့ည္။ 

 

 



 

 
 

 

အခန္း (၅) 
 

်ုားႏွိင္ငံသား မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ အားလုံးလက္လရမ္းမီ 
ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအေၾကာင္း 
ေရးသားတင္ျပျခင္း  

 

 
မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဓါတ္ပံု/ဗြီဒီယွိုမရွိုက္မီ၊ (သွို႔မဟုတ္) ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မေရးမီ 
ႀကွိဳတင္တြက္ဆ စဥ္းစားရမည့္အခ္ကတ္ခ္ွိဳ႕ ရရွိပါသည္။  
 

၅.၁ အားလုံးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား်ားႏရင့္ စပ္လ္ဥ္း၍ 
အလားအလာရရွိေသာ သတင္းေက္ာရွိုး ျပင္ဆင္ျခင္း  

 

အားလုံးလက္လရမ္းမီပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား၏ အ်ားႏရစ္သာရကွို တွိမ္ျမဳပ္ေစသည့္ ေတြးေခၚေျပာဆွိုမႈမ္ားကွို 
ၾကားသွိႀကံဳေတြ႕ရပါက အယ္ဒီတာ်ားႏရင့္ သတင္းေထာက္မ္ားအေနျဖင့္ ဆန္႔က္င္အတွိုက္အခံ ျပဳလုပ္်ားႏွိုင္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြြဲလႈပ္ရရားမႈကာလအတြင္း သတင္းမ္ား ရယူရာတြင္ မေမရ္ာ္လင့္ပြဲ ေအာက္ပါ ဆင္ေျခ/ ေစာဒက 
တက္မႈမ္ား်ားႏရင့္ ပက္ပင္းတွိုး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။    

 

ဆငေ္ျခ/ေစာဒက ျပနလ္ညတ္ံု႔ျပန ္ေဆြးေ်ားႏြးရန ္

ဒီမသန္စြမ္းသူေတြအေၾကာင္း သတင္းေရးသား 
ေဖာ္ျပရင္လည္း ငါတွို႔စာဖတ္ပရွိတသ္တ္ အတြက္ 
သွိပ္အေရးႀကီးတြဲ့သတင္း မဟုတ္ပါဘူး။ 

ငါတွို႔်ားႏုွိင္ငံမရာ မသန္စြမ္းလူဦးေရက  ၇.၆ သန္းေတာင ္ရရွိတယ္၊ 
လူဦးေရက မနည္းေတာ ့ဒီလူေတြရြဲ႕ အေရးကွိစၥကလည္း အေရးႀကီးပါ 
တယ္ကြ။ သူတွို႔အေပၚ ကွ္ိန္းေသသက္ေရာက္မႈရရွိၿပီး အကွ္ိဳးရရွိမရာပါ။ 

ဒီသတင္းေတြေရးဖွို႔ ျပည့္စံုတြဲ့ အခ္က္အလက္နြဲ႔ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြလည္း မရရွိဘူး။ 
အခ ွ္ိန္လည္း ကုန္ပါတယ္ကြာ။ 

အြဲဒီအတြက္ မသန္စြမ္းအေရးကွိစၥနြဲ႔ပါတ္သက္တြဲ့ အခ္က္အလက္ 
ေတြ ဆက္သြယ္ရယူ်ားႏုွိင္တြဲ့ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲြ႕အစည္းေတြ 
ရရွိပါတယ္ကြ။ ေနာက္ဆက္တြြဲဇယား (၂)မရာ ၾကည့္ပါ။ 

မသန္စြမ္းလူမႈအဖြြဲ႕အစည္းေတြကွိ ု
ဆက္သြယ္်ားႏုွိင္တြဲ့ လွိပ္စာလည္း ငါ့မရာမရရွိဘူး။ 
ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပတြဲ့ တာ၀န္ရရွိသူေတြက 
မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး 
လုပ္ေပးထားၿပီးသားပါ။  

ဟုတ္ရြဲ႕လား။ သူတွို႔လုပ္ေဆာင္ခ္က္ေတြအေပၚ ေဒသတြင္း်ားႏုွိင္ငံေတြ 
(ဒါမရမဟုတ္) ်ားႏုွိင္ငံတကာနြဲ႔ ဘယ္လွို ်ားႏွိႈင္းယရဥ္ၾကည့္ၿပီးၿပီလြဲဗ္။ 

 
 



 

သတင္းတစ္ပုဒ္ကွို ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ မြဲထည့္ျခင္းကြဲ့သွို႔ေသာ သမရွိုးက္ ေဆာင္ရြက္ခ္က္မ္ားအေပၚ 
ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပျခင္းထက္ မသန္စြမ္းလူထု၏လူေနမႈဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈရရွိေသာ လက္ေတြ႕ရင္ဆွိုင္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေၾကာငး္အခ္က္မ္ား၊ စွိန္ေခၚမႈမ္ား်ားႏရင့္ တွိုးတက္မႈအသစ္မ္ားအေၾကာင္း မီးေမာင္းထွိုး 
ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ မသန္စြမ္းသူမ္ားစြာသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ္ားကွို 
လုပ္ေဆာင္ရန ္ အခက္အခြဲျဖစ္ေနၾကရျခင္းမရာ ၄င္းတွို႔၏မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္မဟုတ္ပြဲ သူတွို႔ကွိုယ္တွိုင္ 
ေက္ာ္လႊားရန္ အခက္အခြဲျဖစ္ေစေသာ အတားအဆီးမ္ားရရွိေနသည့္ ပါတ္၀န္းက္င္ေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္။   

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ားကွို သနားစရာ သတၱ၀ါမ္ား (သွို႔မဟုတ္) သူရြဲေကာင္းမ္ားအျဖစ ္
မရႈျမငပ္ြဲ ၄င္းတွို႔၏လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မရန္အေျခအေနမ္ားအေပၚ ဦးတည္ပံုေဖာ္ထားေသာ အခ္က္အလက္အခ္ွိဳ႕ 
ျဖစ္ပါသည္။   

 

ေရြးေကာကပ္ြြဲ 
အဆင့္ 

အေပါင္းလကၡဏာသတင္း  
ေက္နပဖ္ြယအ္ျဖစအ္ပ္က ္

အျပငး္စားသတငး္ 
အျငငး္ပြားဖြယအ္ျဖစအ္ပ္က ္

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေရြးေကာက္ပြြဲ 
မတုွိင္မီကာလ 

မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕မ္ားသည ္ရပ္ရြာလထူုကွို 
စည္းရံုးေဆာ္ၾသၿပီး “မြဲေပးၾကစွို႔” 
ကမ္ပွိန္းမ္ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။  

ခြြဲျခားဆက္ဆံသည့္သေဘာထားအျမင္မ္ား်ားႏရင့္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပသူမ္ား၏ စာနာနားလည္မႈ 
အားနည္းျခင္းက မသန္စြမ္းသူမ္ားအား မြဲစာရင္းတြင ္
ပါ၀င္ရန ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕မ္ားသည ္မြဲေပးနညး္လမ္းညႊန္ 
ကွိ ုျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္း်ားႏရင့္ ကွိုယ္စားလရယ္ 
ေလာင္းမ္ား၏မူ၀ါဒ်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းလူထုအေပၚ 
သက္ေရာက္်ုားႏွိင္သည့္အလားအလာမ္ားအား 
အကြဲျဖတ္လ္ာထားျခင္းမ္ားကွို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မြဲထည့္ရမည့္ မြဲရံုတည္ေနရာကွိ ု
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္သတင္းထုတ္လႊင့္မႈပံုစံသည္ 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအတြက္ လက္လရမ္းမီသည္ ့
အေနမထားမဟုတ္ပါ။ ဤအခ္က္သည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြြဲတြင ္ပါ၀င္ေရးအတြက္ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။  

ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းမ္ား၏စကားစစ္ထွိုးပြြဲ 
တြင္ နားမၾကားသူမ္ားပါ လက္လရမ္းမီရန ္
လက္သေကၤတျပ ဘာသာျပန္စီစဥထ္ားသည္။ 

မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားက ေရြးေကာက္ပြြဲ ဥပေဒအား 
မသန္စြမ္းသူမ္ားအခြင့္အေရးဆုွိင္ရာ 
ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ္ဳပ္်ားႏရင့္အညီ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလြဲေပးရန ္အေရးဆွိုတင္ျပၾကသည္။ 

ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းမ္ားသည္ အားလုံး 
လက္လရမ္းမီအသံုးျပဳ်ားႏုွိင္ေသာ မီဒီယာ 
နည္းလမ္းကွို အသံုးျပဳ၍ ၄င္းတွို႔၏ 
သတင္းစကားကွို မြဲဆ်ားႏၵရရင္အားလုံးထံ 
ေရာက္ရရွိေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ၾကသည္။ 

မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ပါတ္သက္သည့္စာရင္းအင္း 
အခ္က္အလက္မ္ားမရရွိျခင္းသည္ အားလုံး လက္လရမ္းမီ 
ပါ၀င္်ုားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲစီစဥ္သူမ္ားက 
ႀကွိဳတင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံမ္ား၊ 
ဘတ္ဂ္က္လ္ာထားမႈမ္ားကွို ပ္က္ကြက္ေစသည္။  

 
 
 
 
 
 
ေရြးေကာက္ပြြဲ 
ကာလ 

မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ မြဲရုံ၀န္ထမ္းမ္ားအျဖစ္ 
ပါ၀င္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈမ္ား်ားႏရင့္ တရားေသအစြြဲမ္ားကွို 
ဖယ္ရရားပစ္လွိုက္သည္။  

မြဲရုံမ္ားအား မသန္စြမ္းသူမ္ား လက္လရမ္းမီ အသုံးျပဳ 
်ုားႏွိင္ေအာင္ မစီစဥ္ေပးသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ္ားက 
မြဲရုံ၀န္ထမ္းမ္ားအား အမႈဖြင့္ တုွိင္ၾကားသည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ပါတ္သက္သည့္ အစွိုးရ၏ 
အခ္က္အလက္မ္ား၀ွိေရာဓွိျဖစ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ 
စီစဥ္သူမ္ားက ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ မသန္စြမ္း 
သူမ္ား၏အခြင့္အေရးကွို အကာအကြယ္ေပးရန ္
တာ၀န္ပ္က္ကြက္ေစသည္။ 

 
 



 

 

 
 
ေရြးေကာက္ပြြဲ 
ေ်ားႏရာင္းပွိုင္း 
ကာလ 
 

မသန္စြမ္းသူ ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းသည္ 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမရာက္ခံရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြြဲစီစဥ္သူမ္ားသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲလြန္ 
ကာလ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ္ား ျပဳလုပ္ရာတြင ္မသန္စြမ္း 
သူမ္ား်ားႏရင့္သက္ဆုွိင္ေသာ က႑မ္ားကွိ ု ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမႈမျပဳပြဲ ခ္န္လရပ္ထားသည္။ 
မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားအား ေရြးေကာက္ပြြဲ 
အျငင္းပြားမႈရလာဒမ္္ား ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင ္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳေပ။ 

 

အျဖစ္အပ္က္တစ္ခုကွို ေရးသားတင္ျပမႈ မျပဳလုပ္မီ ေအာက္ပါအခ္က္မ္ားသည္ သင့္အတြက္ ႀကွိဳတင္စဥ္းစားရန ္
လမ္းညႊန္ ျဖစ္ပါလွိမ့္မည္။  

 

စဥး္စားရနအ္ခ္က ္ ဘာေၾကာင့္ စဥး္စားရနလ္ွိတုာလြဲ  
အျဖစ္အပ္က္တစ္ခုကွို ေရးသားေဖာ္ျပမည ္
ဆွိုလရ္င္ ထွိုအျဖစ္အပ္က္တြင္ ပါ၀င္သူ 
လူပုဂၢွိဳလ္၏ မသန္စြမ္းမႈကွိ ုဗဟွိုျပဳေစာင္းေပး 
ေဖာ္ျပရန ္လွိ/ုမလွိ ုစဥ္းစားပါ။ 

မသန္စြမ္းသူ၏ဟုဆွိုရာတြင္ လူသာလရ္င္ ပထမ ပဓါနျဖစ္သည္။ 
မသန္စြမ္းမႈ်ားႏရင့္လူသည္ အေျခအေနခ္င္းမတူညီသလွို မသန္စြမ္းမႈအေပၚ 
အေျချပဳ၍ လူကွို သတ္မရတ္ထားျခင္းလည္း မဟုတ္၍ မသန္စြမ္းမႈအေပၚ 
ေစာင္းေပးေဖာ္ျပျခင္းမ ွ္ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ 

မသန္စြမ္းသူကွိုယ္တုွိင္ ်ားႏႈတ္မရဖြင့္ဟထုတ္ေျပာရန ္
အခက္အခြဲရရွိသည့္တုွိင္ 
၄င္း၏ရင္တြင္းဆ်ားႏၵအသံကွို ထုတ္ေဖာ္ေစပါ။ 

သွို႔မဟုတ္ပါက မသန္စြမ္းသူမ္ားကွို စကားမေျပာတတ္သူမ္ား 
(သွို႔မဟုတ္) စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမျပဳ်ားႏုွိင္သူမ္ားအျဖစ္ 
ရႈျမငရ္ာေရာက္သြားေစပါသည္။  

မသန္စြမ္းသူကွိ ုရပ္ရြာလူထု၏ 
အစွိတ္အပွိုင္းအျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ပါ။ 

မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ လူမ္ား်ားႏရင့္ကင္းကြာေနသည့္ သီးျခားလူတန္္္းစား 
တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတွို႔တြင္ အျခားသူမ္ားကြဲ့သုွိ႔ပင္ မွိသားစု၊ ေဆြမ ွ္ိဳး၊ 
အေပါင္းအသင္း၊ အလုပ္အကွိုင္်ားႏရင့္ ကွိုယ္ပွိုင္အျမင္မ္ား ကွိုယ္စီရရွိသည့္ 
အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  

မသန္စြမ္းသူကွို တမူထူးျခားေသာ (သွို႔မဟုတ္) 
အံမခန္းေအာင္ျမင္မႈကွို လုပ္ေဆာင္်ားႏွိုင္ေသာ 
စြမ္း်ုားႏွိင္သူ သူရြဲေကာင္းအျဖစ္ ပုံမေဖာ္မွိရန္ ႀကွိ းဳစားပါ။  

ထွိုသွို႔ပံုေဖာ္ပါက ‘မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ အ့ံမခန္းေအာင္ျမင္မႈမ္ား 
ကွိုသာ စြမ္း်ုားႏွိင္ေသာ လူအုပ္စုျဖစသ္ည္’ ဟု အျခားသူမ္ားက 
အ့ံအားသင့္ ထင္ျမင္ယူဆသြားေပလွိမ့္သည္။ 

မသန္စြမ္းသူ၏ေအာင္ျမင္မႈကွို ေဖာ္ျပသည့္အခါ 
‘လူမစြမ္းနတ္မ၊ ကံၾကမၼာကယ္တင္သည္’ 
အစရရွိသည့္ စကားလုံးမ္ား သုံးျခင္းကွို ေရရာင္ၾကဥ္ပါ။  

ယင္းသွို႔သံုး်ားႏႈန္းပါက ‘မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ ၄င္းတုွိ႔ကွိုယ္တုွိင္ 
ေအာင္ျမငမ္ႈကွိ ုမႀကွိဳးပမ္း်ုားႏွိင္၊ ၄င္းတွို႔၏ မသန္စြမ္းမႈက အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေနသည္’ ဟူသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားေစသည္။  

အွိမ္ေထာင္က္သြားေသာ/ကေလးရသြားေသာ/အလုပ္
ရသြားေသာ (သွို႔မဟုတ္) ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မာ္းကွို စြမ္း်ုားႏွိင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမာ္းကွို ‘အ့ံမခန္းေသာ 
လူသားမာ္း’ အျဖစ္ ပုံမေဖာ္မွိရန္ ႀကွိးဳစားပါ။  

ထွိုသွို႔ ပံုေဖာ္ပါက မသန္စြမ္းသူမ္ားသည္ ၄င္းအရာမ္ားကွို 
အျခားသူမ္ားနည္းတူ လုပ္်ားႏွိုင္စြမ္းမရရွိသည့္သေဘာ 
သက္ေရာက္သြားေစသည္။  

‘မသန္စြမ္းသူ’ ကွို ကံဆွိုးမွိုးေမရာငက္္သူ/ဒုကၡွိတ/ 
ေရာဂါသည္လူနာအျဖစ ္ပံုမေဖာ္မွိရန္ သတွိျပဳပါ။ 

မသန္စြမ္းသူတွိုင္းသည္လည္း တန္ဖွိုးရရွိၿပီး ေနေပ္ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
လူ႕ဘ၀ကွို အျခားသူမ္ားကြဲ့သွို႔ပင္ ပွိုင္ဆုွိင္ထားသူမ္ားျဖစ္ၾကသည္။  

မသန္စြမ္းသူ၏ ပုုဂွိၢွိဳလ္ေရးဆုွိင္ရာ 
သတင္းအခ္က္အလက္မာ္းကွို အလြန္အမင္း 
ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္မခ္မွိရန္ ႀကွိးဳစားပါ။  

ထွိုသွို႔ျပဳလုပ္မွိပါက ရပ္ရြာအတြင္းရရွိ အျခားသူမ္ားကြဲ့သွို႔ပင္ မသန္စြမ္း 
သူမ္ားသည္ အၾကမ္းဖက္သူ/ရာဇ၀တ္မႈျပဳသူတွို႔၏ ပစ္မရတ္သားေကာင ္
မ္ားဘ၀ ေရာက္သြား်ားႏွိုင္သည္။ ၄င္းတွို႔ ယံုၾကည္်ုားႏွိင္ေလာက္သည့္သူ 
အျဖစ ္ရႈျမင္ေသာ သင့္ေလ္ာ္သည့္သူမ္ားကွို ၄င္းတွို႔ကွိုယ္တုွိင္ 
ေရြးခ္ယ္ေျပာျပပါလွိမ့္မည္။  



 

၅.၂ အင္တာဗ္ းအတြက္ ႀကွိဳတင္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးရမည့္အခ္က္မ္ား  
 

သတင္း သုေတသနျပဳလုပ္မႈ်ားႏရင့္ ႀကွိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက ္ မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္အား အင္တာဗ္ း 
ျပဳလုပ္ရာတြင ္လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ္က္မ္ားကွို ႀကွိဳတင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။  

 
အင္တာဗ္ းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေနရာထုွိင္ခင္းေရြးခ္ယ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ေနရာ 
ဟုတ္/မဟုတ္ စဥ္းစားဖူးပါသလား။ (ဥပမာ - ၀ရီးခ္ြဲလ္တက္လမ္း (သွို႔မဟုတ္) ဓါတ္ေလရကား ပါရရွိသည့္ 
အခန္း/ေနရာ)  

 

အင္တာဗ္ းခံမည့္ မသန္စြမ္းသအူေနျဖင့္ အင္တာဗ္ းအတြက္ ပံ့ပွိုးမႈမ္ား လွို/မလွို ေမးျမန္းဖူးပါသလား။ (ဥပမာ- 
နားမၾကားသူျဖစ္ပါက လက္သေကၤတျပဘာသာျပန္ အစရရွိသည္)။ မည္သည့္ပံ့ပွိုးမႈ လွိုအပ္သည္ကွို 
သက္ဆုွိင္ရာမသန္စြမ္းသူအား ႀကွိဳတင္ေမးျမန္းပါ။   

 

၅.၃ အင္တာဗ္ းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း  
 

မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္အား အင္တာဗ္ းေနစဥ္အခ္ွိန္အတြင္း လူႀကီးမင္း၏တဒဂၤခ္ဥ္းကပ္သည့္ပံုစံသည္ 
အလြန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ၄ငး္အတြက္ ေအာက္ပါအခ္က္မ္ားကွို မရတ္သားထားသင့္ပါသည္။  

 

“ခင္ဗ္ား အခ ု ဘယ္လွိုခံစားရလြဲ” ဆွိုတာ ေမးၾကည့္ပါ။ လူတုွိင္းသည္ ခံစားခ္က္မတူညီၾကသလွို 
၄င္းတွို႔၏မသန္စြမ္းမႈအေပၚ လက္ခံၾကည့္ျမင္ပံုလည္း မတူညီၾကပါ။   

 

“ခင္ဗ္ားရြဲ႕ မသန္စြမ္းမႈကွိ ုဘယ္လွိုေဖာ္ျပေစခ္င္သလြဲ” ဆွိုတာ ေမးျမန္းပါ။  
 

တခါတရံ မသန္စြမ္းသူအေနျဖင့္ ၄င္း၏မသန္စြမ္းမႈကွို ေဖာ္ျပရာတြင္ ေ၀ါဟာရအမရန်္ားႏရင့္ ေသြဖယ္ေနသည့္ 
စကားလံုးအသံုးအ်ားႏႈန္းအလြြဲကွို ေျပာဆွိုမွိတာမ္ွဳိ း ႀကံဳေတြ႕်ားႏုွိင္သည္။ (ဥပမာ - ‘အၾကားအာရံုခက္ခြဲသူ’ 
စကားရပ္အစား ‘စြံ႕အနားမၾကားသူ’ ဟု သံုး်ားႏႈန္းေဖာ္ျပတာမ္ွဳိ း)   

 

အထက္ပါအျဖစ္အပ္က္မ္ွဳိ း ႀကံဳေတြ႕သည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမရာ အဆွိုပါမသန္စြမ္းသူ၏ 
နာမည္ကွိုသာ တွိုက္ရွိုက္သံုးစြြဲေရးသားလွိုက္ပါ (ဥပမာ - ေမာငထ္ြန္းသည္ သူ႕ဘ၀တြင္ ယေန႔ ပထမဆံုးအႀကွိမ္ 
မြဲထည့္ခြင့္ရရရွိျခင္းျဖစ္သည္)။ မွိမွိသတင္း/ေဆာင္းပါး၏အျခားအစွိတ္အပွိုင္းမ္ားတြင္ စာဖတ္ပရွိတ္သတ္ကွို 
သတင္းေပးသည့္အခါ သင့္ေလ္ာ္ေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအ်ားႏႈန္းကွို သံုးစြြဲေရးသားပါ (ဥပမာ - 
အၾကားအာရံုခက္ခြဲသူ (သွို႔မဟုတ္) အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းသူ ်ုားႏွိင္ငံသားမ္ားသည္ ေရြးေကာက္ပြြဲ်ားႏရင့္ 
၄င္းတွို႔၏မြဲေပးခြင့္ဆုွိင္ရာ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကွို ေကာင္းစြာ လက္လရမ္းမီ ရရရွိျခင္းမရရွိၾကေခ္)။   

 

ဤေနရာတြင္ သတင္းေထာက္အေနျဖင့္ အင္တာဗ္ းခ ံ ကာယကံရရင္မသန္စြမ္းသူမရ ၄င္း၏မသန္စြမ္းမႈအေပၚ 
၄င္းကွိုယ္တုွိင္ေဖာ္ျပခြင့္ကွို အေလးထားရန္လွိုသလွို ်ားႏုွိင္ငံတကာ်ားႏရင့္ မွိမွိ်ားႏုွိင္ငံမရ စံျပဳသတ္မရတ္ထားေသာ 
မသန္စြမ္းမႈဆုွိင္ရာ စကားလံုးေ၀ါဟာရအမရနမ္္ားကွိုလည္း သတွိျပဳရန ္လွိုအပ္ပါသည္။   

 

အင္တာဗ္ းေနစဥ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူ၏အုပ္ထွိန္းသူ/သူငယ္ခ္င္း/မွိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးက ကွိုယ္စားၾကားျဖတ္ 
၀င္ေျပာေနလရ္ငေ္တာင္မရ ကာယကံရရင္မသန္စြမ္းသူကွိုသာ တွိုက္ရွိုက္ ဗဟွိုျပဳအင္တာဗ္ းပါ။ မွိမွိ၏ဆွိုလွိုရင္းကွို 



 

၄င္းအား သွိေစပါ၊ ၄င္း၏အသံကွိုလည္း အေလးထား နားေထာင္ပါ။  
 

အင္တာဗ္ းခံပုဂၢွိဳလ္သည္ လက္သေကၤတျပဘာသာျပန္ အသံုးျပဳ ေျပာဆွိုေနသူျဖစပ္ါက ဘာသာျပန္ကွို 
မၾကည့္ပြဲ သက္ဆုွိင္ရာ အငတ္ာဗ္ းခံသူထံသာ အစဥ ္ မ္က္်ားႏရာမူေျပာဆွိုရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သွို႔မရသာ 
သက္ဆွိုင္ရာ အင္တာဗ္ းခံ နားမၾကားသူ (သွို႔) အၾကားအာရံုခက္ခြဲသူအေနျဖင့္ သင္ စကားေျပာေနသည့္ 
မ္က္်ားႏရာအမူအရာကွို ေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕်ားႏွိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ္က္သည္ အခ္င္းခ္င္းဆက္သြယ္မႈအတြက္ 
မ္ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။   
 
အင္တာဗ္ းခံပုဂၢွိဳလ္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေခြးအား အသံုးျပဳေနသူျဖစ္ပါက ေခြးအား ပြတ္သပ္ကွိုင္တြယ္မႈ 
မျပဳလုပ္ပါ်ားႏရင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုွိေသာ္ အဆွိုပါေခြးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေခြးျဖစ္ၿပီး 
တာ၀န္ခ္ွိန္အတြင္း သခင္အား အေထာက္အကူေပးသည့္အလုပ္ကွို လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။   

 

အခ္ွိဳ႕အေျခအေနတြင္ အငတ္ာဗ္ းေျဖဆွိုသူအား ၄င္း၏ေျဖဆွိုမႈၿပီးဆံုးသည့္အခ္ွိန္အထွိ ေစာင့္နားေထာင္ 
ေပးရန ္ လွိုအပ္ပါသည္။ အင္တာဗ္ းေျဖဆွိုသူသည္ ေျဖးေလးစြာ အားယူစကားေျပာေနရသည့္ 
အေျခအေနျဖစပ္ါက (သွို႔မဟုတ္) အသံထြက္၍ ဖတ္ေပးသည့္စက္ကွို အသံုးျပဳ၍ စကားေျပာေနရသူျဖစ္ပါက 
၄င္းတွို႔စကား မၿပီးဆံုးမီ ရပ္မပစပ္ါ်ားႏရင့္။ ၄င္း၏တုန္႔ျပန္ေျဖဆွိုမႈၿပီးဆံုးသည္အထွိ စွိတ္ရရည္စြာ ေစာင့္ဆုွိင္းေပးပါ။  

 

အကယ္၍ မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္း အခ္က္အလက္သည္ မွိမွိသတင္း၏ ဗဟွိုခ္က္ေက္ာရွိုးျဖစ္ေနပါက 
မွိမွိေမးခြန္းမ္ားေၾကာင့္ အင္တာဗ္ းခံ မသန္စြမ္းသူ စွိတ္ထွိခုွိက္မည္ကွို စွိုးရွိမ္မႈမျဖစ္ပါ်ားႏရင့္။ 
ေမးသင့္ေမးထွိုက္သည့္ ေမးခြန္းမ္ားကွို ရြဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေမးျမနး္ပါ။    

 

၅.၄ အင္တာဗ္ း က္င့္၀တ္  
 

မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္ကွို အင္တာဗ္ းျပဳလုပ္သည့္အခါ သက္ဆုွိင္ရာ အင္တာဗ္ းခံမသန္စြမ္းသူအား 
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္၊ စွိုးရွိမ္ေသာက ကင္းေစရန္်ားႏရင့္ မွိမွိလွိုအပ္ေသာ အခ္က္အလက္မ္ား 
အျပည့္အ၀ ရရရွိရန ္အေမရ္ာ္အျမင္ရရွိရရွိျဖင့္ ေအာက္ပါအခ္က္မ္ားကွို လွိုက္နာေစာင့္ထွိန္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 

မျပဳလပုသ္င့္သည့္အရာမ္ား ျပဳလပုရ္မည့္အရာမ္ား 
အရပ္အနွိမ့္အျမင့္ မတူညီသည့္ 
မတ္တပ္ရပ္အေနအထားျဖင့္ မဗ္ းပါ်ားႏရင့္။ 

မ္က္်ားႏရာ ေရျပင္ညီအေနအထား တူညီသည့္ ေနရာတြင္ ထုွိင္ပါ။  

ဗြီဒီယွို (သွို႔မဟုတ္) ဓါတ္ပံု ရွိုက္ကူးရာတြင ္
မွိုက္ခရွိုဖုန္းအျမင့္အား 
သာမန္အေျခအေနအတုွိင္း ထားရရွိျခင္း 
မျပဳပါ်ားႏရင့္။  

မသန္စြမ္းသူ၏အရပ္အနွိမ့္အျမင့္အတွိုင္း ခ ွ္ိန္ညရွိရွိုက္ကူးပါ။  

မသန္စြမ္းသူအသံုးျပဳသည့္ ၀ရီးခ ြ္ဲလ္ကြဲ့သွို႔ေသာ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းအေပၚ 
ဗဟွိုျပဳရွိုက္ကူးျခင္း မျပဳပါ်ားႏရင့္။  

မသန္စြမ္းမႈအေပၚ ဗဟွိုမျပဳပြဲ ကာယကံရရင္ လူပုဂၢွိဳလ္အေပၚတြင္သာ 
ဗဟွိုျပဳရွိုက္ကူးပါ။  

ဘာမရ္မေမးမစမ္းပြဲ မသန္စြမ္းသူအား 
ရုတ္တရက္ မကူညီလွိုက္ပါ်ားႏရင့္။  

အကူအညီလွို/မလွိ ုဦးစြာ ေမးျမန္းၿပီးမရ လွိုအပ္သည့္အေပၚ 
အကူအညီေပးပါ။  



 

အင္တာဗ္ းအတြက္ မွိမွိေရြးခ္ယ္ထားေသာ 
ေနရာသည္ မသန္စြမ္းသူအတြက္ 
အဆင္ေျပလွိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ္ မယူဆပါ်ားႏရင့္။  

မွိမွိေရြးခ္ယ္ထားေသာ ေနရာသည္ အင္တာဗ္ းေျဖမည့္ မသန္စြမ္းသူ 
အတြက္ အဆင္ေျပ/မေျပ၊ ယင္းေနရာတြင ္ကားပါကင္၊ ဓါတ္ေလရကား 
ကြဲ့သွို႔ေသာ လွိုအပ္သည့္အေျခအေနမ္ား ရရွိ/မရရွိ်ားႏရင့္ အဆွိုပါေနရာအား 
ေရြးခ္ယ္မႈအတြက္ ၄င္း၏သေဘာတူညီမႈ ရယူရပါမည္။   

ေမးခြန္းမ္ားကွို တရစပ ္ကမန္းကတမ္း 
အပူတျပင္း မေမးပါ်ားႏရင့္။  

ေျဖဆွိုမည့္သူအား လံုေလာက္သည့္ေျဖဆွိုခ ွ္ိန္ေပးပါ။ ေမးခြန္းမ္ားကွို 
ႀကွိဳတင္ေရးသားၿပီး ေျဖဆွိုမည့္သူထံသွို႔ ႀကွိဳတင္ေပးပွို႔ထား်ားႏုွိင္ပါက 
လြန္စြာ အကွ္ိဳးရရွိပါသည္။   

အတူပါလာသည့္ အုပ္ထွိန္းသူ (သွို႔မဟုတ္) 
သူငယ္ခ္င္းျဖစ္သူကွိုသာ အင္တာဗ္ းၿပီး အခ္က္ 
အလက္မ္ား ေမးျမန္းရယူျခင္းအားေရရာငၾ္ကဥ္ပါ။  

အကူပါလာသည့္သူကွို ေမးျမန္းျခငး္မဟုတ္ပြဲ သက္ဆုွိင္ရာ 
ကာယကံရရင္ မသန္စြမ္းသူအား တွိုက္ရွိုက္ေမးျမန္း အင္တာဗ္ းပါ။  

မသန္စြမ္းသူေျဖဆွိုသည့္အခ္က္ကွို မွိမွိ 
နားလည္ရန ္ခက္ခြဲျခင္းေၾကာင့္ အဆွိုပါ 
ေျဖဆွိုခ္က္အေပၚ မသွိက ွ္ိဳးကၽြံျပဳ လစ္လ္ ရႈမႈ 
မျပဳပါ်ားႏရင့္။  

ရရင္းလင္းၿပီး အေျဖရသည္အထွိ ျပန္လည္ေမးျမန္းပါ (သွို႔မဟုတ္) 
အလားတူ ေမးခြန္းျဖင့္ ေျပာင္းေမးပါ။   

(မွိမွိေမးျမန္းသည့္ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ်ားႏရင့္ 
ဆက္စပ္ပါတ္သက္မႈရရွိပါက) 
မသန္စြမ္းသူအေနျဖင့္ ေစ္း၀ယ္ျခငး္၊ မြဲေပးျခင္း 
ကြဲ့သွို႔ေသာ ၄င္း၏လုပ္ငန္းေဆာငတ္ာမ္ားကွို 
မည္သွို႔စီမံေဆာငရ္ြက္ေနေၾကာင္း ေမးျမန္းရန ္
၀န္မေလးပါ်ားႏရင့္။ 

အင္တာဗ္ းေျဖဆွိုသူအား စွိတ္အေ်ားႏရာက္အယရက္ျဖစ္ေစမည့္ ‘ခင္ဗ္ား 
ဘယ္လွိုအွိပ္လြဲ၊ ဘယ္လွိုေရခ ွ္ိဳးခန္း၀င္လြဲ’ အစရရွိသည့္ 
ကွိုယ္ေရးကွိုယ္တာအေျခအေနမ္ားအား ၀င္ေရာကစ္ြက္ဖက္ရာ 
ေရာက္ေသာ ေမးခြန္းမ္ား မေမးမွိရန္ သတွိျပဳပါ။  

နားေလးသည့္ မသန္စြမ္းသူအား အင္တာဗ္ း 
သည့္အခါ အသံက္ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေျပာ 
လ္က္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳပါ်ားႏရင့္။   

နားေလးသည့္မသန္စြမ္းသူ်ားႏရင့္ အင္တာဗ္ းသည့္အခါ အေကာင္းဆုံး 
ဆက္သြယ္်ားႏုွိင္မည့္နည္းလမ္းကွို ရရာပါ။ မည္သည္ဘ့က္ နားက 
ပွိုၾကားသလြဲဆွိုတာ ေမးၾကည့္ပါ (သွို႔မဟုတ္) လက္သေကၤတျပ 
ဘာသာျပန ္လွိုအပ္သလား ေမးျမနး္ပါ။ ၄င္းသည္ မွိမွိ၏်ားႏႈတ္ခမ္း 
လႈပ္ရရားမႈကွို ၾကည့္၍ နားလည္်ားႏုွိင္သူျဖစ္ပါက မွိမွိ၏မ္က္်ားႏရာအား 
လက္ျဖင့္မကြယ္ထားမွိပါေစ်ားႏရင့္။ ထွိုသူ၏မ္က္်ားႏရာအား တွိုက္ရွိုက္ၾကည့္၍ 
ပံုမရန္အသံျဖင့္ ရရင္းလင္းပီသစြာ ေျပာဆွိုေပးပါ။  
 

အျမင္အာရံုခက္ခြဲသူ (သွို႔မဟုတ္) 
အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူအား 
အင္တာဗ္ းသည့္အခါ မွိမွိဘာကွိ ု
ၾကည့္ေနသည္ဆွိုတာကွို သူမသွိပါဟု 
မယူဆပါ်ားႏရင့္။  

အျမင္အာရံုခက္ခြဲသူ (သွို႔မဟုတ္) အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူအား 
အင္တာဗ္ းသည့္အခါ မွိမွိမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း်ားႏရင့္ 
မွိမွိ၏ပံုပန္းသ႑ာန္ကွို ေျပာျပပါ၊ အျခားသူမ္ားကွို မွိတ္ဆက္သကြဲ့သွို႔ 
မွိတ္ဆက္ပါ၊ မ္က္လုံးအၾကည့္အေနအထားကွို ပံုမရန္အတုွိင္း ထားပါ။  



 

 

၅.၅ ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယွို်ားႏရင့္ တီဗြရီွိုက္ကူးျခင္း  
 

ဓါတ္ပံု (သွို႔မဟုတ္) ဗြီဒီယွိုရွိုက္ကူးရာတြင္ မသန္စြမ္းသူအား မည္သွို႔ပံုေဖာ္ရွိုက္ကူးမည္ဆုွိသည့္အခ္က္သည္ 
လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ ယင္းအတြက္ ေအာက္ပါတုွိ႔ကွို လမ္းညႊန္အျဖစ ္အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ပါသည္။  

 

မသန္စြမ္းသူအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အမ္ား အျမင္တင့္သည့္ ဓါတ္ပံုမ္ားကွိုသာ ရွိုက္ကူးအသံုးျပဳပါ။ 
မသန္စြမ္းသူအား သနားစရာ (သွို႔မဟုတ္) ဒုကၡွိတအျဖစ ္ ပံုေဖာ္သည့္ ဓါတ္ပံုမ္ားကွို အသံုးမျပဳပါ်ားႏရင့္။ 
နမူနာပံုမ္ားကွို ေနာက္ဆက္တြြဲ (၄)တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။   

 

သတင္းအတြက္ မျဖစ္မေန လွိုအပ္သည့္အေျခအေနမရသာ မသန္စြမ္းသူ၏ မသန္စြမ္းမႈကွိ ု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ 
သုံး်ားႏႈန္းပါ။  

 

မလွိုအပ္လရ္င္ မသန္စြမ္းသူ၏အကူလူ (သွို႔မဟုတ္) မွိသားစု၀င္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမွဳ္ိး မျပဳလုပ္ပါ်ားႏရင့္။ 
တတ္်ုားႏွိင္သမရ  ္မသန္စြမ္းသူမာ္းသည္ ၄င္းတွို႔ကွိုယ္တုွိင္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္်ုားႏွိင္သူမ္ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ 

 

မလွိုအပ္လရ္င္ ၀ရီးခ ြ္ဲလ္ကြဲ့သွို႔ေသာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းအား ဗဟွိုျပဳေစာင္းေပးရွိုက္ကူးျခင္းမ ွ္ိဳးအား ေရရာင္ၾကဥ္ပါ။ 
အျခားသူမ္ားကွို ရွိုက္ကူးသကြဲ့သွို႔ လူပုဂၢွိဳလ္ျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းသူအေပၚတြင္သာ ဗဟွိုျပဳရွိုက္ကူးပါ။  

 

မလွိုအပ္လရ္င ္ မသန္စြမ္းသူအား အထီးက္န္ၿပီး လူ႕အဖြြဲ႕အစည္း၏ျပင္ပေရာကေ္နသူျဖစ္ေၾကာင္း 
သရုပ္မေဖာ္ပါ်ားႏရင့္။ ရပ္ရြာအတြငး္ အျခားသူမ္ား်ားႏရင့္တသားတည္းက္ ၀င္ဆံ့ၿပီး အမ္ားအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မသန္စြမ္းသူမ္ားလည္း မ္ားစြာ ရရွိေနေသး၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 
 

  



 

၅.၆ လူသာလရ္င္ ပထမပဓါနအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေရးသားျခင္း  
 

မသန္စြမ္းမႈအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအေၾကာင္း ေရရ႕ပွိုင္းအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတုွိင္း မသန္စြမ္း 
သူမ္ား်ားႏရင့္ပါတ္သက္၍ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင ္ လူသာလရ္င ္ ပထမပဓါနျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ္က္သည္ 
လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။  

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ား်ားႏရင့္ပါတ္သက္၍ မီဒီယာသတင္းမ္ားတြင္ သင့္ေလ္ာ္မရန္ကန္သည့္ 
သံုး်ားႏႈန္းေဖာ္ျပမႈမ္ားျဖစ္ေရးအတြက္ အကွိုးအကားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  

 

ဤကြဲသ့ွို႔ သံုး်ားႏႈနး္ေခၚေ၀ၚေပးပါ။ ဤကြဲသ့ွို႔ မေခၚေ၀ၚ မသံုး်ားႏႈနး္ပါ်ားႏရင့္ 
မသန္စြမ္းသူ၊ 
ေအာ္တစ္ဇင္ရရွိေသာ ပုဂၢွိဳလ္၊ အတက္ေရာဂါ 
ရရွိေသာ ပုဂၢွိဳလ္ အစရရွိသျဖင့္ ခွ္ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈ 
်ားႏရင့္အတူ လူပုဂၢွိဳလ္ကွိ ုတြဲြၿပီး ေခၚေ၀ၚသုံး်ားႏႈန္းပါ။ 

 

မသန္မစြမ္း၊ မစြမ္းမသန္၊  
ဒုကၡွိတ၊ ေ၀ဒနာသည္၊ နာမက္န္းသူ၊ 
ေရာဂါသည္၊ အထူးပုဂၢွိဳလ္၊ 
ကံဆွိုးသူ၊ ေအာ္တစ္ဇင္ေကာင္၊ ၀က္ရူးပ္ံေကာင္  
 

ကွိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ၊ 

သူငယ္နာအေၾကာတင္း မသန္စြမ္းသူ အစရရွိသည္ 

ကွိုယ္အဂၤါ မစံုလင္သူ၊ အက ွ္ိဳး၊ ေထာ့က ွ္ိဳး၊ ေထာက္လရမ္းေရး၊  
ေျချပတ္လက္ျပတ္၊ ေပါင္တွို၊ အွိုနာက ွ္ိဳးကန္း၊ 
သြက္ခ္ာပါဒေရာဂါရရွိသ ူ

အၾကားအာရုံမသန္စြမ္းသူ၊  

နားမၾကားပုဂၢွိဳလ္၊ 

အျမင္အာရုံမသန္စြမ္းသူ၊ 

မ္က္မျမင္ အစရရွိသည္ 

စြံ႕အနားမၾကား၊  
ေရႊအ၊ အအ၊ နထုွိင္း၊ နကန္း၊ 
အကန္း၊ ဘလွိုင္း၊ ေစြေစာင္း၊  

ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ၊ 

ေဒါင္းစင္ဒရုန္းရရွိေသာ ပုဂၢွိဳလ္ အစရရွိသည္ 

ဥာဏ္ရည္မမရီ၊ ဥာဏ္ရည္နွိမ့္၊ 
စွိတ္ေ၀ဒနာသည္၊ စွိတၱဇျဖစ္ေနေသာသူ၊ 
က္ပ္မျပည့္သူ၊ အရူး၊ ေဒါင္းေလး၊ မြန္ဂွိုးေလး၊  

 စွိတ္ေ၀ဒနာရရင္၊ အရူးအ်ားႏရမ္း၊ ရူး်ားႏရမ္းသူ၊ စွိတ္ေပါ့သြပ္သူ၊ 

စွိတၱဇေရာဂါသည္၊ စွိတ္ေဖာက္ျပနေ္နေသာသူ၊ 

မသန္စြမ္းသူမ္ားအပါအ၀င္ အားလုံး 
လက္လရမ္းမီ အသံုးျပဳ်ားႏွိုင္သည့္ သန္႔စင္ခန္း/ 
ကားပါကင္/ကားရပ္နားရနေ္နရာ အစရရွိသည္ 

မသန္စြမ္းအွိမ္သာ၊ မသန္စြမ္းအတြက္ သန္႔စင္ခန္း၊ 
၀ရီးခ ြ္ဲလ္သမားသုံးအွိမ္သာ၊ 
မသန္စြမ္းအတြက္ ကားပါကင္၊  

၀ရီးခ ြ္ဲလ္အသုံးျပဳေသာပုဂၢွိဳလ္၊ 

၀ရီးခ ြ္ဲလ္အသုံးျပဳသူ 

၀ီရးခ ြ္ဲလ္သမား 

သတွိေမ့ေျမာေနသူ၊ 
အသွိအာရုံဆုံးရံႈးသူ 

ဘ၀ေသဆုံးသူ၊ 

မသန္စြမ္းမဟုတ္သူ သာမန္လူ၊ လူေကာင္း 
 

 



 

၅.၇ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈဆန္းစစ္ျခင္း်ားႏရင့္ အျခားသူမ္ား၏ေ၀ဖန္အႀကံျပဳမႈမ္ားကွို ရယူျခင္း  

မသန္စြမ္းသူမ္ားအေရးကွိစၥသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ကွိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမ္ားကွို 
အမ္ားျပည္သူသွို႔ ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ ထုတ္ျပန္ၿပီးတုွိင္း ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေလ့အထ ျပဳလုပ္ရန ္
လွိုအပ္ပါသည္။ မွိမွိအင္တာဗ္ းခြဲ့ေသာ အခ္က္အလက္မ္ား၊ အကွိုးအကားမ္ားကွို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပ်ုားႏွိင္ခြဲ့မႈ 
ရရွိ/မရရွိ ျပန္ၾကည့္ပါ။ မသန္စြမး္မႈအေၾကာင္း မွိမွိ၏သရုပ္ေဖာ္တင္ျပမႈအေပၚ မသန္စြမ္းအဖြဲြ႕အစည္းမ္ားထံမရ 
ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ္က္ နားေထာငပ္ါ။ ထွိုသွို႔လုပ္ေဆာင္ပါက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ 
ပွိုမွိုထွိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အျဖစ္အပ္က္မ္ားကွို ေရးသားတင္ျပ်ားႏုွိင္သူ ျဖစ္လာရန္အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရံုသာမက ကမၻာ့သတင္းေလာက သတင္းေထာက္မ္ား၏ေလးစားယံုၾကည္မႈ်ားႏရင့္အတူ ဆက္သြယ္မႈ 
ကြန္ရက္မ္ားလည္း ပွိုမွိုရရရွိ အားေကာင္းခွိုင္မာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၁) အားလုံးလက္လရမး္မ ီပါ၀င်ု္ားႏွိငေ္သာ ေရြးေကာက္ပြြဲဆုွိငရ္ာ 
အဓွိပၸါယ္ဖြင့္ဆွိခု္က္ ေ၀ါဟာရမ္ား  

 
 
အေ၀းေရာကမ္ြဲ                    ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပသည့္ေန႔တြင္ မွိမွိမြဲထည့္ရမည့္ မြဲရံုရရွိရာ ေနရပ္၌ 

မြဲထည့္ျခင္းမျပဳ်ားႏုွိင္ေသာ္လည္း ်ားႏုွိင္င ံ (သွို႔မဟုုတ္) မြဲဆ်ားႏၵနယ္ေျမ 
အတြင္း ေရာက္ရရွိေနသည့္ေနရာမရ ဆ်ားႏၵျပဳသည့္ မြဲကွို ဆွိုလွိုသည္။     

 

အေ၀းေရာကမ္ြဲလကမ္ရတ ္ ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပသည့္ေန႔တြင္ မွိမွိမြဲထည့္ရမည့္ မြဲရံုရရွိရာ ေနရပ္၌ 
လူကွိုယ္တုွိင္သြားေရာက္ မြဲထည့္ျခင္းမျပဳ်ုားႏွိင္ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင ္
အသံုးျပဳသည့္ဆ်ားႏၵမြဲလက္မရတ္။   

 

ထက၀္ကေ္က္ာ္ ေထာကခ္မံြဲ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲြမ္ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယရဥ္ၿပွိဳင္သည့္ 
ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းအေနျဖင့္ သက္ဆုွိင္ရာမြဲဆ်ားႏၵနယ္ေျမရရွိ 
ဆ်ားႏၵမြဲအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက္ာ္ ရရရွိွိွိေသာမြဲကွိ ုထက္၀က္ေက္ာ္ 
ေထာက္ခံမြဲဟု သတ္မရတ္သည္။  

 

အားလံုးလကလ္ရမး္မ ီရယအူသံုးျပဳ်ုားႏွိငမ္ႈ ရုပ္ပွိုင္းဆွိုင္ရာအေျခအေန (သွို႔မဟုတ္) စနစ္အေပၚ မသန္စြမ္းမႈ 
အမ္ွိဳးမ္ွဳိ းရရွိေသာသူမ္ား အလြယ္အကူ လက္လရမ္းမီ ရယူအသံုးျပဳ်ားႏွိုင္မႈ။ 
ဥပမာ - အားလံုးလက္လရမ္းမီ အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ေသာ မြဲရံုဆွိုသည္မရာ 
မသန္စြမ္းမႈအမ္ွဳိ းမ္ွိဳးရရွိေသာ မသန္စြမ္းသူအားလံုးပါ အသံုးျပဳ်ားႏုွိင္ေသာ 
မြဲရံုကွို ဆွိုလွိုသည္။ အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င်ု္ားႏွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မသန္စြမ္းသူမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအားလံုး ေရြးေကာက္ပြြဲ 
ဆုွိင္ရာ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကွို လြယ္လင့္တကူ ရရရွိေရး၊ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္စာရင္းမရတ္ပံုတင္်ားႏုွိင္ေရး်ားႏရင့္ လြယ္ကူစြာ မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေရးတွို႔ကွို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

 

အားလံုးလကလ္ရမး္မအီသံုးျပဳ်ုားႏွိငေ္သာမြဲရံု မသန္စြမ္းသူမ္ားအားလံုး လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ မြဲထည့္်ားႏုွိင္ေရး အတြက္ 
စီစဥ္ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ မြဲရံု။  

အေထာကအ္ကျူပဳပစၥညး္ မြဲထည့္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာပံုစံျပား ကြဲ့သွို႔ေသာ 
မြဲထည့္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ္ားကွို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင်္ားႏုွိင္ရန္ 
အသံုးျပဳရသည့္ပစၥည္း/အေထာက္အကူျပဳကွိရွိယာ။ 

အသစံနစပ္ါသည့္ မြဲလကမ္ရတ ္ ေရြးခ္ယ္ရမည့္ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းအမည္ကွို အသံထြက္၍ 
ဖတ္ျပေပးသည့္ ေအာ္ဒီယွိုအသံစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မြဲလက္မရတ္။ 

မြဲလကမ္ရတ ္ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ ၀င္ေရာကယ္ရဥ္ၿပွိဳင္သည့္ 
ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းမ္ား၏အမည္မ္ား ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာရြက္။ ၄င္းကွို မြဲထည့္ရာတြင ္အသံုးျပဳသည္။  

မြဲပံုး မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား၏မြဲလက္မရတ္ ထည့္ရာေနရာျဖစ္ေသာ ခ္ွိတ္ပွိတထ္ားသည့္ 
ထည့္စရာပံုး။ 

မြဲလကမ္ရတအ္ညႊနး္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္အေနျဖင့္ တဆင့္ခ္င္း မည္သွို႔မြဲေပးရမည္ကွို ရရင္းျပထားေသာ 



 

သတင္းအခ္က္အလက္။ 

မ္ကမ္ျမငလ္ကစ္မး္စာ အျမင္အာရံုအားနည္းသူ (သွို႔မဟုတ္) အျမင္အာရံုမသန္စြမး္သူမ္ား 
အတြက္ ေဖာင္းၾကြအစက ္ ၆ စက္ျဖင့္ အေျခခံျပဳလုပထ္ားသည့္ 
စာေရးသားနည္းစနစ္။   

ၾကားျဖတေ္ရြးေကာကပ္ြြဲ ကြယ္လြန္ျခင္း၊ ်ားႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ အရည္အခ္င္း 
ပ္က္ယြင္ျခင္း (သွို႔မဟုတ္) တရားမ၀င္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ 
လစ္လပ္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္ကွိုယ္စားလရယ္ေနရာအား 
အစားထွိုးျဖည့္စြက္ရန္ က္င္းပျပဳလုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြြဲ။ 

မြဲထည့္သည ္ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မရ မြဲလက္မရတ္အား မြဲပံုးအတြင္းသွို႔ ထည့္သြင္းျခင္း။ 
 

စစီစမ္ႈေစာင့္ဆုွိငး္ဆ်ားႏၵမြဲလကမ္ရတ ္ မြဲစာရင္းတြင ္မရတ္ပံုတင္ထားၿပီး မြဲေပးပွိုင္ခြင့္ရရွိသည္ဟု မွိမွိကွိုယ္တုွိင္ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာထားေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ 
မြဲလက္မရတ္။ ၄င္းတွို႔၏မြဲလက္မရတ္မ္ားကွို အျခားသူမ္ား၏ 
ဆ်ားႏၵမြဲလက္မရတ္မ္ား်ားႏရင့္ ေရာေ်ားႏရာမထားပြဲ သီးျခားသွိမ္းဆည္္းထားရရွိၿပီး 
ယင္းတွို႔၏တရား၀င္မႈအား အတည္ျပဳမၿပီးမခ္င္း မြဲရလာဒ္စာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပဳေပ။  

 

ေရြးေကာကပ္ြြဲေကာ္မရရငအ္ဖြဲြ႕၀င ္ ေရြးေကာက္ပြြဲစီမံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ အုပ္ခ္ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြြဲေရးအလုပ္မ္ားကွို 
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ တာ၀န္ရရွိသ။ူ 

 

မြဲဆ်ားႏၵနယ ္ သက္ဆုွိင္ရာနယ္ေျမအတြင္း မရတီင္းေနထုွိင္္ၾကေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားက 
မြဲေပးေရြးခ္ယ္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကွိုယ္စားလရယ္ ကွိုယ္စားျပဳေသာ 
အပွိုင္းအျခားနယ္ေျမ။   

မြဲေပးသမူ္ား မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား်ားႏရင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ တရား၀င္ 
မြဲထည့္ခြင့္ရရရွိသူမ္ားကွို ဆွိုလွိုသည္။  

အလီကထ္ေရာနစန္ညး္လမး္ျဖင့္ မြဲေပးသည့္စနစ ္ နည္းပညာ (သွို႔မဟုတ္) ကြန္ျပ တာကွို အသံုးျပဳ၍ 
အလီက္ထေရာနစ္ပံုစံျဖင့္ မြဲထည့္ျခင္း၊ မြဲစာရင္းသြင္းျခင္း်ားႏရင့္ 
မြဲေရတြက္ျခင္းတွို႔ ျပဳလုပ္သည့္စနစ္။ 

ဆ်ားႏၵမြဲေပးပွိငုခ္ြင့္ လူပုဂၢွိဳလ္တစံုတဦးအား မြဲေပးခြင့္ျပဳျခင္း။ 
 

မြဲရံုအထြက ္ေကာကယ္သူည့္စစတ္မး္ မြဲရံု၌ ဆ်ားႏၵမြဲထည့္ၿပီး ျပန္လညထ္ြက္ခြာရာတြင္ ေကာက္ယူသည့္ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္သေဘာထားစစ္တမ္း။ မ္ားေသာအားျဖင့္ ယင္းစစ္တမ္းကွို 
မီဒီယာမ္ားက လုပ္ေဆာင္ေလရ့ရွိၿပီး အစီရင္ခစံာလည္း 
ထုတ္ျပန္ေလ့ရရွိသည္။   

 

အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြြဲ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲြ႕တစ္ခုလံုးရရွိ ေနရာအားလံုးအတြက္ ကွိုယ္စားလရယ္မ္ား 
ေရြးခ္ယ္ေပးရန္ က္င္းပရသည့္ ေရြးေကာက္ပြြဲ။  

အားလံုးအက္ံဳ း၀ငမ္ႈ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရသည့္ ေနရာမ္ားအပါအ၀င္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ္ားအားလံုးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ္ား 
အမ္ားနည္းတူ ပါ၀င္်ုားႏွိင္မႈ။ 



 

ဥာဏ္ရညမ္သနစ္ြမး္သ ူ ေန႔စဥ္ဘ၀၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ်ားႏရင့္ ေမရ္ာ္လင့္ထားေသာ အတုွိင္းအတာ 
တစ္ခုအထွိ သင္ယူမႈျပဳလုပ္ရန ္အခက္အခြဲ အကန္႔အသတ္ရရွိမႈ။ 

ဥပေဒအရ သတမ္ရတခ္ရံသ ူ စွိတ္ေပါ့သြပ္မႈေၾကာင့္ မြဲဆ်ားႏၵရရငအ္ျဖစ္ မရတ္ပံုတင္ခြင့္မရရွိဟု  ဥပေဒအရ 
သတ္မရတ္ျခင္းခံထားရသူ။ 

အားလံုးလကလ္ရမး္မအီသံုးျပဳ်ုားႏွိငမ္ႈအေနအထား မြဲရံုသွို႔ ၀င/္ထြက ္ျပဳလုပ္ရာေနရာတြင္ ရရွိေနသည့္ 
ေျပျပစ္ညီညာေသာ ဆင္ေျခေလရ္ာလမ္း။ 
၀ရီးခ္လ္အသံုးျပဳသူမ္ားအပါအ၀င္ 
ေလရကားထစ္မ္ား/အတားအဆီးမ္ားကွို ေက္ာ္လႊားရန္ခက္ခြဲေသာ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မြဲေပး်ုားႏွိင္ေရးအတြက္ ဤအခ္က္သည္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

လမူႈအဖြြဲ႕အစညး္အတြငး္ ၀ငဆ္ံျ့ခငး္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေနျဖင့္ လူ႕အဖြဲြ႕အစည္း်ားႏရင့္ 
အေထာက္အပံ့ေပးမႈအစီအစဥမ္္ားတြင္ အျခားသူမ္ားကြဲ့သုွိ႔ 
ဦးေဆာင္သူမ္ား၊ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္သူမ္ားအျဖစ္ 
ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကွိစၥ။  

ေရြ႕လ္ားမြဲရံု၀နထ္မး္အဖြြဲ႕ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မွိမွိေနရာတြငပ္င ္မြဲထည့္်ားႏုွိင္ရန ္
မြဲထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အွိမ္တုွိင္ရာေရာက္ ေဆာင္က္ဥ္းေပးသည့္ 
မြဲရံု၀န္ထမ္းအဖြဲြ႕။ ေဆးရံုမ္ား၊ ရွိပ္ၿမံဳေဂဟာမ္ား၊ အက္ဥ္းေထာင္မ္ား၊ 
အခ္ဳပခ္န္းမ္ား်ားႏရင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ္ားေသာ ေဒသမ္ားရရွိ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား 
မြဲထည့္်ားႏုွိင္ရန ္သြားလာလႈပ္ရရားေဆာင္ရြက္သည့္အဖြြဲ႕။  

စေုပါငး္မြဲရံု မြဲရံုတစ္ရံုထက္မက ပွိုရရွိေနေသာ မြဲရံုမ္ားပရ၀ုဏ္ နယ္ေျမတည္ေနရာ။ 
မြဲရံု မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မြဲထည့္သည့္ေနရာ။ မြဲဆ်ားႏၵရရင္၏ အၿမြဲတမ္းေနထုွိင္ရာ 

ေနရပ္ေပၚမူတည္၍ ၄င္းမြဲထည့္ရမည့္မြဲရံုေနရာကွို 
သတ္မရတ္ေပးထားသည္။ 

စာတုွိကမ္ရ ေပးပွို႔ေသာမြဲ ေရြးေကာက္ပြြဲက္င္းပသည့္ေန႔တြင္ မွိမွိတုွိင္းျပည္ရရွိ 
မွိမွိမြဲထည့္ရမည့္မြဲရံုသွို႔ မလာေရာက္်ားႏုွိင္ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား 
ေလရ္ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရသည့္ စာတုွိက္မရ ေပးပွို႔ေသာမြဲ။ 
၄င္းမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအေနျဖင့္ ဆ်ားႏၵမြဲလက္မရတ္ကွို မြဲရံုမပွိတ္မ ီ
အေရာက္ေပးပွို႔ရသည္။ 

မြဲရံုမရ း မြဲပံုးမ္ားအား လံုၿခံဳစြာ ထားရရွိထွိန္းသွိမ္းေရး်ားႏရင့္ ၄င္းမြဲပံုးမ္ားအား 
မြဲေရတြက္သည့္အဖြဲြ႕ လက္သွို႔ ေဘးကင္းေခ္ာေမြ႕စြာ 
လႊြဲေျပာင္းေပးရသည့္အပွိုင္းတြင္ တာ၀န္ရရွိသူ။ 

ကွိယုစ္ားလရယမ္ြဲ မြဲရံုသွို႔ ကွိုယ္တုွိင္မလာေရာက္်ုားႏွိင္ေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားအေနျဖင့္ 
မြဲရံုတာ၀န္ရရွိသူသွို႔ ႀကွိဳတင္ေလရ္ာက္ထားၿပီး ၄င္းတွို႔ကွိုယ္စား 
တစ္စံုတစ္ဦးကွို ေစလႊတ္၍ ထည့္ခုွိင္းသည့္မြဲ။  

စွိတ္ပွိင္ုးဆုွိင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ  အသွိအာရုံ၊ စွိတ္ခံစားမႈ်ားႏရင့္ အျပဳအမူပွိင္ုးတွို႔တြင္ ထွိခွိုက္မႈအေျခအေန။ 
သင့္တင့္ေလ္ာက္ပါတ္ေသာ ေနရာထုွိင္ခင္း အျခားမြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ားနည္းတူ မသန္စြမ္းသူမ္ား တန္းတူပါ၀င္ 

မြဲထည့္်ုားႏွိင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းစီစဥ္ေပးသည့္ ပ့ံပွိုးေပးမႈမ္ား (သွို႔မဟုတ္) 
၀န္းက္င္။ 



 

လူထုဆ်ားႏၵခံယူပြြဲ လူထုမရ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ ကွိစၥရပ္အေပၚ 
တတုွိင္းျပည္လုံးရရွိျပည္သူမ္ား ဆ်ားႏၵမြဲေပးျခင္း။  

မြဲဆ်ားႏၵနယ္အလွိက္ုေရြးေကာက္ပြြဲတာ၀န္ခံ မြဲဆ်ားႏၵနယ္ေျမ တစ္ခုခ္င္းစီအတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားအား ႀကီးၾကပ္ရသည့္တာ၀န္ခံ။  

တေက္ာျ့ပနေ္ရြးေကာကပ္ြြဲ သတ္မရတ္ထားေသာ အနွိမ့္ဆံုးမြဲအေရအတြက္ရာခုွိင္်ားႏႈန္း ျပည့္မီေသာ 
အ်ားႏုွိင္ရကွိုယ္စားလရယ္ထြက္ေပၚလာျခင္းမရရွိသည့္အေျခအေနတြင္ 
အ်ားႏုွိင္ရကွိုယ္စားလရယ္အား တဖန္ ျပန္လည္ေရြးခ္ယ္ရသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲ။ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ တူညီေသာ မြဲအမ္ားစုရရရွိေသာ 
ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္း်ားႏရစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြြဲျပန္၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပယမ္ြဲ မြဲဆ်ားႏၵနယ္အလွိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲတာ၀န္ခံက 
သတ္မရတ္ခ္က္မ္ား်ားႏရင့္ မကွိုက္ညီဟုဆွိုကာ ဆံုးျဖတ္ပယ္ဖ္ကေ္သာ 
မြဲကွိ ုဆွိုလွိုသည္။ 

အထွိအေတြ႕ျဖင့္မြဲေပးျခငး္ မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာ မတတ္ကၽြမ္းေသာ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား မြဲထည့္်ားႏုွိင္ရန ္
သေကၤတပံုစံမ္ား အသံုးျပဳျခင္း။  

လာေရာကမ္ြဲထည့္သဥူးီေရ ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ အမရန္တကယ္ လာေရာက္မြဲထည့္ခြဲ့သည့္ 
မြဲဆ်ားႏၵရရင္လူဦးေရ (သွို႔မဟုတ္) ရာခုွိင္်ားႏႈန္း။  

်ားႏရစလ္မး္ၿပွဳိငခ္္ဥး္ကပန္ညး္ မသန္စြမ္းမႈအေရးကွိစၥအား မူ၀ါဒ်ားႏရင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ္ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအား လွိုအပ္သည့္ 
အစီအစဥ္မ္ား ပံ့ပွိုးေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းအတြင္း 
မသန္စြမ္းသူမ္ား ၀င္ဆံ့လာ်ုားႏွိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္း။ 

ကမၻာသံုးပံုစ ံ မသန္စြမ္းသူမ္ားေရာ မသန္္စြမ္းမဟုတ္သူမ္ားပါ အလြယ္တကူ 
လက္လရမ္းမီ အသံုးျပဳ်ုားႏွိင္ေအာင ္ပံုစံထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ 
အေဆာက္အဦးမ္ား၊ ပစၥည္းမ္ား်ားႏရင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ္ား။ 

ဆ်ားႏၵျပဳခနး္အတြငး္ ပွိငုး္ကန္႔ခြြဲျခားထားသည့္လွိကုက္ာ/အကန္႔ မြဲဆ်ားႏၵရရင္မ္ား လရ္ွိဳ႕၀ရက္ဆ်ားႏၵျပဳ်ုားႏွိင္ရန ္မြဲရံုအတြင္း 
ပွိုင္းျခားကာရံထားေသာ အကန္႔ (သွို႔မဟုတ္) အခန္းငယ္။ 

လရ္ ွဳိ ႕၀ရကဆ္်ားႏၵျပဳခနး္ မြဲဆ်ားႏၵရရင ္မြဲထည့္ရန္ ဆ်ားႏၵျပဳရသည့္ ပတ္လည္ကာရံထားေသာ 
အခန္းငယ္ေနရာ။  

ေလလြင့္မြဲ အ်ားႏုွိင္ရကွိုယ္စားလရယ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရံႈးနွိမ့္သူ 
ကွိုယ္စားလရယ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ၍မရသည့္ ဆ်ားႏၵမြဲ။ 

  



 

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၂) ဆက္သြယ္ ခ္ွိတ္ဆက္မႈ ျပဳ်ားႏွိုငသ္ည့္အဖြြဲြ႕အစည္းမ္ား 
 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ္က္အလက္မ္ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ္ားအေရးကွိစၥ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ်ုားႏွိင္င ံ
အတြင္းရရွိ မသန္စြမ္းအသင္းအဖြြဲ႕မ္ား၊ ေက္ာင္းမ္ား်ားႏရင့္ အစွိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းမ္ား၏ အဆက္အသြယ္ 
လွိပ္စာမ္ားျဖစပ္ါသည္။ လွိုအပ္သည့္အခ္က္အလက္်ားႏရင့္ ခ္ွိတ္ဆက္မႈမ္ားအတြက္ တွိုက္ရွိုက္ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္်ုားႏွိင္ပါသည္။  
 

 

ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံမသနစ္ြမး္သမူ္ား အသငး္ခ္ဳပ ္(MFPD) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေအာင္ကွိုျမင့္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အစွိုးရမ္က္မျမင္ေက္ာင္း၀င္း 
အမရတ္ ၁၃၂၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၊ စလင္းကြင္းအနီး၊ 
မက္ီးတန္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုွိင္ၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၀၂၁၁၈ 
အီးေမးလ္ - mfpdmyanmar.org@gmail.com, aungko1975@gmail.com 
 
ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံမသနစ္ြမး္သမူ္ား ေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ (MILI) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚယုယသူ (စီအီးအွို) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၁၇/၁၉၊ သာယာေအးလမ္း၊ 
(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉ ၄၅၀၀ ၆၇၂၄၇၊ ၀၁ ၉၆၆၉၁၃၃ 
အီးေမးလ္ - info@mili.org.mm, fuyuko2010@gmail.com 
 
ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံကွိယုအ္ဂၤါမသနစ္ြမး္သမူ္ားအသငး္ (MPHA) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးျမတ္ဦး (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၆၅၊ ေရႊေလာင္းလမ္း၊ 
စမ္းေခ္ာင္းၿမွဳိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၈၄၁၀ 
အီးေမးလ္ - mpha2004@gmail.com, umyatoo.babyvita@gmail.com 
 
 

  



 

ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံမ္ကမ္ျမငမ္္ားအသငး္ (MNAB) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚခြန်ူ္ားႏး (အမႈေဆာင္ညႊနၾ္ကားေရးမရ း) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၁၃၇၁၊ သာယာေအးလမ္းသြယ္ (၁)၊ ဟွိုက္ပတ္၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္၊  
အင္းစွိန္ၿမွိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ၿမွဳိ ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၅၁၁၁၉၆၉၊ ၀၉-၃၆၄၁၀၆၇၁ 
အီးေမးလ္ - mnabmyanmar@gmail.com, ms.kwainandashi@gmail.com  
 
ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံနားမၾကားသမူ္ား ဖြ႕ံၿဖွဳိ းတွိးုတကေ္ရးအဖြြဲ႕ (MDCDA) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေက္ာ္ေက္ာ္ (အမႈေဆာင္ဒါရွိကု္တာ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၉၅/E (ေျမညီထပ)္ သာယာေအးလမ္း၊ ၃-ရပ္ကြက္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၇၉၇၃၂၄၉၆၅ 
အီးေမးလ္ - kyaw2.ygn@gmail.com 
 
အနာဂတၾ္ကယပ္ြင့္ေလးမ္ား ဥာဏ္ရညမ္သနစ္ြမး္ကွိယု့္အားကွိယုက္ွိးုအဖြြဲ႕ (Future Star) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေကာင္းထက္်ားႏုွိင္ (ဒု-ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၂၂ (ဘီ)၊ သီရွိမဂၤလာ ၁၅-လမ္း၊ ဘွိုကုန္းရပ္ကြက္၊ 
အင္းစွိန္ၿမွိွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွဳိ ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၂၀၁၃၈၆၄၅ 
အီးေမးလ္ - futurestars172@gmail.com 
 
ေရႊမငး္သားေဖာငေ္ဒးရရငး္ - ျမနမ္ာ (SMTF-Myanmar) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးျမတ္သူ၀င္း (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ ၇၉၇ (ဘီ-၁၀၄)၊ ျမန္မာအ့လရတာ၀ါ၊ ဗွိုလ္ခ္ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း်ားႏရင့္ ၀ါးတန္းလမ္းေထာင့္၊ 
လမ္းမေတာ္ၿမွိွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁-၂၃၀၀၃၃၂ 
အီးေမးလ္ - smtcoltd93@gmail.com 
 
မသန္္စြမး္သမူ္ား ဘ၀ျမရင့္တငေ္ရးအဖြြဲ႕ - ျမနမ္ာ (DPDO-Myanmar) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 



 

ဦးမင္းစွိုး (ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခ)ံ 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - တွိုက္ (ေအ)၊ အခန္း ၆၂၂၊ မုဒွိတာအွိမ္ယာ (၁)၊ ဗဟွိုလမ္း၊ 
မရမ္းကုန္းၿမွိွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၂၅၂၆၈၉၅၃၈ 
အီးေမးလ္ - dpdo2003@gmail.com, minsoe.ms@gmail.com 
 
ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံခရစယ္ာနမ္္ကမ္ျမငမ္္ား မွိတသ္ဟာယ (MCFB) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
Rev. ဦးသွိန္းလြင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမရ း) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၁၆၅၊ ဗဟွိုလမ္း၊ ခ၀ြဲၿခ၊ံ 
မရမ္းကုန္းၿမွိွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁-၆၆၂၀၃၄ 
အီးေမးလ္ - mcfb.admin@gmail.com 
 
ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံေအာ္တစဇ္ငအ္သငး္ (MAA) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေနထြန္း (အတြင္းေရးမရ း) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - တွိုက္ (၄၉ (ပထမထပ္)၊ အေသာကလမ္း၊ နတ္ေခ္ာင္း၊ 
တာေမြၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွဳိ ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၂၀၀၁၂၂၀၃  

အီးေမးလ္ - myanmarautismassociation@autismmmyanmar.org, nayhtun093@gmail.com 

 
ဥာဏ္ရညမ္သနစ္ြမး္ကေလးမွိဘမ္ားကြနယ္က ္(Family Support Network) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးမွိုးဇင္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
တဆင့္/ ဦးမွိုးဇင္အွိမ္၊ ဦးေက္ာ္ဒြန္းဇံလမ္း၊ ကရင္အမ္ွိဳးသားရပက္ြက္၊ 
ၾကည့္ျမင္တုွိင္ၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၅၀၅၁၂၄၁  
အီးေမးလ္ - nizeom@gmail.com 
 
ဧဒငမ္သနစ္ြမး္သက္္ငယမ္္ားျပဳစရုာရွိပၿ္မံဳ  (ECDC) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးထာအုပ္ (မန္ေနးဂ္င္း ဒါရွိုကတ္ာ) 



 

ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၅၆၊ ၀ါဦး ၄-လမ္း၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ 
အင္းစွိန္ၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွဳိ ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁-၆၄၀၃၉၉၊ ၀၉-၄၅၁၂၈၀၀၁၆ 

အီးေမးလ္ - htaukesang@gmail.com 
 
ၾကည့္ျမငတ္ုွိင ္မ္ကမ္ျမငေ္က္ာငး္သားေဟာငး္မ္ားအသငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေဇာ္ေထြးဦး (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
တဆင့္/ အမရတ္ - အစွိုးရမ္က္မျမင္ေက္ာင္း၀င္း 
အမရတ္ ၁၃၂၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၊ စလင္းကြင္းအနီး၊ 
မက္ီးတန္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုွိင္ၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၄၈၀၁၉၀၃၁ 

 
စေုပါငး္အားမန ္မ္ကမ္ျမငအ္လပုသ္မားမ္ားအဖြြဲ႕  (လွိႈငသ္ာယာ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးမ္ွိဳးေအာင ္(ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၁၁၈၄/က၊ သူရွိယလမ္း၊ ၁၆-ရပ္ကြက္၊ 
လွိႈင္သာယာၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၂၀၂၄၄၀၃၆ 

 
အၿပံဳ းကမၻာမသနစ္ြမး္သမူ္ား ကွိယု့္အားကွိယုက္ွိးုအဖြြဲ႕  (လွိႈငသ္ာယာ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးသန္းစွိုးေအာင္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၉-ရပ္ကြက္၊ 
လွိႈင္သာယာၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၃၁၅၇၀၅၄၇ 

 
လငး္ေရာငျ္ခညမ္သနစ္ြမး္သမူ္ား ကွိယု့္အားကွိယုက္ွိးုအဖြြဲ႕  (ေရႊျပညသ္ာ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေဇာ္မင္း (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၈၇၁/က၊ မ်ၱားႏေလးလမ္း၊ ၁၃-ရပ္ကြက္၊ 
ေရႊျပည္သာၿမွဳိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၉၇၉၉၇၂၂၉၁၇ 



 

အီးေမးလ္ - zawminpwd@gmail.com 
 
ျပည့္စံုမသနစ္ြမး္သမူ္ား ကနုထ္တုသ္မအသငး္ (ေရႊျပညသ္ာ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးထင္ေအာင္ေဇာ္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၇/၉၊ ဘုရင့္ေနာင္လမး္၊ 
ေရႊျပည္သာၿမွဳိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုွိင္းေဒသႀကီး။ 
ဖုန္း - ၀၁-၆၅၃၂၉၈ 
 
ေအးေမတာၱစငတ္ာ (လွိႈငသ္ာယာ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေဌးလြင္ (တာ၀န္ခ)ံ 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၄၉၃/က၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ ၁၁-ရပ္ကြက္၊ 
လွိႈင္သာယာၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁-၆၈၈၄၅၅ 
အီးေမးလ္ - ayemyittacenter@gmail.com 
 
ေမရာ္ဘၿီမွဳိ ႕နယ ္မသနစ္ြမး္သမူ္ား ကွိယု့္အားကွိယုက္ွိးုအဖြြဲ႕ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ဦးေအာင္သွိုက္၀င္း (တာ၀န္ခ)ံ 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
၀ါးနက္ေခ္ာင္းေက္းရြာ၊  
ေမရာ္ဘီၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုွိင္းေဒသႀကီး။ 
ဖုန္း - ၀၉-၇၉၀၁၄၁၄၀၈ 
 
မသနစ္ြမး္ဖြ႕ံၿဖွဳိ းေရး ေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ (DDI) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
Sang Uk Cung (ဒါရွိုက္တာ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၁၆၊ သဇင္ရပ္ကြက္၊ 
ကေလးၿမွိဳ႕၊ စစ္ကွိုင္းတုွိင္းေဒသႀကီး။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၄၂၀၀၁၀၁၁ 

အီးေမးလ္ - sangukcung@googlemail.com 
 
အလငး္သစ ္မသနစ္ြမး္သမူ္ားအသငး္ (မ်ၱားႏေလး) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 



 

ေဒၚ်ားႏြယ္်ားႏြယ္ေအာင္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၆၉ လမ္း်ားႏရင့္ ၇၁ လမ္းၾကား၊ ျပင္ဦးလြင္သံလမ္းအနီး၊ အမရတ္ ၅-ရပ္ကြက္၊  
ခ္မ္းျမသာစည္ၿမွိဳ႕နယ္၊ မ်ားႏၱေလးၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၇၇၇၇၃၄၀၄၅ 

 
Mandalay Deaf Society (မ်ၱားႏေလး) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚရတနာေအာင္ (ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ဏ-၈/၁၂၊ ေဗဒါလမ္း၊ ၆၂ လမ္း်ားႏရင့္ ၆၃ လမ္းၾကား၊ ၿမွိဳ႕သစ္၊ 
ခ္မ္းျမသာစည္ၿမွိဳ႕နယ္၊ မ်ားႏၱေလးၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၄၄၄၀၃၃၉၈၅ 

အီးေမးလ္ - yadana.deaf@gmail.com 
 
Morning Star Intellectual Disabled Group (ေတာငႀ္ကးီ) 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚသန္း်ားႏြယ္ေအာင ္(ဥကၠဌ) 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၂၂၃၊ မဟာသုခလမ္း၊ ကံေရရ႕ရပ္၊  
ေတာင္ႀကီးၿမွိဳ႕၊ ရရမ္းျပည္နယ္။ 
ဖုန္း - ၀၉-၅၂၁၃၇၉၈ 

အီးေမးလ္ - morningstars.tg@gmail.com 
 
ၾကည့္ျမငတ္ုွိင ္မ္ကမ္ျမငေ္က္ာငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေက္ာင္းအုပ္ႀကီး 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၂၂၃၊ မဟာသုခလမ္း၊ ကံေရရ႕ရပ္၊  
ေတာင္ႀကီးၿမွိဳ႕၊ ရရမ္းျပည္နယ္။ 
ဖုန္း - ၀၁-၅၃၈၃၀၉ 
 
မသနစ္ြမး္သကင္ယသ္ငတ္နး္ေက္ာငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚရီမာတင္၊ ေက္ာင္းအုပ္ႀကီး 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၆၅၊ က္ွိဳက္၀ွိုင္းဘုရားလမ္း်ားႏရင့္ မင္းဓမၼလမ္းေထာင့္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 



 

ဖုန္း - ၀၉-၅၁၇၅၃၂၃ 
 
မသနစ္ြမး္သကႀ္ကးီသငတ္နး္ေက္ာငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚညြန္႔ညြန္႔၀င္း၊ ေက္ာင္းအုပ္ႀကီး 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၆၅၊ က္ွိဳက္၀ွိုင္းဘုရားလမ္း်ားႏရင့္ မင္းဓမၼလမ္းေထာင့္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၉-၉၇၆၀၁၇၉၆၄ 
 
မ်ၱားႏေလးနားမၾကားေက္ာငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေက္ာင္းအုပ္ႀကီး 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - စစ္ကွိုင္းလမ္းခြြဲ၊  
ခ္မ္းျမသာစည္ၿမွိဳ႕နယ္၊ မ်ားႏၱေလးၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း - ၀၂-၃၄၆၁၇၊ ၀၂-၃၀၀၄၃ 
 
ေမရခီ္ကပ္မ္န္္း နားမၾကားေသာ ကေလးမ္ားေက္ာငး္ 
ဆကသ္ြယရ္န ္- 
ေဒၚညြန္႔ညြန္႔သွိန္း၊ ေက္ာင္းအုပႀ္ကီး 
ရံုးလွိပစ္ာ - 
အမရတ္ - ၂၊ သံတမန္လမ္း၊ 
ဒဂံုၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွဳိ ႕။ 
ဖုန္း - ၀၁-၂၂၁၈၇၂ 
အီးေမးလ္ - marychapman1920@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၃)၊ အားလုံးလက္လရမး္မ ီပါ၀င်ု္ားႏွိငေ္သာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ား အေၾကာငး္ 
ေရးသားတငျ္ပထားသည့္ အတုယူဖြယ္ နမနူာပံုစမံ္ား  

 

နမနူာ (၁) 
 

သတငး္ေခါငး္စဥ ္ - ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲတြင္ မ္က္မျမင္မ္ားကွိုယ္တုွိင္ မြဲေပးသည္ကွို ေတြ႕ရျခင္းမရာ 
အားရစရာေကာင္းေၾကာင္း ်ားႏုွိင္ငံတကာအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲေစာင့္ၾကည့္သူက ေျပာၾကား။ 
သတငး္ရကစ္ြြဲ - ၂၀၁၇ ခု်ားႏရစ္၊ ဧၿပီလ (၂) ရက္ 
ေဖာ္ျပသည့္သတငး္စာ - ေန႔စဥထ္ုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ 
သတငး္စာအမ္ွဳိ းအစား - ်ားႏုွိင္္ငံေတာ္အဆင့္ ်ားႏုွိင္ငံပွိုင ္အစွိုးရသတင္းစာ 
 
သတငး္အက္ဥး္ခ္ဳပ ္ - ်ားႏွိုင္ငံအခ္ွဳိ ႕တြင္ မ္က္မျမငမ္္ား မြဲေပး်ားႏုွိင္ရန ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈက႑၌ 
အခက္အခြဲရရွိေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ်ုားႏွိင္ငံ၏ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြြဲ (မံုရြာၿမွိဳ႕)တြင္ အျမင္အာရံု 
မသန္စြမ္းသူမ္ား အဆင္ေျပေျပ ကွိုယ္တုွိင္မြဲေပး်ားႏုွိင္သည္ကွို ေတြ႕ရရွိရသည့္အတြက္ အားရစရာေကာင္းေသာ 
ျမင္ကြင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္အေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ္ား မြဲေပးခြင့္ကွို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးခြဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မ္က္မျမင္မ္ားကွိုယ္တုွိင္ မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာပံုစံျဖင့္ တပါးးသူ အကူအညီမလွိုပြဲ 
လရ္ွိဳ႕၀ရက္မြဲေပး်ုားႏွိင္သည္ကွို ေတြ႕ရရွိရေၾကာင္း၊ အခ္ွိဳ႕်ုားႏွိင္ငံမ္ားတြင္ပင္လရ္င္ မေဆာင္ရြက္်ုားႏွိင္ေသးေသာ ကွိစၥျဖစ္၍ 
စံခ္ွိွိန္တင္ေလာက္ေအာင္ အားရမွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ်ားႏုွိင္ငံတကာအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ 
အန္ဖရယ္ ေဖာင္ေဒးရရင္းမရ မစၥ ကွိုရာဇြန ္အစ္နစီယွို ကေျပာၾကားခြဲ့သည္။ 
မံုရြာၿမွဳိ ႕၊ မ္က္မျမငေ္က္ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနသည့္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူ ၄၀ ဦးရရွိသည့္အနက္ 
မြဲေပးခြင့္ရရွိသူ မ္က္မျမင္မြဲဆ်ားႏၵရရင္ ၂၀ ဦး်ားႏရင့္ ကွိုယ္အဂၤါမသန္စြမး္သူ ၁ ဦးတွို႔က ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ 
နာရီတြင ္ၿမွိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ အမရတ္ (၁၅) မူလတန္းေက္ာင္းရရွိ မြဲရံုအမရတ္ (၂)သွို႔ လာေရာက္မြဲထည့္ခြဲ့ၾကေၾကာင္း၊ 
အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူမ္ား လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ မြဲေပး်ားႏုွိငရ္န္ ေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္်ားႏရင့္တာ၀န္ရရွိသူမ္ားက 
ကူညီ စီစဥ္ သင္တန္းေပးခြဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မ္က္မျမင္လက္စမ္းစာျဖင့္ အကူလူမလွိုပြဲ မြဲေပးနည္းပံုစံကွို ျမန္မာ်ုားႏွိင္င ံ
မသန္စြမ္းသူမ္ား ေရရ႕ေဆာင္အဖြြဲ႕က  ပံ့ပွိုးကူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူ မြဲဆ်ားႏၵရရင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မံုရြာမ္က္မျမင္ေက္ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးၾကည္က 
“၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲတြင္လည္း မြဲေပးခြဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၇ တြင္ မွိမွိေက္ာင္း်ားႏရင့္ပွိုနီးသည့္ မြဲရံု၌ 
မြဲထည့္ရသည့္အတြက္ သြားလာေရးပွိုမွိုုလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြြဲကွိုယ္စားလရယ္မ္ားကွိုယ္တုွိင္ 
လာေရာက္မြဲဆြယ္မႈကွို မႀကံဳခြဲ့ရေပမယ့္ ေရဒီယုွိကေန နားေထာင္ၿပီီး မည္သူ႕ကွို မြဲထည့္ရမည္ကွို 
ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း၊ မ္က္မျမင္မ္ားကွိုယ္တုွိင္ မြဲရံု၏မြဲေပးခန္းထြဲတြင္ အကူလူမလွိုပြဲ ကွိုယ္တုွိင္ လက္နြဲ႔စမ္းၿပီး 
မြဲေပး်ုားႏွိင္ခြဲ့ေၾကာင္း၊ အ်ားႏုွိင္ရရရွိတြဲ့ ကွိုယ္စားလရယ္ေလာင္းမ္ားအေနနြဲ႔ မ္က္မျမငမ္္ား၏ဘ၀ စား၀တ္ေနေရး 
အဆင္ေျပေရးကွို ေဆာင္ရြကေ္ပးရန္ ေမရ္ာ္လင့္ပါေၾကာင္း” ျဖင့္ ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းေထာက္ မ္ွိဳး၀င္းထြန္း 
(မံုရြာ)က သတင္းေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၄)၊ အားလံုးလက္လရမ္းမီ ပါ၀င္်ားႏုွိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြြဲမ္ားဆွိုင္ရာ 
နမူနာယူဖြယ္ မရတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ္ား 
  

အားလုံးလက္လရမ္းမီ မြဲေပး်ုားႏွိင္ေသာ အစီအမံမ္ား ပါရရွိသည့္ စံျပမြဲရံုတြင္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး လြတ္လပ္စြာ 
မြဲထည့္ၿပီး ျပန္ထြက္လာသည့္ပံုျဖစသ္ည္။ 

ဥာဏ္ရည္မသနစ္ြမ္းသူတစ္ဦး ကွိုယ္တုွိင္ 
မြဲထည့္ေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 

အျမင္အာရံု မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး 
တစ္ပါးသ ူအကူအညီမလွိုပြဲ 

ကွိုယ္တုွိင္ 
မြဲထည့္ေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္်ားႏရင့္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ားမရ ေခါင္းေဆာင္မ္ားေတြ႕ဆံု၍ 
မသန္စြမ္းသူမ္ား လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ တန္းတူမြဲေပးပွိုငခ္ြင့္ကွို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္်ားႏရင့္ ေရြးေကာက္ပြဲြ 

ဥပေဒမေူဘာင္မ္ား ျပင္ဆင္ေပးေရး ေဆြးေ်ားႏြးေနသည့္္ပံုျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြြဲမတုွိင္မီ ်ားႏုွိင္ငံေရးပါတီမ္ား၊ ေရြးေကာက္ပြြဲကွိုယ္စားလရယ္ 
ေလာင္းမ္ား်ားႏရင့္ေတြ႕ဆံု၍ မသန္စြမး္သူမ္ားအခြင့္အေရးအေၾကာင္း အေရးဆွိုတင္ျပေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 



 

 
ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္၏်ုားႏွိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရရ႕ေျပးမြဲစာရင္း ျပဳစုသည့္ စီမံခ္က္တြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ္ား ကွိုယ္တုွိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 

မသန္စြမ္းသူမ္ား၏အခက္အခြဲကွို 
သွိရရွိ်ားႏုွိင္ရန္ ျပည္ေထာငစ္ု 

ေရြးေကာက္ပြြဲေကာ္မရရင္ဥကၠဌမရ 
ကွိုယ္တုွိင္ ၀ရီးခ ြ္ဲလ္စီး၍ မြဲထည့္ 
အေတြ႕အႀကံဳရယူေနသည့္ပံု 

ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာငစ္ုေရြးေကာက္ပြြဲ 
ေကာ္မရရင္သွို႔ တင္ျပမည့္ 

ဥပေဒမေူဘာင္ျပင္ဆငေ္ရးအခ္က္မ္ား
အတြက္ မသန္စြမ္းအဖြြဲ႕အစည္းမ္ား 

ေခါင္းခ္င္းဆုွိင္ ေဆြးေ်ားႏြး 
စည္းေ၀းေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ 



 

  
ေနာက္ဆက္တြြဲ (၅)၊ ထပမ္ေံလ့လာ ဖတ္ရႈ်ုားႏွိငသ္ည့္ အခ္က္အလက္ အရငး္အျမစမ္္ား  

 
 

၂၀၁၀ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ၾသစေတးလ္အစွိုးရ၊ မသန္စြမ္းမႈဆုွိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ္ားေကာ္မရရင္၏အစီရင္ခစံာ 
Reporting on disability: Words that Work - A Guide for Media. West Perth, 2010. 

 

၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြြဲစနစ္မ္ားဆုွိင္ရာ 
ေဖာင္ေဒးရရင္း၏ေတြ႕ရရွိခ္က္မ္ား Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in 

Elections and Political Processes. Washington, DC, 2014. 
 
၂၀၁၀ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆုွိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕ခ္ဳပ္၏မီဒီယာလမ္းညႊန ္Media 

Guidelines for the Portrayal of People with Dis- abilities. 2010. 
 
 

၂၀၁၂ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္၀န္ေဆာငမ္ႈမ္ားဌါန (မြဲလ္ဘုန္း)၏ 
စစ္ေဆးရန္အခ္က္မ္ားဆုွိင္ရာ အစီရင္ခံစာ “Reporting it Right: 3-minute Checklist”, Melbourne, 

2012. 
 

၂၀၁၂ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္၀န္ေဆာငမ္ႈမ္ားဌါန (မြဲလ္ဘုန္း)၏ မီဒီယာလမ္းညႊန္ဆုွိင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ Reporting it Right: Media Guidelines for Portraying People with a Disability. 

Melbourne, 2012. 
 
၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ္က္ “Disability Overview”. 2014. 

 

၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ကမၻာ့က္န္းမာေရးအဖြြဲ႕ႀကီး၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ္က္ “Disability and Health: Fact 

sheet No.352”. 2014. 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

လွိုဂွိမု္ား ထည့္ရနေ္နရာ 

ျမနမ္ာ်ုားႏွိငင္ ံမသနစ္ြမး္သူမ္ားေရရ႕ေဆာငအ္ဖြြဲ႕ 
အမရတ္ ၁၇/၁၉၊ သာယာေအးလမ္း၊ အမရတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမွိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမွိဳ႕။ 
ဖုန္း -  ၀၉ ၄၅၀၀ ၆၇၂၄၇ 
ဖက္စ္ -  ၀၁ ၉၆၆၉၁၃၃ 
အီးေမးလ္ -  info@mili.org.mm 
၀က္ဘ္ဆွိုက္ -  www.mili.org.mm 
ေဖ့စ္ဘြတ္ - www.facebook.com/myanmarili2015 


