ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္
မတ္လ ၃၀၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။
ဆက္သြယ္ရန္။ အတၱလန္တာ - Soyia Ellison, soyia.ellison@emory.edu
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Carter Center မွ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပလ
ြဲ ုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္
အတၱလန္တာ - Carter Center ၏ ယေန႕ထုုတ္ျပန္ေသာ

ေလ့လာေရးမစ္ရွင္အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႀကိုတင္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္
ျဖစ္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးႏွင့္
သို႔ေသာ္ျငားလည္း

မွန္ကန္ျပည့္စံုေစေရးတို႕အတြက္

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္

မဲဆႏၵ႐ွငမ
္ ်ား၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားထံမွ ယံုၾကည္မႈရရွိႏိုင္ဖို႕ဆိုလွ်င္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။
Carter Center မွ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။


ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဖိတ္ၾကားရန္

ကတိျပဳၿပီးျဖစ္ၿပီး

အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
ေလ့လာသူ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ထုတ္ေပးသည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား
လုပ္ငန္းစဥ္

ေလ့လာသူမ်ားကို

လုိက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ေရးဆြေ
ဲ ရးတြင္လည္း

ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္

တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဤသည္မွာ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္လည္း

သိသိသာသာကြျဲ ပားျခားနားပါသည္။
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၏

ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈအနည္းငယ္မွအပ
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခင
ြ ့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။


ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

မူေဘာင္

စံသတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း

-

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ

ယွဥ္ပါက

သိသာသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ

မူေဘာင္တြင္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဒီမိုကေရစီ

အားနည္းခ်က္မ်ား

ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊

ကြာဟေနသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အဓိက

နည္းဥပေဒမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခ့လ
ဲ ွ်င္ လူအမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပေရးကိုပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။


ႏုိင္ငံေရးအရ

ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ေနရာ

တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္
ပိုမုိလြတ္လပ္ေသာ

-

ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ခင
ြ ္

ကြျဲ ပားျခားနားေသာ္လည္း

ဝန္းက်င္ျဖစ္ေၾကာင္း

ပြင့္လမ္းလာမႈသည္

၂၀၁၀

ခုႏစ
ွ ္ႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ျပည္နယ္ႏွင့္

၂၀၁၂ခုႏွစ္

တို႔ထက္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္

မီဒီယာမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာၾကပါသည္။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတ႔ုိ အားေဖာ္ျပျခင္း နည္းေသာ္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
မ်ားႏွင႔္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ထိလြယ္႐ွလြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အစိုးရ၊
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားထံမွ ဆိုးရြားသည့္တုန္႕ ျပန္မႈမ်ားျဖစ္လာမည္ဟူသည့္
ကို ေၾကာက္ရ႕ြံ စိုးရိမ္မႈမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္႐ွိေနပါသည္။


မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ႏင
ုိ မ
္ ႈ

- ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမႈ

အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈသည္ အစိုးရက အဆိုပါလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား သက္ေသခံလက္မွတ္
အသစ္ရရွရ
ိ န္

လ်င္ျမန္စြာမလုပ္ေဆာင္ပါက

၎တိ႔၏
ု

မဲေပးခြငမ
့္ ်ား

ဆံုး႐ႈံးရမည့္ရလာဒ္

ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ သက္ေရာက္မႈကို ခံစားရမည့္ လူအမ်ားစုမွာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု
မ်ားႏွင့္

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားမွ

လူမ်ားျဖစ္ၿပီး

အမ်ားစုမွာ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေရးပါသည့္ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။


လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ

တင္းမာမႈမ်ား

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္
အေနျဖင့္

-

Carter

Center

လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ားမွာ

ထြက္ေပၚေနသည္ကို

မွ

စိုးရိမ္ဖြယ္

မေတြ႔ရေသာ္လည္း၊

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ
ထူးထူးျခားျခား

မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္

လကၡဏာတစ္ရပ္
ေရးသားေျပာဆို

ေနမႈမ်ားမွာ ပံုမွန္လိုျဖစ္ေနၿပီး လူနည္းစု ဘာသာေရးအသိုင္းအဝုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမို ဆိုး႐ြားေစမည္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္လာမည္ကို
စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ပိုမို ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္မႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ တိုးတက္ေစျခင္း - ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိျခင္း

အထူးသျဖင့္

မဲေပးျခင္းမ်ားသည္

၂၀၁၀

တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊
အဓိက

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏

ျပႆနာျဖစ္ေသာ

နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္

ေတြ႕ရွိခ့ရ
ဲ ၿပီး ၎တို႔ကို

ဆက္လက္ အာရံုစိုက္သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ငန္းစဥ္၏

အဆိုပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟူေသာ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို

ယံုၾကည္

အျပည့္အဝေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏
လက္ခံလာမႈကို

ေသခ်ာေစမည့္

ကတိကဝတ္သည္

အေရးပါသည့္

လကၡဏာတစ္ရပ္

ျဖစ္ပါသည္။


ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း - အဆင့္တုိင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ အဖဲြ႔ဝင္ခန္႔အပ္ျခင္းကို
ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေသာ
လက္ခံထားၾကေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနေ
္ အာင္ႀကံေဆာင္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။

သိျမင္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ားက

အမ်ားမွ

ေဒသဆုိင္ရာ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအေပၚ မွီခိုရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ သမာသမတ္က်မူအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား
႐ွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ Carter Center ေရာက္႐ွိခဲ့ေသာ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ားသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္
ကဲ့သို႔ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို

၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

တံခါးဖြင့္ေပးထားၿပီး၊

ကၽြမ္းက်င္မႈ႐ွိရ၊ွိ

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းျပဳစုမႈမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

႐ွိ႐ွိ

လုပ္ကိုင္ရန္

သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ျပသၾကပါသည္။


တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

နယ္ေျမမ်ားတြင္

က်င္းပေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား - ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္လိမ့္မည္ဟု
အေကာင္းျမင္မႈကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက
ေႏွာင့္ယွက္လိမ့္မည္
ေျပာၾကပါသည္။

၎တိ႔ု

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

မဟုတ္သည့္အျပင္
႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္

႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း႐ွိ

မိမိတ႔ေ
ို ရာက္႐ွိခဲ့ေသာ
ေဒသမ်ားတြင္

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္

ကရင္ျပည္နယ္မွ

ေနရာမ်ားတြင္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို

ကူညီမႈပင္ေပးလိုေၾကာင္း

နယ္စပ္ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕မွလ၍
ဲြ

ပအိ႔ဝ
ု ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္

လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္တ႔ို

ျဖစ္ပါသည္။
အပါအဝင္

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ေနရာမွာ သိသိသာသာ ကန႔္သတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
အကယ္၍

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိစြာႏွင့္

အားလံုးပါဝင္မ႐
ႈ ွိစြာျဖင့္

က်င္းပႏိုင္ခဲ့လွ်င္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခင
ြ ့္ ေပးႏုိင္မည္သာမက
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္ပါသည္။
Carter Center သည္ မိမိတို႔၏ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္၊
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ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးလိုပါ
သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC)


ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္၊

ေကာ္မရွင္သည္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္

တုိး၍

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္
လုပ္ေဆာင္

ႏုိင္ပါသည္။

ပတ္သက္၍
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ငန္းစဥ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ႀကီးၾကပ္စီမံရန္ က်န္ရွိေနေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ၍ အျမန္ဆံုး အခ်ိန္မီ
ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏီွးႏြယ္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္မႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဤေနရာတြင္ပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိ္င္ငံအမ်ားစုတြင္ လုပ္ေနက်
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ဇယားကို ေရးဆြထ
ဲ ုတ္ျပန္ရန္ စဥ္းစား
ႏုိင္ပါေသးသည္။


ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ အိုးမဲ့အိမ္မ့ဲ ျဖစ္ေနရသူ ျပည္သူမ်ား မဲေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္းမွာလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္မႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို တိုးတက္ေစမည့္ ႀကိဳဆုိရမည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူရဲ႕ တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ အပါအဝင္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာသူမ်ားႏွင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပည့္အဝ လက္လွမ္းမွီ
ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသင့္ပါသည္။



လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးႏွင့္ လူတုိ္င္းမဲဆႏၵေပးပိုင္ခင
ြ ့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ
ေသခ်ာေစရန္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္း

ျပဳစုရာတြင္

အဆံုးစြန္ဆံုး အားလံုးပါဝင္မႈရွိေအာင္ ျဖည့္ဆီးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရးဆြလ
ဲ ်က္ရွိေသာ

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္

ပူးေပါင္း

အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

ဦးတည္ေစေသာ

အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးျခင္း

အေရးပါေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အတည္ျပဳၿပီး

အျမန္ဆံုးစတင္ႏုိင္သည္ႏွင့္

အမွ်

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုဝင္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခြဲမ်ား၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္
ျခင္းသည္လည္း

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္

အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲ ပားျခားနားမႈအေပၚ

ပိုမိုထင္ဟပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးတက္ေစႏုိင္ပါမည္။


ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊

လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္နည္းတူ

အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း

ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္လည္း

ႏွီးႏြယ္ပါဝင္သမ
ူ ်ားၾကား

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင့္

ပိုမိုထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား

လုပ္ၾကရန္

ေကာ္မရွငအ
္ ေနျဖင့္

အားေပးသင့္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား
အသိပညာ

ပိုမတ
ို ိုးတက္ရရွိႏုိင္ၿပီး

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ား၏

လုပ္ေဆာင္မႈ

မ်ားတြင္လည္း

ပိုမို

ယံုၾကည္မႈရွိရွိလုပ္လာႏိုင္ပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရ


ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္
ထုတ္ခြင့္တို႔သည္
အျပည့္အဝ

လြန္စြာအေရးႀကီးေပရာ

ခြင့္ျပဳသင့္ေပသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သံုးသပ္၍

လံုေလာက္ၿပီး

ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။
အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရမႈ၊

အမ်ားျပည္သူ

႐ိုး႐ွင္းေအာင္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္
ေျပာၾကားရာတြင္

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္

၎တိ႔၏
ု

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို

ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္
အျမင္မ်ားကို

ညီမွ်ေသာ

လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္း
အတားအဆီးခံရမႈႏွင့္

က်င္းပျခင္းအတြက္
ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသို႔

အခြင့္အလမ္းမ်ား
မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္

ရေစႏုိင္ျခင္းကို

သတင္းစာဆရာမ်ားသည္လည္း

လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို

မေၾကာက္ဘဲ

အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ တိုးတက္ႏုိင္ေစမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။


မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုသည့္ အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ေလးစားမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ လက္ရွိမဆ
ဲ ႏၵရွင္
စာရင္းတြင္

ပါဝင္ေနသူအခ်ိဳ႕

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေၾကာင္း

ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ကို မဆံုး႐ႈံးသင့္ေပ။


ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေ႐ြ႕လ်ားသြားလာခြင့္ကို
အာမခံေပးသင့္ၿပီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ
မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ခြင့္ျပဳမထားသင့္ေပ။
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အားလံုးေသာ ႏွီးႏြယ္ပါဝင္သူမ်ား


တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ကလည္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

အရပ္ဖက္

အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တားဆီးမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါဟု ကတိျပဳမႈမ်ား
ျပဳထားသင့္ပါသည္။


ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္
တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အမုန္းပြားေစေသာ စကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္
လႈံ႕ေဆာ္ေသာ၊ ခြဲျခားမႈရွိေသာစကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ဤေနရာ
တြင္ လက္ရွိႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားက က်င့္ဝတ္မ်ားေရးဆြေ
ဲ နျခင္းမွာ ႀကိဳဆုိသင့္သည့္ တိုးတက္မႈ
ျဖစ္ၿပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္

သေဘာတူညီမႈ

ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈ
ျမင့္မားေနေသာ
ေျခလွမ္းမ်ား

ေဒသမ်ားမွ
လုပ္ေဆာင္သင့္

လူနည္းစုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကို
ပါသည္။

အကာအကြယ္ေပးေရး

ဘာသာေပါင္းစံု

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

တက္ႂကြစြာေထာက္ခံ ကူညီသင့္ပါသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္း
ဤအစီရင္ခံစာသည္
အႀကိဳေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း

Carter

Center၏

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး

ကယားျပည္နယ္၊

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္

ေစာင့္ၾကည့္
၂၀၁၄ခုႏွစ္

ကရင္ျပည္နယ္၊

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔

ေလ့လာျခင္း
ဒီဇင္ဘာလမွ

မြန္ျပည္နယ္၊
ကြင္းဆင္း

တာဝန္အရ
၂၀၁၅ခုႏစ
ွ ္
႐ွမ္းျပည္နယ္၊

သြားေရာက္ျခင္း၊

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို အေျချပဳထားပါသည္။ ဤသို႔သြားေရာက္စဥ္အတြင္း Carter Center သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာ လူအုပ္စုမ်ားကို ေတြ႔ဆံု၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျပင္ဆင္မႈအေျခအေန၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအရ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေနရာ အတုိင္းအတာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ Carter
Center သည္ မိမိ၏ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာတြင္ လိုက္နာၾကသည့္ အခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ Carter Center သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရားဝင္ ေၾကညာသည္အထိ ကြင္းဆင္း
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

က်န္႐ွိသည့္

ျပည္နယ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိပါသည္။
Carter

Center

သည္

အားလံုးပါဝင္ေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ

ဒီမိုကေရစီ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Carter Center အား
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္

အေရးပါေသာ

အကူအညီေပးေရးတြင္

ပံပ
့ းုိ ထည့္ဝင္မႈမ်ားျပဳျခင္းအတြက္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးၾကား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

အစိုးရ၏

ဒီမိုကေရစီလုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈ႐ွိစြာ

အသိအမွတ္

အဆက္အစပ္ကို

အခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ

ျပဳၾကပါသည္။

အားေကာင္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာဥပေဒမ်ားကို
႐ွိ၊မရွိ

အေျခခံသည့္

ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္

အရပ္ဖက္လူမႈ

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ကမာၻတစ္ဝန္း ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားေကာင္းေစရန္
ကူညီျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ Carter Center သည္ ၁၉၈၉ခုႏစ
ွ ္မွ စ၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၈ႏုိင္ငံတြင္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပါင္း ၉၉ ခုကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ Carter Center သည္ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာမူမ်ား၊

ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္

၎ႏွင့္

အတူ

တဲေ
ြ နေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႏ
ႈ င
ုိ ္ပါသည္။:
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar033015-burmese.pdf

###

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိက္ပဝ
ြဲ င္ေနေသာ၊ ေရာဂါမ်ားကို တုိက္ခုိက္ေနေသာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို တည္ေဆာက္ေနေသာ”
The Carter Center
Carter Center သည္ အက်ဳိးအျမတ္မရွာသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ပါင္း
၈၀ေက်ာ္ မွ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ တုိးတက္ေရးကို ကူညီလ်က္႐ွိရာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊
လူ႔အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္

စီးပြားေရး

အခြင့္အလမ္းမ်ား

တိုးတက္ေစျခင္း၊

ေရာဂါပိုးမ်ား

ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ Carter Centerကို ကမာၱတစ္ဝန္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ၁၉၈၂ခုႏစ
ွ ္ တြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ
ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ႐ိုစလင္းကာတာ တုိ႔က Emory တကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
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Carter Center ျမန္မာႏိုင္ငံမစ္ရွင္၏ ပဏာမေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
နိဒါန္းႏွင့္ အက်ဥ္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏ
ု စ
ွ ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌

က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္ ေရွ႕သို႕လွမ္းမည့္ အဓိကေျခလွမ္းဟု
မွတ္ယူႏိုငပ
္ ါသည္။

အစိုးရအေပၚ

မယံုၾကည္မႈ

ျမင့္မားသည့္တိုင္ေအာင္

သာမာန္ျပည္သူလူထုသည္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ အလံုးစံု အေကာင္းျမင္ထားပံုရကာ၊ မဲေပးရန္ အားပါးတရ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္။1
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ႏင
ွ ့္ မတူထူးျခားသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုလံုးအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

ဖိတ္ၾကားရန္ အစိုးရက လူသိရွင္ၾကား ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Carter Center သည္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

ပုမ
ိ က
ုိ ်ယ္ျပန္႕

ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအား

စြာလုုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ အေနအထားအကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႕
ျဖန္႕က်က္ေလ့လာထားေသာ Carter Center ၏ ပထမဆံုးေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။
ဤပဏာမအကဲျဖတ္မတ
ႈ ြင္ Carter Center အေနျဖင့္ေတြ႔ရိွသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိမ
ု ပ
ုိ ြငလ
့္ င္း
ျမင္သာရန္ႏွင့္
လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း

လိုသလို

ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ေလ်ာ့နည္းေစရန္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားႏွင္႔

လူထုအေျချပဳ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရဖို႕ဆိုလွ်င္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
လိုအပ္ေနပါ ေသးသည္။ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္။

။ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သိသာသည့္
အားနည္းခ်က္မ်ား

ရွိေသာ္လည္း၊

အဓိကဟာကြက္မ်ားကို

ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္သည္

ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္

နည္းဥပေဒႏွင့္

(ႀကိဳတင္မဲေပးစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ)

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ရွိေသာေၾကာင္႔

ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိပါသည္။
1

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၀၁၄ - ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုမွ ႏုိင္ငံသား အသိအျမင္ႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (၂၀၁၄)
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ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင္႔ နယ္ပယ္။
သည္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္

အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔ဲ

။ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခင
ြ ္႔နယ္ပယ္ ပြငလ
့္ မ္းမႈ

ျပည္နယ္မ်ားၾကားတြင္

အစည္းမ်ားႏွင့္

မီဒီယာတို႔က

ကြျဲ ပားေနေသာ္လည္း

၂၀၁၀

ခုႏွစ္

(သို႔)

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
၂၀၁၂

ခုႏွစ္ထက္

ပိုမိုလြတ္လပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင႔္

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္

ပတ္သက္၍

ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ားကုိေဖာ္ျပပါက

အစိုးရ၊

ေဖာ္ျပမႈ

အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း၊

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကဲ့သို႔ေသာ

တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

ထိလြယ္ရွလြယ္

လက္နက္ကို္င္အုပစ
္ ု

မ်ားမွ

ဆိုးရြားစြာတုုန္႕ ျပန္ႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္စိုးရြ႕ံ ၾကသည္။


ဆႏၵမဲေပးခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ႏိုင္ခြင။့္

။

စီစဥ္ခ်မွတထ
္ ားေသာ

ယာယီသက္ေသခံ

လက္မွတ္ (TRC) သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈသည္ ယာယီသသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းအသစ္ ျပန္ရႏုိင္ရန္ အစိုးရမွ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
မျပဳပါက

၎တို႕၏

အမ်ားစုမွာ

ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္

ရုုတ္သိမ္းခံရႏိုင္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊

သို႕ပါက

ဘာသာျခားလူနည္းစုမ်ားမွ

ထိခိုက္နစ္နာမည့္သူ

ျဖစ္ၾကၿပီး

အမ်ားစုမွာ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။


လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ား။

။

မိမိတို႔

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္စရာအျဖစ္ ထင္ဟပ္ျပသျခင္း မရွိေသာ္လည္း
မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔လႈံ႔ေဆာ္မႈကို ေတြ႔ရေလ့ရွိၿပီး ၊ ဘာသာျခားလူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား
ရွိၾကသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျပလည္ေရးအတြက္ ပိမ
ု ုိလႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္း
မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ ျမင့္မားေစျခင္း ။ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွျိ ခင္း
(အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ) ႏွင့္ အိုးမဲအ
့ ိမ္မ့ဲ ျဖစ္ရသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္
မ်ား၏ မဲေပးျခင္းတိ႔သ
ု ည္ ၂၀၁၀ တြင္ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရရ
ိွ ၿပီး၊ ဆက္လက္၍လည္း
အာရံုစိုက္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ဖို႕ဆုုိလွ်င္

ဆိုခဲ့ပါ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အျပည္႔အဝ ေလ့လာၾကည္႔ရႏ
ႈ င
ုိ ရ
္ န္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ ကတိက၀တ္ျပဳမႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမ။ႈ

။ အလႊာအားလံုးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အသီးသီး၌ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား

ခန္႔အပ္ရာတြင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

သက္ဆိုင္ရာေဒသအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ
သမာသမတ္က်မႈကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခမ
ြဲ ်ား

အားနည္းေစသည္ဟု

ေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ပါသည္။

မွခ
ီ ေ
ုိ နရမႈသည္

အမ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ားလည္း

၎တို႕၏

ရွေ
ိ နပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိတို႔ သြားေရာက္ခ႔ေ
ဲ သာ ေဒသ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားသည္ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာမႈ
အေပၚ ပြငပ
့္ ြင့္လင္းလင္းရွိၿပီး၊ ၎တိ႕ု ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီပသ
ီ သ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟူသည့္ ကတိကဝတ္မ်ိဳး ေဖာ္ျပၾကပါသည္။


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား။
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ေရြးေကာက္ပြဲ၏

ေကာက္ပြဲမ်ား

က်င္းပျဖစ္မည္ဟု

သက္ေရာက္မႈအေပၚ

စိုးရိမ္စရာမ်ား

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက
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။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရွိေနသည့္တိုင္

ေရြး

အေကာင္းျမင္ၾကသည္။

ရွမ္းႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ရွိ

နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလ၍
ြဲ

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက

မိမိတို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္

ဟန္႕တားေနွာက္ယွက္မည္

မဟုုတ္ဟု

ျပဳလုပ္မည့္

နယ္ေျမမ်ားရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို

ရည္ၫန
ႊ ္းေျပာဆိုၾကသည္။အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြငမ
္ ူ

ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခင
ြ ္႔ နယ္ပယ္ ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ခင
ြ ္သည္ အကန္႕အသတ္ရွိပံုရသည္။


ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ။

။ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို

အကဲခတ္

ေလ့လာရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို
ဖိတ္ၾကားရန္

ကတိက၀တ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႕

လိုက္နာရမည္က
့ ်င့္ဝတ္ႏွင္႔

၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလႊာ

ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း

ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔

ျပည္တြင္းေလ့လာ

တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ခပ
ဲ့ ါသည္။

Cater

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္
ကြင္းဆင္း

Center

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

တားျမစ္ခ်က္အနည္းငယ္ရွိသည္မွအပ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အကဲခတ္ ေလ့လာရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရခဲ့သည္။
အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ပြငလ
့္ င္းျမင္သာၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ က်င္းပႏိုငခ
္ ဲ့မည္ဆိုလွ်င္
ယင္းသည္ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေပၚထားရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအား
ျမင္သာထင္သာရွိေစမည့္အျပင္ လူထုယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ယခုဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေကာင္းမြန္
ေစရန္အလိ႕ု ငွာ Carter Center မွ ေအာက္ပါတို႔ကို္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္


ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

သက္ဆိုငပ
္ ါ၀င္ေနသူ

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

ပိမ
ု ုိရွင္းလင္းျပတ္သားမႈႏွင႔္

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားက္ို

အၿပီးသတ္ျခင္း၊

မ်ားအၾကား

(stakeholder)
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္

က်န္ရွိေနေသာ
အခ်ိန္ကိုက္

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လိုအပ္ပါသည္။
ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား၊

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းအားျဖင့္

ယင္းကိစၥကို

ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစုတ
ု ြင္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
အခ်ိန္ဇယားျပကၡဒိန္တစ္ခု

ထုုတ္ေ၀ျခင္းကဲ့သ႕ို

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။


တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အပါအဝင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမွန္သမွ်ႏွင့္
အိုးအိမ္မ့ဒ
ဲ ုကၡသည္မ်ား

မဲေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အျပည့္အဝေလ့လာၾကည့္႐ခ
ႈ ြင့္

ေပးသင့္ပါသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ လူတစ္ဦးတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွေ
ိ စေရး
အတြက္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအသစ္

ျပဳစုရာတြင္

အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ခင
ြ ့္ကို အျမင့္ဆံုးေပးသင့္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မၾကာမီကထုုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ပါဝင္မႈျဖင့္

ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည့္)

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္

လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္မ်ားသည္

အေရးႀကီးေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အလားတူ
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

သူမ်ားအေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္ႏင
ုိ ္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားလည္း ေစာလွ်င္စြာ ထြက္လာရန္
လိုပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားကို

အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ရန္

စဥ္းစားသင္႔ပါသည္။

၎သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကြျဲ ပားစံုလင္မႈကို ေကာင္းစြာထင္ဟပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေပၚ လူထု၏
ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ ေဒသတြင္းရွိ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ား ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ တြ႕ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ တြန္းအားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိနားလည္ ဗဟုသုတတိုးပြားေအာင္
တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား၏ အလုပ္ကို ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားေစပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ


လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ အသက္တမွ် အေရးပါၿပီး အလႊာအားလံုးမွ အာဏာပိုင္မ်ားက အျပည့္အဝ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။
လူထုစည္းေဝးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အားလံုးအတြက္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ

သေဘာထားအျမင္မ်ား ဆက္သြယ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ လံုေလာက္၊ မွ်တေသာ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္စမ
ြ ္းကို
ျမွင့္တင္ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

သတင္းေထာက္မ်ားအား

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ ဆိုးရြားစြာတုန္႔ျပန္ျခင္း မ်ားကို စိုးရိမ္စရာ မလိုဘဲ လုပ္ကိုင္ႏိုငသ
္ ည့္
စြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည့္ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။


မဲေပးရမည္ဆသ
ို ည့္ အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္အလိ႕ု ငွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ လက္ရွိ
ပါဝင္ေနေသာ

ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္

ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား

မၾကာမီကထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္

ကဒ္ျပားသက္တမ္းကုန္ဆံုးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဲေပးခြငမ
့္ မဲ့ေစသင့္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင္႔ မဲေပးပိုင္ခင
ြ မ
့္ ်ား ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး
မွ်တေသာ၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရိွေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ထားရွိ
သံုးသပ္သင့္ပါသည္။


ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း
ေပးသင့္ၿပီး၊

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏

၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို

အတားအဆီးျဖစ္ေစမည့္

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ခြင့္ မျပဳသင့္ပါ။

သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူ (stakeholder) မ်ား
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အာမခံခ်က္

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား



တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သုူမ်ား၊

သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခဲြမ်ား၏

အလုပ္ကို

ဟန္႔တားျခင္းမရွိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ကတိက၀တ္ျပဳသင့္ပါသည္။


ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
မူၾကမ္းေရးဆြရ
ဲ န္
အစိုးရအေနျဖင့္

အမုန္းစကားမ်ား၊

ဤေနရာတြင္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားသည္
တင္းမာမႈျမင့္မားေနေသာ

အကာအကြယ္ေပးရန္

ရည္ရြယ္လ႕ႈံ ေဆာ္မႈမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ပါတီမ်ားလိုက္နာရန္က်င့္ဝတ္

ႀကိဳဆိုရမည့္

နယ္ေျမမ်ားရွိ

ခြဲျခားမႈမ်ားကို

တိုးတက္မႈတစ္ခု
လူနည္းစု

ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ျဖစ္သည္။

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို
ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံအားေပးသင့္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ Carter Center ျမန္မာေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ၏ ကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္
တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ အတြင္း ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမး္
ျပည္နယ္မ်ား၊ ဧရာဝတီႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ကြင္းဆင္းခရီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ
မ်ားအေပၚ

အေျခခံတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္၊
အတိုင္းအတာတို႔ကို

ေရြးေကာက္ပြဲ

ထိုခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေျခအေန၊

အကဲျဖတ္ရန္အတြက္

သက္ဆိုင္ရာ

Carter

Center

အဖြ႔သ
ဲ ည္

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္လႈပ္ရွားခြင့္

ကိုယ္စားျပဳသူ

အေျမာက္အမ်ားႏွင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ Carter Center သည္ ၎၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈကုိ ထားရွိၿပီးသား
ႏိုင္ငံတကာ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။2
Carter Center သည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္
တသားတည္း ကိုက္ညီ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ Carter Center သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္း နယ္ပယ္တြင္ တတ္သိကၽြမ္းက်င္စြာလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး
အတြက္ အေရးပါသည့္ ပံပ
့ းုိ လုုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။ ယင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ခိင
ု မ
္ ာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒပါ
ဒီမိုကေရစီဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

စြမ္းရည္ကို

တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္မခ
ႈ င
ုိ ္မာအားေကာင္းလာရန္ ကူညီျခင္းတိ႔ပ
ု ါ၀င္သည္။

ကမာၻတစ္ဝန္း

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

Carter Center သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မစ
ွ ၍

ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၈ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၉၉ ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ Carter Center ၏
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး

မစ္ရွင္မ်ားကို

ႏိုင္ငံတကာ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေၾကျငာစာတမ္း (Declaration of Principles for International Election Observation) ႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ဝတ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။

2

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား - Carter Center ဆန္းစစ္ခ်က္ လက္စစ
ြဲ ာအုပ္၊ The Carter Center (၂၀၁၄).

12

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
သမၼတကာတာ၏ ၂၀၁၃ ဧၿပီႏွင့္ စက္တင္ဘာ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ ျမန္မာအစိုးရက Carter Center အား
၂၀၁၅

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ

လိုအပ္သည့္

အႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္

တရားဝင္အသိအမွတ္

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးမစ္ရွင္
ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ထြက္ေပၚလာရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ႏွင့္

Carter

Center

ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ခင
ြ ္အတိုင္းအဆႏွင့္

တျဖည္းျဖည္းျဖန္႕က်က္ရန္

ေလ့လာေစာင့ၾ္ ကည့္သူ
ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္
အား

မ်ားအတြက္
ကာလအတြင္း

ေဒသအဆင့္ဆင့္တြင္

လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈကို

ေစာင္းေပးေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ကနဦးေလ့လာမႈကို ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ္ ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
Carter Center သည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာမွစ၍ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီ၊
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

သြားေရာက္ကာ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၊

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားသက္ဆုိင္ပါ၀င္ေနသူ (stakeholder) မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္
အနည္းငယ္ရွိသည္မွအပ Carter Center သည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရွိခ့သ
ဲ ည္။Carter Center သည္
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္

အစည္းအေဝးမ်ား

ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္အျပင္

ဒီေမာဆုိး၊

လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ရွားေတာ(ကယား)၊ ဖားအံ၊ ဖာပြန္၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီ (ကရင္)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေရး (မြန)္ ၊
ဟိုပုန္း၊ ဆီဆိုင္၊ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းေနာက္၊ မိုင္းျဖတ္၊ ပင္းတယႏွင့္ ေတာင္ႀကီး (ရွမ္း)၊ ဟသၤာတ၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊
ငပုေတာ၊ ပုသိမ္ႏွင့္ ဇလြန္ (ဧရာဝတီ)၊ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ (မႏၲေလး)စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္း
သြားေရာက္ခဲ့သည္။
Carter Center သည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊
တနသၤာရီ၊

ရန္ကုန္

အပါအဝင္

က်န္ရွိေသာ

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအထိ

ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာမႈ

ျပဳလုုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ယေန႔အထိ ေစ႕ ငုုေလ့လာခဲ့ေသာ
ကာလႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ ပဏာမေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုုတ႕ို ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

လက္ရွိအစည္းအေဝးတြင္

စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

အကယ္၍

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို

အတည္ျပဳလုိက္ပါက၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အခ်ိန္တိုကာလ
အတြင္း ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပပါက လုုပ္သာကိုင္သာရွိမႈ ႏွင္႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူ (stakeholder) မ်ားစြာက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္
ရွိပါသည္။

13

ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္3
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၃ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတုိ႔ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသည္။4
၎တုိ႔ကို

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

ထုတ္ျပန္ေသာ

နည္းဥပေဒမ်ား၊

ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား၊

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းၫႊန္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္စြက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အမည္တင္သြင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏
အေျခခံသြင္ျပင္မ်ားစြာကို
ဟာကြက္မ်ားရွိေနၿပီး
ယခင္မထိမတု႔ဖ
ိ ူးေသာ
အစြယ္အပြား

အေျခခံဥပေဒက

အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္
ကိစၥရပ္မ်ားကို

ႏွီးႏြယ္ေသာ

ေကာင္းေကာင္းျဖင့္

ၾကပ္မတ္ထားသည္။

အေကာင္အထည္မႈ

ႏွင့္၊

မူေဘာင္တြင္

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္

ဥပေဒမ်ား

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ဥပေဒ၊

ျပည္ေထာင္စု

စည္းမ်ဥ္း၊

စသည္တို႕

မရွိေသာ္လည္း

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

စည္းကမ္းမ်ားကို

ေၾကာင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ယံုၾကည္ရေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

က်င္းပေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ

လူ႔အခြင့္အေရးကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္

အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ

သေဘာတူ

လက္ခံထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငသ
ံ ားႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္
(International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) အား သေဘာတူလက္ခံထားေသာ
အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ

မဟုတ္ေသးေပ။

က်င္းပမည္ဟု

ေဖာ္ျပသည့္

သတ္မွတ္ထားေသာ

သို႔တုိင္ေအာင္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို

ႏုုိင္ငအ
ံ ာဏာပိုင္မ်ား၏

ရည္သန္ခ်က္အရ

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာစံႏန
ႈ း္ မ်ားႏွငအ
့္ ညီ
လည္းေကာင္း၊

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ

ICCPR

တြင္

ဓေလ့ထံုးတမ္း၏

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု ေယဘုယ် စဥ္းစားမႈမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ Carter Center ၏ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ အကဲျဖတ္္မႈတြင္ ICCPR (အထူးသျဖင့္ အခန္း ၂၅) ကို ကိုးကားထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္
ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညတ
ြ ္မႈရွိေသာ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား ကိုလည္း ကိုးကားထားသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားကို မဲအမ်ားဆံုးရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းအား

ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္

(first-past-the-post

system)

ျဖင့္

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို

3

ဤသည္မွာ အႀကိဳ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ထားမႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒ

သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။
4

ဤဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ဥပေဒႏွင့္ တုင
ိ ္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတု႔သ
ိ ည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အထက္ႏွင့္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ျခင္းမ်ားကို အသီးသီး
စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ
လြဲ၍ ဤဥပေဒသံုးခုမွာ ထပ္တူညီၾကသည္။
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ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

နယ္နမိတ္မ်ား

အေျခခံထားသည္။5

အေပၚတြင္

အထက္လႊတ္ေတာ္

(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ကိုမူ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးစီ ကိုယ္စားျပဳ
ေရြးခ်ယ္သည္။6

အထက္လႊတ္ေတာ္

(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)

သည္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ (Proportional Representation) စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဥပေဒကို မၾကာေသးမီက
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး

ယခုအခါ

ျပင္ဆင္ျခင္းသည္

အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးမွ

ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ခစ
ု ၏
ီ

သံုးသပ္မႈ

ျပဳလုပ္ေနသည္။

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္

တစ္ႏွစ္ပင္ မက်န္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္

သေဘာတူအတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္းကို

ၫႊန္ျပထားသည္။

7

ထုိ႔အျပင္

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

အေကာင္းဆံုး

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာက်င့စ
္ ဥ္မ်ားအရ

နီးကပ္လြန္းစြာ

ျပဳလုပ္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

အဓိက

လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္သည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း
အေရးႀကီးေသာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ေပးထားသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကာလ၊

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား

ခန္႔အပ္မ၊ႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေလ့လာခြင့္၊ မဲျပား႐ိုက္ႏွိပရ
္ ာတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္သည့္ အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ၊ အက်ံဳး၀င္ေသာမဲျပား
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

မဲရလဒ္မ်ား

ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္

လံုၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

စသည္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္၏

ေၾကညာျခင္း၊

ပါ၀င္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေအာက္တြင္

ပစၥည္းပစၥယမ်ား

အျငင္းပြားမႈ

ေပးထားေသာ္လည္း

ေျဖရွင္းရန္
ေရြးေကာက္ပြဲ

ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္
မွန္ကန္ျပည့္စံုေစမႈ၊
5

ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။8

လူထုယံုၾကည္မႈ

တိုးပြားေစမႈ၊

၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵရွငတ
္ ို႔၏

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းသည္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကို မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအျဖစ္ ခြလ
ဲ ိုက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ ေရြးေကာက္ေပးသည္။
တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တုိင္းသို႔ ေရြးေကာက္ေပးရသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ
တုိင္းရင္းသား လူထုသည္ အမ်ဳိးသားလူဦးေရ၏ ၀.၁%ရွိသည့္ အခါတြင္ ျဖစ္သည္။
6

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတစ္ခုစီတင
ြ ္ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္သည္ ၇မွ၅၅ အထိ ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပရမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ခြျဲ ခားျခင္းျဖင့္ ေရးဆြဲသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၁(က)အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတစ္ခုစီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုစီႏွင့္
ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳမႈကို အာမခံေပးသည္။
7

ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ II.2.b ကို ဖတ္႐ႈရန္။

8

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ မသမာမႈမ်ား စာရင္းကိုလည္း ျပဳစုထားၿပီး အေရးယူမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

15

အခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္

ထိန္းေက်ာင္းမည့္

ေပးႏိုင္မတ
ႈ ို႔အတြက္

အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္
အစြယ္အပြား

ယင္းတို႕အား

ႏွီးႏြယ္ေသာဥပေဒမ်ားထက္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။
ဝိေသသလကၡဏာအေပၚတြင္
အေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။

။ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔၏

စနစ္တက်႐ိုက္ခတ္မႈရွိသည့္

ထို႔ျပင္

အေျခခံဥပေဒတြင္

ဒီမိုကေရစီ

အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား

စနစ္က်က်

ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမက
ႈ ို

ခက္ခဲေစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ တင္းက်ပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္
(အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

ေလးပံုသံုးပံုေက်ာ္မွ

ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ထက္၀က္ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈ
ကိုလည္း

ထပ္မံလိုအပ္သည္) ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ

အေျခခံက်ေသာ

တည္ေဆာက္ပုံ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္

သေဘာတူညီမႈရရွိရန္

ခက္ခဲႏင
ုိ ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္အရ စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ား။

။

လြတ္လပ္ေရးရစဥ္တည္းက

အသံုးျပဳခဲ့ေသာ

မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စနစ္သည္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳမႈအၾကား
နားလည္လြယ္ေသာ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈကို ဖန္တီးေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၏
မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္မာွ အလြန္ကျြဲ ပားမႈေၾကာင္9့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ မရွိမျဖစ္
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမွ်မဲေပးျခင္းကို ေသခ်ာေပါက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။10


လႊြတ္ေတာ္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္မႈ။

။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္

အေရအတြက္၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုသံုးပံုေက်ာ္ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္
တပ္မေတာ္သည္ ဗီတိုအာဏာကိုရရွိထားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္၏
ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ထိန္းသိမ္းထားေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ပံု
ရေသာ္လည္း ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွငက
့္ ား ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။11


ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ။

။ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ အနည္းဆံုး အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၅ ဦး ပါ၀င္ေသာ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး

9

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အေသးငယ္ဆံုးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ခုတင
ြ ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မွာ

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၅၆၂ဦးရွိေသာ္လည္း အႀကီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕နယ္၁၀ခုတင
ြ ္ ပ်မ္းမွ် မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ၂၄၇၀၀၀ေက်ာ္ ရွိသည္။
အလယ္အလတ္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ပင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေရအတြက္သည္ ခန္႔မွန္းေခ် ၆၀၀၀၀ မွ ၁၁၀၀၀၀
အထိ ရွိၾကသည္။
10

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ CCPR အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ အမွတ္ 25၊ အပိုဒ္ 21 ႏွင့္ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ

ကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထ က်င့္စဥ္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ I.2.2.iv ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရန္။
11

အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ အမွတ္ 25၊ အပိုဒ္ 7 ႏွင့္ ဗင္းနစ္ ေကာ္မရွင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထ က်င့္စဥ္မ်ား၊ အခ်က္ I.5 ကို

ဖတ္႐ႈေလ့လာရန္။

16

အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအား သမၼတမွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည္။12 ေကာ္မရွင္သည္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာစက္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ ျပန္႕ ရရွိထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္
သို႔မဟုတ္

ခံု႐ံုး၏

ႀကီးၾကပ္မႈ

လက္ရွိအဖြ႕ဲ ၀င္ခန္႕အပ္သည့္

သို႕မဟုုတ္

စနစ္ႏွင့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)

မ်ားသို႕

မသက္ေရာက္ေပ။13

တည္ေဆာက္ပံုေပၚ

(ေဒသအဆင့္တြင္

အယူခ၀
ံ င္မႈ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ ခြဲမႈမ်ား တည္မွီေနျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ငန္းစဥ္အား အယံုအၾကည္မဲ့ေစေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ ဆိုလွ်င္
ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္းကာ သမာသမတ္က်ရမည္။


မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္။
အပါအ၀င္

ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလ၍
ြဲ

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။
ကိုလည္း

15

အသက္

၁၈ႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ

မဲေပးခြင့္ျပဳထားသည္။

16

ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည့္

ျပည့္ၿပီးသူ

14

။ဘာသာေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတုင
ိ း္

ယာယီမွတ္ပံုတင္

မဲေပးရန္

ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္

မဲေပးရန္

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရမည္၊ အသက္ ၂၅ႏွစ္ ျပည့္ရမည္။ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္ ၃၀)
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၁၀ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေနထုိင္ခ့ရ
ဲ မည္။ ေမြးကတည္းက ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားျဖစ္သူ မိဘႏွစ္ပါးမွ
ေမြးဖြားခဲ့ရမည္။ ျပဳႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ (တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးထားသူမ်ား
မပါ)

ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရန္
သာသာေရးကို

အရည္အခ်င္းမျပည့္မီပါ။

ခုတံုးလုပ္သူမ်ား၊

ႏုိင္ငံေရး

မတရားအသင္းႏွင့္

ဆက္သြယ္သူမ်ားကိုလည္း အရည္အခ်င္း မျပည့္မီဟု ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ထားရာ၊
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယခင္က သို႔္မဟုတ္ လက္ရွိ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ဖက္တြင္
12

စိုးရိမ္မႈမ်ား

အရည္အခ်င္းမျပည့္ဟု
ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ပယ္ခ်ခံရႏုိင္ေၾကာင္း

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာဥပေဒမ်ားအရ

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉ ၈အရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္။ အျခားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွ အနိမ့္ဆံုး အသက္အျဖစ္
၅၀ႏွစ္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒအရာရွိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရွ႕ေနအျဖစ္
ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာေအာင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးရမည္ ျဖစ္သလို “ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” အျဖစ္လည္း
ယူဆရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳလည္း ရွိရမည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား
မျဖစ္ရေပ။
13

ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးအခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (ICCPR) ၏ အပိုဒ္ ၂.၃ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး

ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၈တု႔က
ိ ို ဖတ္႐ႈရန္၊ ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ သမဂၢ (IPU)မွ ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ ကန္႔ကက
ြ ္မဲမရွိ
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေၾကျငာစာတမ္းအပိုဒ္ ၄(၉)ကို ဖတ္႐ႈရန္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တည္းက IPU အဖြ႔ဝ
ဲ င္ျဖစ္ပါသည္။
14

အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၅၊ အပိုဒ္ ၂၅တြင္ ဆုိထားသည္မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကရ
ဲ န္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို

မွ်တစြာ၊ ဘက္မလိုက္ပဲ ပဋိဉာဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ရမည္။”
15

ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လူေပါင္း ၄၅၀ ၀၀၀အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဘာသာေရးကို ခြျဲ ခားသည့္ အဓိပၸာယ္

ဖြင့္ဆုိခ်က္မွ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္တူေသာ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားသည္လည္း ေဒသအတြင္းရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိၾကၿပီး
ဥပမာ - ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘူတန္ႏုိ္င္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။
16

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၁အရ “ဥပေဒအရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူတုိင္းသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဟု

ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

17

အရည္အခ်င္းႏွင့္

မဲေပးခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

ဘာသာေရးအေပၚတြင္
စဥ္းစားၾကသည္။


အေျခခံထားျခင္းကို

ျပဳႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း

က်ိဳးေၾကာင္း

မဆီေလ်ာ္ဟု

သို႔မဟုတ္

ေယဘုယ်အားျဖင့္
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သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။

။

သမၼတအား လႊတ္ေတာ္မွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး လူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳေပ။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
(အခန္း ၅၉-စ) အရ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသားခံယူထားေသာ မိဘ၊ ေမြးခ်င္း၊ သားသမီးမ်ားရွိသူ မည္သူမဆို
သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္သည္ အေခ်အတင္
ျငင္းခုန္စရာ ကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၎၏ သားႏွစ္ဦးသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္ျခင္း)

အား

ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု

အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္

သည္

ICCPR

အခန္း၂၅ပါ

အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံယူဆထားၾကေသာ

“ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္

မဲေပးရန္၊

ေရြးခ်ယ္
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တင္ေျမႇာက္ခံရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ရွိရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါ။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း : ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္
Carter Center

ႏွင့္

ဥေရာပသမဂၢအပါအဝင္

ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဖိတ္ၾကားမႈမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစမည္ ဆိုသည့္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ ျပည့္ဝေစႏိင
ု ေ
္ သာ အဓိပၺယ္ရွိသည့္ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မ
့ ႈမွ

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏

လြတ္လပ္စြာ

မွန္ကန္တိက်မႈႏွင့္

အကဲျဖတ္ႏင
ုိ မ
္ ႈ

ေပးစြမ္းသည္။

လူထုယံုၾကည္မႈ တိုးပြားေစႏိုင္သည့္အျပင္

မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ Carter Center သည္ ျမန္မာအစိုးရအား အထူးသျဖင့္ ယခုု
ကိစၥရပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ခ်ီးက်ဴးအပ္ပါသည္။
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အတိတ္မွ သိသိသာသာ ခြဲထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ႏုိင္ငံတကာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္း

အမ်ားအျပားသည္

တရား၀င္

မဟုုတ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မထုတ္ျပန္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂

ခုႏွစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ

ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္

အဖြ႕ဲ စည္းမ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္ျဖန္႕က်က္မႈမ်ားလုုပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပးစာ မရရွိဘဲ
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အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၃၊ အပုိဒ္ ၃တြင္ “(အပိုဒ္၂၅) လူမ်ဳိး၊ အသားေရာင္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္

ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ ခံယူခ်က္ သေဘာထား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊
ေမးဖြားမႈႏွင့္ အျခားေသာ အဆင့္အတန္းမ်ားဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရာတြင္ ခြျဲ ခားမႈ မရွိရေပ။ ေမြးဖြားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရသူမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားအၾကား
ခြျဲ ခားျခင္းမ်ားသည္ အပိုဒ္ ၂၅ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ေမးျမန္းစရာမ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ပါသည္။” အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၆၊ အပိုဒ္
၄၊ အေထြေထြ မွတ္ခ်က္ အမွတ၂
္ ၅၊ အပိုဒ္ ၁၅ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ သမဂၢ (IPU)မွ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထ က်င့္စဥ္မ်ား၊
အခ်က္ I.1.1.c.iv ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရန္။
18

ICCPR၏ အပိုဒ္ ၂၅တြင္ “ႏုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ အပိုဒ္၂တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြျဲ ခားခ်က္မ်ား တစ္ခုမွ မပါပဲ က်ဳိးေၾကာင္း

မဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္္ခ်က္မ်ား မပါပဲ … (ခ) မဲေပးရန္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခုတင
ြ ္ က်င္းပေသာ
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံခြင့္… ဟူေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

18

အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံခရ
ဲ့ သည္။ ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ေလ့လာသူ အေရအတြက္
အကန္႔အသတ္ထားရွိ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာေရးအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္မူေဘာင္
မရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိေတြ႔ခြင့္မရျခင္းတိ႔က
ု အဟန္႕အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ယခုအခါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ တုိးတက္လာၿပီး
ျဖစ္ပံုရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

ဖိတ္ၾကားရန္

လူသိရွင္ၾကား

ကတိျပဳခဲ့ၿပီး

က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာ

ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာသည္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္

အားထုတ္မႈမ်ားကို

လတ္တေလာ

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ္လည္း၊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာေၾကာင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေသးေပ။

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးျခင္း မူေဘာင္ ။
မရွိခ့ေ
ဲ သာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ

။၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး၌

မူေဘာင္ထုတ္ေဖာ္မႈသည္

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခရီးအမ်ားႀကီးေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား
လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မူၾကမ္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို Carter Center ၊
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးဆြခ
ဲ ဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

အေခ်တင္အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္မ်ားကို
အားလံုးပါဝင္ေသာပံုစံျဖင့္
ရက္ေန႔က

အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း

ေဆြးေႏြးကာ

ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္

အမ်ားစုုကို

ပြင့္လင္းျမင္သာ၍

ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားေသာ က်င္႔ဝတ္မ်ားကို မတ္လ ၁၉

ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့ထ
္ ြက္ရွိလာမည့္
အျခားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္ေသာ

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အသိအမွတ္ျပဳလႊာဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္မဲေပးမႈကို

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔၊

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္

တပ္မေတာ္ႏွင့္

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို

ေစာင့္စားလွ်က္ရွိသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိေတြ႔ေလ့လာခြင့္။

။

မိမိတို႔

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ
ဝန္ထမ္းမ်ားက

ေႏြးေႏြးေထြးေထြး

ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း အသစ္ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာႏိုငခ
္ ဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက
၎တို႕

အစည္းအေဝးမ်ား

က်င္းပေနစဥ္

တက္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကြလ
ဲ ခ
ြဲ ဲ့ၿပီး

အခ်ဳိ႕က

ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကျငင္းဆန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚ

မေရမရာ တုန္႔ျပန္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၀င္အမ်ားစုကမူ

မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္
ကူညီရန္၊

လုိလိုလားလားရွိေၾကာင္း

ျပသခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ထံမွ ေနာက္ထပ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက Carter
Center ကို အသိေပးၾကသည္။ (ဥပမာ- ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား မဲေပးခြင့္၊ အိုးအိမ္မ့ဲ ဒုကၡသည္မ်ား
မဲေပးျခင္း)

19

ပထ၀ီနယ္ေျမဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္။

။ Carter Center မွ ကြင္းဆင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရာက္ရွိခ့ေ
ဲ သာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အႏွ႔အ
ံ ျပား သြားလာခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း

အဆင္ေျပ

လြယ္ကူေစရန္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ျခြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ
အေႏွာင့္အယွက္မရွိ

သြားေရာက္ႏိုင္ရန္

တားျမစ္နယ္ေျမမ်ားသို႔

ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့သည္။

သြားလာမႈမ်ားလည္း

ပါဝင္သည္။

ခရီးစဥ္တြင္

ကရင္ႏွင့္

နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္

ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ မ်ားရွိခ့သ
ဲ ည္။ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
သြားလာခြင့္ျပဳရန္

၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္

ရည္ရယ
ြ ္ထားေၾကာင္း

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

Carter

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔

အား

Center

ယခုအခ်ိန္အထိ

ေလ့လာသူမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ္လည္း
အႏွ႔အ
ံ ျပား

သြားေရာက္ျခင္း

မျပဳရေသးေပ။
ႏုိင္ငံေရးအရ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ေနရာ : အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ
မိမိတို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၀
သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၂ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိမ
ု ုိ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလာေသာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္
နယ္ေျမခံမီဒီယာ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အနည္းငယ္မွ်သာ

ရွိသည္။

မရွိဘဲ၊

ႏုိင္ငံေရးအရလႈပ္ရွားမႈ

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္

အနည္းငယ္ႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးအရလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္

ခြင့္ျပဳႏုိင္ေျခ နယ္နမိတ္ကို ယခုအထိ အျပည့္အဝ စမ္းသပ္ျခင္း မျပဳရေသးေပ။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
ေႏွာင္ယ
့ ွက္မႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွားပါးပံုရေသာ္လည္း ဆိုးရြားသည့္ တုုန႕္ ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္
ေျမသိမ္းယူျခင္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥမ်ားရပ္မ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ၊ အရပ္ဖက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီလႈပ္ရွားမႈအား ထိန္းေက်ာင္းေနသည့္ မူေဘာင္။
စည္းရံုးခြင့္

ဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္

ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ္လည္း
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(အတည္မျပဳရေသး)

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကို

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

မဲဆြယ္သည့္ကာလအား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

။လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား
အား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ေရြးေကာက္ပဥ
ြဲ ပေဒမ်ားတြင္

ရက္ေပါင္း

လူသိရွင္ၾကား

မဲဆြယ္

၆၀

တိတိက်က်

အထိ

တိုးေပးမည္ဟု

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊

ၫႊန္ၾကားခ်က္

မူၾကမ္းအရဆိုလွ်င္ မဲဆြယ္သည့္ကာလမွာ ရက္ေပါင္း ၃၀ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၁/၂၀၁၄ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စည္းရံုးျခင္းမ်ား
အေပၚ

သက္ေရာက္မည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

ေနာက္ထပ္ေၾကျငာခ်က္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ရႈပေ
္ ထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲသ
့ ည္။

ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

ယင္းသည္

ၫႊနၾ္ ကားခ်က္တြင္ အျခားစည္းကမ္း

ခ်က္မ်ား (မဲဆြယ္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ အပါအဝင္) ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား (တပ္မေတာ္၊
ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္) ကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။
အမွန္တင
ြ ္
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ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ျခင္း၏

အသက္ဝင္မႈ၊

လြတ္လပ္မႈ၊

တန္းတူ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၀၁၄ မူၾကမ္း

20

ညီမွ်မႈတို႔သည္

ထိုၫႊနၾ္ ကားခ်က္အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားက အဓိပာၸ ယ္ ဖြင့္ဆုိပံုႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု
အၿပီးသတ္

အေပၚတြင္အလြန္

အတည္ျပဳမည့္

အသက္တမွ်

မူတည္ေနသည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္

အေရးပါသည့္

ျပည္ေထာင္စု

စစ္မွန္ေသာ

လြတ္လပ္ခြငမ
့္ ်ားအေပၚ

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္

အကန္႕အသတ္မ်ားႏွင့္

မထြက္ေပၚလာရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ လႈပ္ရွားမႈ။
အနိမ့္ဆံုး

ျဖစ္ေနၿပီး

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ

။ယေန႔အထိဆိုလွ်င္
ပါတီမူ၀ါဒမ်ားလည္း

ကူညီမႈမ်ားကို

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈမရွိေပ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ပါ

ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ (USDP) သည္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးလႈပရ
္ ာွ းမႈမာွ

ေတြ႔ရေသာ္လည္း၊

ျပည္ေထာင္စု

က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္

ပံပ
့ းုိ ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရာြ အသိုင္းအ၀ုိင္း မ်ားတြင္ ထိေတြ႔မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပံုရသည္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ကပ္ စီမံခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေသာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးစီမံခ်က္တုိ႔အၾကား ေရာေထြးႏိုငသ
္ ည့္
အလားအလာေၾကာင့္

စိုးရိမ္သည္ဟု

ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု

အေျချပဳပါတီမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈနယ္ပယ္သည္ ပိမ
ု က
ုိ ြျဲ ပားစံုလင္ေစသည္။
တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဟာမိတ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊
ယခင္ေပါင္းစည္းမႈမ်ားအေပၚ

ျပန္လည္ေမးခြန္း

ထုုတ္ျခင္းတိ႕ု ကို

တက္တက္ႂကြႂကြ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေၾကာင္း Carter Center ကို ေျပာၾကားၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား တိုးျမွင့္လာၿပီး ပါတီလႈပ္ရွားမႈအတြက္ မူေဘာင္မွာလည္း ရွင္းလင္းသဲကြဲလာလိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ တားျမစ္မႈမ်ား။

။

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္တြင္

ပြဲမ်ားစီစဥ္ လႈပ္ရွားသည့္ တက္ၾကြေသာပါတီ အနည္းငယ္သာရွိသည္မာွ မွန္ေသာ္လည္း ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားက
၎တို႔၏

သြားလာမႈ၊

လႈပ္ရွားမႈ

မ်ားအေပၚ

ဟန္႕တားမႈႀကီးမ်ားရွိသည္ဟု

မဆိုၾကေပ။

သို႔ရာတြင္

အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ စည္းေဝးပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကို ပါတီကိုယ္စား
လွယ္မ်ားက ၿငီးတြား ၾကသည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္တြင္

တရားဝင္မဲဆြယ္သည့္

ကာလမတုိင္မီ

ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္ကို ခြင့္ျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳဟူသည္မွာ မသဲကြေ
ဲ ၾကာင္း
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ဤအခ်က္ကို

စိုးရိမ္မႈ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။
ရွိပံုမရပါ။

ပါတီငယ္မ်ားကမူ

ျပည္နယ္ႏွင့္
ယင္းတို႕အတြက္

တိုင္းေဒသႀကီး

အဆင့္တြင္မူ

ဘ႑ာေရးရင္းျမစ္မရွိျခင္းသည္

ပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတင္ကိုယ္တင္ ယွဥ္ရာတြင္ တစ္ပန္း႐ံႈးေစသည္ဟု ခံစားယူဆၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
(ေဆြးေႏြးမည့္

အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာပြမ
ဲ ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသို႔

အနည္းဆံုး

သင္တန္းမ်ား၏

တက္ေရာက္သူ
တစ္ပတ္

ႀကိဳတင္၍

အေသးစိတ္

စာရင္းအပါအဝင္)
တင္ျပရန္

အစီအစဥ္မ်ား

ကို

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

လိုအပ္သည္။

ပါတီမ်ား၏

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်ံဳငံုႏိုင္သည့္

စည္းမ်ဥ္းမရွထ
ိ ားသည့္အေပၚ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

လိုရာဆြဲ

ယူဆၾကသည္။

ထုိသို႔

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရႏိုင္သည့္

ကိုင္တြယ္လ်က္ရွိရာ၊
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏

က်င့္သံုးေနသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္

အလားအလာရွိေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီ

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈအေပၚ
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အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားက
လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ား

ရွားပါးပံုရသည္။

အခ်ိဳ႕

သာဓကအေနျဖင့္

ျပည္နယ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌

(ေရးၿမိဳ႕နယ္ခရီးစဥ္တြင္

လူထုစည္းေဝးပြမ
ဲ ်ား

အတြက္

ေလ့လာသူမ်ား

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္

ပိုမိုလိုက္ေလ်ာသည့္စီမံမႈမ်ား

ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ)

ေလွ်ာက္ထားရန္

ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္

မလိုအပ္ေၾကာင္း

ပါတီမ်ားက

ေျပာၾကားသည္။ ကယားျပည္နယ္မွ ပါတီတစ္ခုကလည္း ႐ံုးခန္းဖြင့္ျခင္း၊ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္း အပါအဝင္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ အက်ံဳးဝင္သည့္ ေယဘုယ် ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိခ့သ
ဲ ည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ဆန္ ေရွ႕ေနာက္မညီ
အဓမၼတားျမစ္ျခင္းမ်ားကို ခံရသည္ဟု ပါတီမ်ားကတင္ျပသည္။ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္တားျမစ္
မႈသည္ ထံုးစံသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားမွာ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု (မႏၲေလးတိုင္း
ေဒသႀကီးတြင္)

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

(ကယားျပည္နယ္တြင္)

စသည္ျဖင့္

ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း
တင္ျပသည္။

ေက်းရြာ

၁၀

ရြာမွ

ကန္႔သတ္ျခင္းခံရသည္။

ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔၏

လက္နက္ကိုင္အုပ္စု

ရွိေသာ

ရြာ၂၀အတြက္

ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု

ပါတီအႀကီးတန္း

တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရသည္ဟု

နယ္ေျမမ်ားတြင္

ပါတီဝင္မ်ားစြာက

ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ား

သိသိသာသာ

ဟန္႔တားခံရသည္ဟုလည္း ပါတီအမ်ားစုုက ေဖာ္ျပၾကသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအရပါ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာ။
။မိမိတို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္
၎တုိ႔၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ

အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု
ကိစၥရပ္မ်ား

ဟန္႔တားမႈ

အစီရင္ခံၾကသည္။

ေဖၚထုတ္ေသာ

အနည္းငယ္သာရွိၿပီး

တုိင္းရင္းသား

အေတာ္အတန္ႀကီးသည့္

မ်ားစြာတိုးတက္လာေသာ

အခြင့္အေရးႏွင့္

ေျမသိမ္းယူမႈကဲ့သို႔ေသာ

လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားစြာကိုလည္း

Carter

Center

ဝန္ထမ္းမ်ားက မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္နယ္ပယ္
တိုးတက္လာမႈ၏ ညႊန္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းႏွင္႔ ရန္ကုန္တြင္
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို
အေယာက္၁၀၀ေက်ာ္
ရွမ္းျပည္နယ္မွ

အၾကမ္းဖက္

အဖမ္းခံခဲ႔ရပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊

ႏိမ
ွ န
္ င္းခဲ႔ရာ
အခ်ိဳ႕

ပအို႔ဝက
္ ိုယ္ပိုင္

ဆႏၵျပသူမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ဒါဇင္ႏွင္႔ခ်ီ၍
အထူးသျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသကဲ့သို႔

ဒဏ္ရာရခဲ႔ျပီး

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုရွိေသာ

အျခားနယ္ေျမမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သတိျပဳမိေလာက္ေအာင္
ပေပ်ာက္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
မိမိတို႔

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးမွ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားၾကသည္။

ရွားပါးပံုရၿပီး

နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္

ၫႇိႏိႈင္းသေဘာတူေဆာင္ရြက္
၎တို႔လႈပ္ရွားမႈအတြက္
ေလွ်ာက္လႊာကို

သို႔ရာတြင္

ပိုမိုလိုက္ေလ်ာေသာ

လ်က္ရွိၾကသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္

ပယ္ခ်မႈမွာ

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို

ရွုမ္းျပည္နယ္မွ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း

ရွားရွားပါးပါးျဖစ္သည္ဟု

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

ပိတ္ပင္္ခံရမႈ

နယ္ေျမအဆင့္မွာပင္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္
ေျပာၾကားၾကသည္။

ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း
ကယားျပည္နယ္တြင္

ခြင့္ျပဳခ်က္ကိစၥကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပံုမရပဲ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
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ႏႈတ္ျဖင့္

သတိေပး႐ုံမွ်သာ

ျပဳလုပ္သည္ဟု

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကမူ

အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

၄င္းတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္

ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား

ဆုိသည္။

ဆက္ဆံေရး

မြန္ျပည္နယ္မွ

ေကာင္းမြန္သည္ဟု

ေျပာၾကားၾကသည္။
ပိုမိုလိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳေသာ ၀န္းက်င္ျဖစ္လာေသာ္လည္း မိမိတို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးမွ
အေၾကာင္းအရာမ်ား

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုလွ်င္

အစိုးရက

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ

(အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက) ဆိုးရြားစြာတုုန႕္ ျပန္မည္ဟု ေၾကာင့္ၾကစိုးရိမ္မႈ ရွိေနေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရသည္။ မြန္၊
ကယား၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔မွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ၎တုိ႔သည္
ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို အဓိက
ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခရ
ံ ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခရ
ံ ျခင္းတုိ႔ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ အရပ္ဖက္
လူမႈလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ စြက္ဖက္ဟန္႔တားမႈမ်ား ေတြ႔ရခဲေသာ္လည္း ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔၏
ေစာင့္ၾကည့္ျ့ခင္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ပါဝင္ဆင္ႏြဲမႈကို

ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား

ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း၊ အသိေပးျခင္းတုိ႔အတြက္
လြန္စြာအေရးပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိေပးပညာေပးျခင္းကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ဤအဆင့္တြင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း အနည္းငယ္ကသာ
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုငရ
္ ာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ

က်န္ရွိေနၿပီး

တက္တက္ႂကြႂကြ

စီစဥ္ေနၾကသည္။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းေၾကာင့္

အစိုးရ၏

မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ

ပိမ
ု ေ
ုိ စာင့ၾ္ ကည့ျ္ ခင္းခံရလိမမ
့္ ည္ဟု

အေတြးလြနစ
္ ိုးရိမ္မမ
ႈ ်ား တစ္ခါတစ္ရံေတြ႔ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး
အမ်ားစုမွ

အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင႔္
ထိေတြ႔ရန္အတြက္
တရားဝင္

မဲဆႏၵရွင္

ထိေတြ႔ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

အစိုးရထံမွ

ေျပာၾကားၾကသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္

အသိပညာေပး

သို႔မဟုတ္

အခ်က္ေၾကာင့္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စိတ္ဝင္စားသည့္တိုင္ေအာင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ထုိသို႔

ျပဳလုပ္လိုျခင္းမရွိဟု

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အနည္းဆံုး

ၫႊနၾ္ ကားသြားမည္ဟု

Center

Carter

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

တစ္လတစ္ႀကိမ္

ကို

ထုိသို႔

သို႕မဟုုတ္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားအား
ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္

အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တိုးျမႇင့္ထိေတြ႔ေဆာင္ရက
ြ ္မႈသည္

ထုတ္ေဖာ္
ေတြ႔ဆံုရန္

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားႏွင္႔

မဲဆႏၵရွငပ
္ ညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မတ
ႈ ိုးတက္လာရန္ ဦးတည္သည့္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မီဒီယာဝန္းက်င္ အေျခအေန။

။ မိမိတို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရွိ မီဒီယာဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အတုိင္းအဆ မတူညီေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္
တုိးတက္လာေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ားစုသည္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မီဒီယာဇစ္ျမစ္မ်ားထံမွ သတင္းမ်ား ရယူေနၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမီဒီယာမ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈမရွိဘဲ
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအေပၚတြင္လည္း သိသိသာသာ အာ႐ံုစိုက္မႈ မရွေ
ိ ပ။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္တြင္မူ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

မီဒီယာမ်ားႏွင့္
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ထိေတြ႔လ်က္ရၿိွ ပီး၊

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

မီဒီယာလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို

ထုတ္ေဝသြားမည္ဟု

ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္

ယခုအခ်ိန္ထိမူ

ေဒသအဆင့္တြင္

ပူးတြဲ

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားႏွင္႔

မီဒီယာမ်ား အၾကား ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိပံုရသည္။
မိမိတို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ
(မြန္ျပည္နယ္တြင္

ဖမ္းဆီးခံရကာ

သတင္းေထာက္
ေႏွာင့္ယွက္မႈ

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအားလံုးမွ

တပ္မေတာ္

အခ်ဳပ္ခန္းတြင္

ကိုပါၾကီး၏

ျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ေသာ)

ေျမာက္မ်ားစြာကို

ရည္ညႊန္းကာ၊

တပ္မေတာ္၏

ႏိုင္ငံေရးက႑၊

မေရွးမေႏွာင္း

ေဒသအဆင့္ႏွင့္

ထိရွလြယ္ေသာ

ေျမသိမ္းယူမႈ၊

သတင္းေထာက္မ်ားက
ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို

႐ုပပ
္ ိုင္းဆိုင္ရာ
-

အထူးသျဖင့္

သတင္းေရးသားသည့္

သတင္းေထာက္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြရ
ဲ န္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး

စိုးရိမ္မိေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။

မီဒီယာမ်ားက

၎တို႔အေပၚ

ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အလြတ္သေဘာ ေခၚယူေမးျမန္းျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု
ေျပာၾကေသာ္လည္း၊ ၾကားဝင္စက
ြ ္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ယခင္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ ဟုုဆိုသည္။
ရွမ္း၊

ကရင္၊

မြန္ျပည္နယ္မ်ားမွ

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

သတင္းေထာက္မ်ားက

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ

ေတြ႔ဆံုႏုိင္ျခင္း

တာဝန္ရွိသူမ်ား၊

မရွိေသာေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရး

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သတင္း ေရးသားတင္ျပရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။
ကိုယ္တိုင္သတင္း

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈသည္

အဂတိလိုက္စားမႈကဲသ
့ ို႔ေသာ

သတင္းေရးသားရာတြင္

ထိရွလြယ္ေသာ

အထူးသျဖင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍

အသံုးမ်ားလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ အျငင္းပြားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားျခင္းမျပဳရန္
သတင္းေထာက္မ်ားကို

တာဝန္ရွိသူမ်ားက

သတိေပးခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟူေသာ

သတင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ သတင္း ဆင္ဆာဘုတ္ရွိေနသည္ဟူေသာ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္
သတင္းတစ္ခုတို႔ကို

Carter

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးမွ

Center

က

ၾကားသိထားသည္။

သတင္းေထာက္မ်ားက

ရွမ္း၊

ထိရွလြယ္ေသာ

ကရင္၊

မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ား

ေရးသားေဖၚျပမႈကို

အာဏာပိုင္မ်ားက လိုလားမႈမရွိဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္မ်ားကလည္း
ကိုယ္တိုင္

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈ

ဦးစားေပးေသာဓေလ့ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးစံမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။
လြန္စြာအေရးပါသည္။
ထိေတြ႔ေလ့လာခြင့္

အထူးအေရးတၾကီး
ကေမာက္ကမ

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

ေရြးေကာက္ပြဲ

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း

စသည္

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားမ်ားကို

မလုပ္မိေအာင္

သတိထားေနရေၾကာင္း

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား

အသိပညာေပးရာတြင္

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားထံ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

အားထုတ္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Carter
လံုၿခံဳေရး

လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္
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ရွင္းလင္းတိက်ေသာ
ယခုႀကိဳးပမ္း

Center မွ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။ အစိုးရႏွင့္

သတင္းေထာက္မ်ား၏

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

သတင္းေထာက္မ်ား

ေရးသားတင္ျပမႈအေပၚ

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ ခြဲမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္

ေကာ္မရွင္ခဲြမ်ားအား

အုုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ

စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တြင္

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ မွနေ
္ သာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ ေစ့ေစ့ငုငု စိစစ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေျခမ်ားကို
မမႈဘဲ

ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့သည့္

ပြင့္လင္းမႈအျပင္၊

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္

၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

တတ္ႏိုင္သမွ်

ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္႐ွိ႐ွိ၊

ဘက္မလိုက္ဘဲ

လုပ္ေဆာင္ရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားပံုရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ Carter Center အေနျဖင့္ အထင္ႀကီးေလးစားရပါသည္။
မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းျပဳစုုျခင္းကို
ပညာေပးျခင္း

နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းကိုမူ

မစတင္ရေသးပါ။

လုုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊

မဲေပးရန္

မဲဆႏၵ႐ွင္
အက်ံဳးဝင္မည့္

သက္ေသခံလက္မွတ္၊ အိုးမဲ့အိမ္မ့မ
ဲ ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခသ
ဲ ည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္ကို ေစာင့္လွ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ဖို႕ရာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးတြင္ ကိုင္တြယ္ရမည့္ကိစၥရပ္
မ်ားစြာ႐ွိသည္ကို

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

သိနားလည္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

အသိေပးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သည္ ။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ နည္းစနစ္၊ နည္းပညာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
အားနည္းခ်က္မ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားတြင္

အၿမဲတမ္း

အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္
အသံုးခ်ရန္အားနည္းမႈ၊

လုုပ္ငန္းတတ္သိကၽြမ္းက်င္မႈ၊

ဝန္ထမ္း

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္

လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို
အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊

အနည္းငယ္သာ႐ွိမ၊ႈ
အမ်ားအျပား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

၂၀၀၄ခုႏစ
ွ ္တြင္ ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

က်ား

ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္၊
မ

အခ်ိဳးအစား

အားနည္းမႈ၊

ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေရးဆဲရ
ြ န္လိုအပ္ေနမႈ

ျပည္ေထာင္စု

မမွ်တမႈ၊

တုိ႔

ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ၍
္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအေပၚ အျမင္။

။ျပည္နယ္၊

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္

အဆင့္တြင္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရႏွင့္ မကင္းလြတ္ဟူသည့္ အျမင္မ်ား ရွိၾကပါသည္
(ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရကိုယ္တုိင္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္

ရင္းႏွွီးပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု

ထိုအျမင္မ်ားက ေကာ္မ႐ွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ား သမာသမတ္က်ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ဟု

ခံယူထားၾကသည္)။

စိးု ရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိမိတ႔ို

ေရာက္႐ွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (၆)ခုလံုးတြင္႐ိွေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲ႔အ
ြ စည္း
မ်ားက အကယ္၍ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဖိအားေပးခဲ့ပါက ေကာ္မ႐ွငအ
္ ဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ားသည္
လြတ္လပ္မႈ႐ွိစြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု စိုးရိမ္စြာဆုိၾကသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ ေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
အဆင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဖဲ႔ဝ
ြ င္ (၁၅) ဦးျဖင့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္၊
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၎တို႔အနက္

(၉)ဦး

သည္

သက္ဆိုင္ရာ

အဆင့္အလိုက္

အစိုးရဌာနမ်ားမွ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၈ မဟာဗ်ဴဟာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇ ကို ဖတ္႐ႈရန္၊ ေကာ္မရွင္သည္

ထုိသုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးေသာ အနည္းစု ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။

25

ခန္႕အပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး

က်န္(၆)ဦး

သည္

(ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအျဖစ္

“အမ်ားယံုၾကည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ရည္ၫႊန္းႏုိင္သည့္)

ေကာ္မ႐ွင္အဖဲြ႔ခဲြ အဖြ႔ဝ
ဲ င္အမ်ားစုမွာ

အစိုးရဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရာ အေျခခံအားျဖင့္ ႀကံ႕ခုင
ိ ေ
္ ရးပါတီဦးေဆာင္သည့္
ေဒသဆုိင္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ မကင္းလြတ္ႏိုင္၊ မလြတ္လပ္ႏိုင္ဟူသည့္ အျမင္မ်ိဳးရေစပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲ
ခြ၀
ဲ င္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တရား၀င္ခန္႕အပ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္
အမည္စာရင္းသည္

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ားထံမွ

ထြက္လာသည္ဟု

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕

ခြ၀
ဲ င္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ားစုုက ေဖာ္ျပပါသည္။
ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား႐ွိေသာ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မ႐ွင္
အဖဲြ႔ခဲြမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရဖြ႕ဲ စည္းပံုေပၚတြင္ မွခ
ီ ရ
ုိ ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဦးစီးေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
(GAD) ကို မွခ
ီ ရ
ုိ ပါသည္။22 မိမိတို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ႐
ဲြ ံုးမ်ားမွာ
ထားေၾကာင္း

သက္ဆိုင္ရာ

ေတြ႔ရပါသည္။

အရင္းအျမစ္မ႐ွိမတ
ႈ ို႔အေပၚ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားတြင္

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား

ေက်နပ္အားရမႈမရွိေၾကာင္း

မရွိမႈႏွင့္

တြဖ
ဲ က္

ဖြင့္လွစ္

ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင၊္

ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြဝင္မ်ားမွ

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

ေထြ/အုပ္႐ံုးမွ ေပးေသာ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မွခ
ီ ရ
ုိ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ
သေဘာထားမ်ား႐ွိၾကသည္ကို
ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြ

သိ႐ွိၾကသည္ဟု

ဝန္ထမ္းမ်ား

ဆိုပါသည္။

အရည္အေသြး

ေကာ္မရွင္၏

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္

အားေကာင္းေရးႏွင့္

ဝန္ထမ္းျဖည့္တင္းမႈကို

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာ္မ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေထြ/အုပ႐
္ ံုး၏ ဆက္ဆံေရးမွာ
လက္႐ွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေနေသာ္လည္း ယင္းသည္ပင္ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိရျခင္း
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ပံမ
ု န
ွ ္ ေထာက္ျပေနခဲ့
ၾကပါသည္။

တုိင္းရင္းသားႏွင့္

က်ား၊

မ

ကြျဲ ပားစံုလင္မႈ

။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး

ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ြဲမ်ား၏

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးလွၿပီး၊ Carter Center မွ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ
ေဒသမ်ားရွိ ေကာ္မ႐ွငအ
္ ဖြ႔ခ
ဲ မ
ြဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္ ၁ ဦးမွ ၃ ဦးအတြင္းသာ ေတြ႔ရပါသည္။

အေပါင္း

လကၡဏာေဆာင္ေသာ ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ (ဧရာဝတီတုိ္င္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ဝင္(၆)ဦး၊
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပအို႔ဝ္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္ (၅)ဦး ) မွအပ
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊
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ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒမွာပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခမ
ြဲ ်ားတြင္ ေစတနာ ဝန္ထမ္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ ႐ည္ၫႊန္းခ်က္မွ မေပးထားေပ။ Carter Center ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ား
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစတနာ ဝန္ထမ္း အဖြ႔ဝ
ဲ င္အမ်ားစုသည္လည္း အၿငိမ္းစား ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
22

နယ္စပ္ေရးရာ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအထဲမွ တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္းတင္သင
ြ ္း ခန္႔အပ္ထားေသာ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္
အခြန္ေကာက္ျခင္းမွ ေျမယာစီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပါင္းစံု ထုတ္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာအထိတြင္ အခန္းက႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္သည္။ ေထြ/အုပ္ဌာန၏ အဓိက တာဝန္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ားကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ ျဖစ္ပါသည္။

26

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငအ
္ ေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ အစပ်ိဳးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

၎၏

က်ား၊မ

ဆုိင္ရာ

မူဝါဒမူၾကမ္းကို

အၿပီးသတ္ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ က အရပ္ဖက္လူမႈ အဖဲ႔အ
ြ စည္း(၂၀)သို႔
ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည္။
ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ားတြင္

တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈသည္လည္း

အလြန္ကျြဲ ပားမႈရွိပါသည္။

(မိမိတ႔ို

ေရာက္ရွိခ့ေ
ဲ သာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအဖဲြ႔ဝင္ မပါဝင္သည့္ ေနရာမွ (၆)ဦး ပါဝင္သည့္ေနရာမ်ား
ရွိသည္အထိ ကြျဲ ပားမႈရွိပါသည္။) တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ
နည္းပါးသည္ကို

ေတြ႔ရပါသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္အဖဲ႔ခ
ြ တ
ဲြ ြင္

(ကရင္တုိင္းရင္းသား

တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈ

ဦးေရမ်ားစြာရွိေသာ)

လံုးဝမရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေနာက္ထပ္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္(၈)ဦး ခန္႔ထားေပးရန္
သမၼတထံသို႔ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ အဆိုပါအဖဲ႔ဝ
ြ င္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႐ံုးထုိင္ေနသည္ထက္ မိမိတ႔ို
တာဝန္ယူရသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ႐ံုးထိုင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕
ခန္႕အပ္ထားရာတြင္

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္တစ္ခုစီရွိ

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားထဲမွ

ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္

အမ်ားႀကိဳဆိုေသာ ကြျဲ ပားစံုလင္မႈရွိသည့္ အဖဲ႔ဝ
ြ င္ပစ
ုံ တ
ံ စ္ခက
ု ုိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသိ႔ု ေရာက္ရွိလက္လွမ္းမီေစျခင္း။
မွ

ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ

သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူ

stakeholder

မ်ားအၾကား

။ Carter Center

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုမွာ

မဲဆႏၵ႐ွင္

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္အားထုုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုသည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အဆင့္နိမ့္ပါးလွသည္

အသိႏွင့္

ဗဟုသုတမ်ား

ဟူေသာအသိေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ဥပမာ

ေက်းရြာအဆင့္တြင္

မၾကာေသးမီက

သိ႐ွိမႈ

ေကာက္ယူထားေသာ

စစ္တမ္းတစ္ခုအရ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား၏ ၄၄% က သမၼတကို တုိက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္သည္ဟု
ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ တုိက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။23 ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ
ေဖာ္ျပပါ

ေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္

ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ား၏

အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္

မဲဆႏၵ႐ွင္ပညာေပးေရး

ဒြန္တ၍
ြဲ

ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက

မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားထံသို႕

ေရာက္ရွိလက္လွမ္းမိေစေရး အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္
မဲဆႏၵရွင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

ပညာေပး

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္း

ကိစၥမ်ားတြင္

မြမ္းမံ

ျပဳစုျခင္းႏွင့္

အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊

ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း အစပ်ိဳးခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ မယံုၾကည္မႈမ်ား က်န္ရွိေနေသာ္လည္း ယခင္က ျမင္သာမႈမရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္သစ္တစ္ခု စတင္လိုက္ျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္အားထုုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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လက္႐ွိအားျဖင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္သာ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဝ
ဲြ င္မ်ားက ၎တိ႔၏
ု
မဲဆႏၵ႐ွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
မလုပ္ေဆာင္မီ

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

ေစာင့္ေနသည္ဟု

ဆုိပါသည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမွ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္
ေၾကညာသည္ႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္

ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခမ
ဲြ ွ

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား

မဲဆႏၵ႐ွင္

အသီးသီးဆုိၾကပါသည္။
မရွိေသးေသာ္လည္း

စာရင္း

မြန္ျပည္နယ္တြင္

အစုိးရ၊

စတင္မည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၊

ေနာက္ဆံုးျပဳစုၿပီးသည္အထိ
အဓိကက်ေသာ

ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္

ေစာင့္မည္ဟုလည္းေကာင္း

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ

လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား

ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ တြ႕

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေတြ႕ရပါသည္။
ေနရာအမ်ားစုတြင္

မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို

ေကာ္မ႐ွင္မ်ားႏွင့္

အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား

ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အကန္႕အသတ္ႏွင့္သာ႐ွိပါသည္ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ခၽြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ) ။ အခ်ိဳ႕
အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားက
လမ္းညႊန္ခ်က္

မ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕
မရဟုု

ခြဲမႈအဖြ႕ဲ မ်ားထံမွ

ခံစားရသည္

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

ဆိုသကဲ့သို႕

အခ်ိဳ႕အဖြ႕ဲ မ်ားက

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဟုဆိုပါသည္။
ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ားကလည္း
ေနာက္ထပ္လမ္းၫႊန္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
အတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္

၎တို႔အေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

အသိအမွတ္ျပဳလႊာ ထုုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပိမ
ု ုိ

တက္တက္ႂကြႂကြ

လုုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈ

တိုးတက္ေစေရး

:

မဲေပးခြင့္ရ႐ွိရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

မဲဆႏၵ႐ွင္

ခြဲသည့္အဖြဲ႕မ်ား

အပါအ၀င္

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း
၂၀၁၀

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ

အေမြဆက္ခံမႈတစ္ခုအျဖစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕

အစိုးရေပၚတြင္ သံသယမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မဲေပးျခင္းအေပၚ လိုသလို ကိုင္တြယ္ေကာင္း

ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပါတီႀကီးမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေနေသာ

မ်က္စိမွိတ္ေနေပးႏုိင္သည္ဟု

ပါတီမ်ား)

လည္းေကာင္း

၏

မွားယြင္းေသာ

သံသယရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေျဖေပးရန္လိုေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ (တပ္မေတာ္၏ မဲေပးျခင္းမ်ား
အပါအဝင္) ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္းေကာင္း၊

တရား၀င္သက္ေသခံလက္မွတ္ပစ
ုံ ံ

မရွိသူမ်ား

႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း

အေျဖမ်ား

မရွိေသးေပ။

ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားမွာ

ၿပီးခဲ့သည့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကထက္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

စိတ္အားထက္သန္သည့္

မဲေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

မည္သ႔ပ
ို င္ဆုိေစကာမူ

၂၀၁၅

အလြနႀ္ ကီးမားစြာ

လည္းေကာင္း

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္
ျခားနားခဲ့ၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတိုးတက္ေစေရးအတြက္

အစပိ်ဳးခ်က္တစ္ခုအပါအ၀င္

ကိုင္တြယ္မည့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြလ
ဲ ်က္ ရွိေနပါသည္။

28

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုုျခင္း။

။

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းကို

ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ားက

ၿမိဳ႕

ျပင္ဆင္ေပးရပါသည္။

ထိုသို႔

နယ္မ်ားႏွင့္

ျပင္ဆင္ရာတြင္

သက္ဆုိင္ရာ

နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသူမ်ား ပါဝင္ရမည့္အျပင္၊ သတ္မွတ္ခ်က္
ျပည့္မီျခင္း

မရွိသူမ်ားအား

ပါဝင္ရန္လည္းေကာင္း၊

သတ္မွတ္ခ်က္

ေတာင္းဆိုပိုငခ
္ ြငရ
့္ ွိသည္။

ပါဝင္သည္။24

ဖယ္ထုတ္ျခင္းမ်ား

ျပည့္မီျခင္းမရွိသူမ်ားအား

ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြမ်ား၏

မဲဆႏၵရွင္တိုင္းသည္
ဖယ္ထုတ္ေပးရန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

စာရင္းတြင္
လည္းေကာင္း

သက္ဆုိင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္

25

ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားထံ အယူခံ၀င္ႏိုင္ၿပီး ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

မဟုတ္သျဖင့္

အသံုးျပဳခဲ့ေသာ

အရည္အေသြးမွာနိမ့္သည္ဟု

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းမွာ

ေယဘုယ်

ကြန္ျပဴတာျဖင့္

သေဘာတူၾကပါသည္။

ျပဳစုထားျခင္း

ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အခ်ိနမ
္ ာွ
အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္သည္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း International Foundation for Electoral System (IFES)
၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းထပ္တိုးျပဳစုမႈအစီအစဥ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
အဆုိပါအစီအစဥ္ကို

၂၀၁၄ခုႏွစ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊

ႏုိဝင္ဘာလတြင္

ရန္ကုန္၌

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊

႐ွမ္းျပည္နယ္၊

စတင္ခဲ့ၿပီး၊

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊

ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားသို႔

တုိးခ်ဲ႕

ထုိမွတဆင့္

ေနျပည္ေတာ္၊

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းအထိ မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းျပဳစုုျခင္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (၈) ခုရိွ ၿမိဳ႕နယ္(၅၉)
ခုတြင္ (ၿမိဳ႕ နယ္ေပါင္း၏ ၃၆% ႏွင့္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၏ ၁၇%) ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ကြန္ျပဴတာ၏ Database အခ်က္အလက္ဘဏ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၃.၁ သန္းကို ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦး

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုေရးအစီအစဥ္ကို

ၿပီးစီးေသာ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊

ရပ္/ေက်းမ်ားတြင္

ဇူလိုင္လတြင္ ၿပီးစီးရန္

ရည္မွန္းထားရာ စာရင္းေရးသြင္းမႈ

ကနဦးမဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္း

ထုတ္ျပန္ေရးအဆင့္ကို

မတ္လႏွင့္

ဇူလိုင္လအတြင္း ျမင္ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။ အသစ္ျပဳစုထားေသာ မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းကို ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ
အဆင့္ထိ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရး အေနျဖင့္
မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အမည္ပါ၊မပါ စစ္ေဆး၍ ေနာက္ဆံုး အတည္မျပဳမီ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။
ၿခံဳၾကည့္ပါက

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ပိင
ု ႏ
္ င
ုိ စ
္ ြာ

ေရာက္႐ွိခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လ်ာထားသည့္ကာလအတုိင္း၊

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး

မိမိတ႔ို

အထူးသျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ထိေရာက္မႈရွိရွိ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
ေႏွာင့္ေႏွးမႈအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း
24

ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအတြက္

ေရးဆဲထ
ြ ားေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ျပင္ဆင္ မြမ္းမံရာတြင္ မည္သည့္ ေန႔ရက္ ေနာက္ဆံုးထားရမည္ဟူေသာ

ထည့္သင
ြ ္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပဲ ထုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။
25

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံတြင္ “ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခတ
ြဲ ုိင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင့္တင့္သလို ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္သလို ေလ့လာသုေတသနလုပ္ႏိုင္၊
ဆံုးျဖတ္ႏို္င္သည္။”

29

အခ်ိန္ဇယားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သည္အထိဟု မထင္ရပါ။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကေသာ
လွ်ပ္စစ္မီး

ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍

ထိခိုက္မ႐
ႈ ွိေသာ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာင္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔

မီးစက္မ်ားပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္

ေကာ္မရွင္အဖဲ႔ခ
ြ ဲြမ်ားက

ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ

ကိုင္တြယ္ေပးႏိုင္သည္ကို ၾကားသိရပါသည္။
Carter Center အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (၆) ခုလံုးတြင္ အဆုိပါ
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ခၽြင္းခ်က္တစ္ေနရာမွလ၍
ြဲ (ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြတစ္ခုမွ Carter Center အား
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုုျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးမွသာ

ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ဟု

အေၾကာင္းၾကားေသာေၾကာင့္)

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုုလွ်က္ရွိေသာ ေနရာတိုင္းတြင္ မိမိတ႔၀
ို န္ထမ္းမ်ားအား အတားအဆီးမရွိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္
ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္မွလ၍
ြဲ

ေစာင့္ၾကည့္သည့္က႑တြင္ လႈပ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပံု ရွိပါသည္။

အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

အစိုးရႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြဝန္ထမ္းမ်ားကသာ သီးသန္႔

26

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵ႐ွင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမ။ႈ

။ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ဥပေဒမ်ားတြင္

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား

အျပည့္အဝျဖစ္သူမ်ား၊ ဧည္ႏ
့ ုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားျပဳခြင့္ရသူမ်ားႏွင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (TRC)
ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္

မဲေပးရန္

အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ TRC ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား (ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဟုေခၚၾကေသာ) ကို
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆုိင္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မေပးသင့္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
႐ွိေနပါသည္။

ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ

တစ္သန္းေက်ာ္ရွိႏုိင္သည္ဟု
သတ္မွတ္ၿပီး

မည္မွ်႐ွိေၾကာင္း

ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

တရား၀င္အားျဖင့္

“ဘဂၤါလီ”

၎တိ႔အ
ု နက္

ဟု

မသိ႐ွိႏုိင္ေသာ္လည္း
အမ်ားစုမွာ

သိမွတ္ၾကေသာ

(၆)သိန္းမွ

မိမိကိုယ္ကို

“႐ိုဟင္ဂ်ာ”ဟု

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္

ေနထိုင္သည့္

မြတ္ဆလင္အုပ္စုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္
ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ွိပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားမွာ
သိသိသာသာ ႐ွိေနပါသည္။ မိမိတို႔ Carter Center မွ ကြင္းဆင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရွိခ့ေ
ဲ သာ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ လက္ရွိမဆ
ဲ ႏၵ႐ွင္စာရင္း မြမ္းမံျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား
ထည့္သြင္းေရးကိစၥကို
အေတာ္မ်ားမ်ားက

ကိုင္တြယ္ရာတြင္

တူညီမႈမရွိေၾကာင္း

ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို

ေတြ႔ရပါသည္။

လက္ရွိမဆ
ဲ ႏၵရွင္စာရင္း

ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ခဲြ

ျပဳစုမႈတြင္

ဆက္လက္

ထည့္သြင္းေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ႏွစ္ခုကမူ ၎တိ႔က
ု ို ထည့္သြင္းမည္ မဟုတ္ဟု
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
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ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပင္ဆင္ျပဳစုျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာတူၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း
စံျပစီမံကိန္းလုပ္ခဲ့စဥ္ကလို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

30

အဆိုပါေ၀့၀ါးမႈမွာ

၂၀၁၅

ေၾကညာခ်က္အၿပီးတြင္

ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

အဆံုးသတ္သြားပါသည္။

(၁၁)

ရက္ေန႔

ေၾကညာခ်က္အရ

ထုုတ္ျပန္ေသာ

သမၼတ႐ံုးမွ

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

မတ္လကုန္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္
၎တို႔၏ ကတ္ျပားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ

ရွိ၊မရွိ

အဆိုျပဳထားေသာ

အစစ္ေဆးခံရမည္
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ

ျဖစ္ပါသည္။27

တဖန္

ဆႏၵခံယူပြဲတြင္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကလည္း

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားသည္သာ

မဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ၎သည္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာေကာင္း
ရွိလာႏုိင္ပါ သည္။
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္

၂၀၁၀ႏွင့္

၂၀၁၂ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္

ရခဲ့ၾကသည္ဟု Carter Center အေနျဖင့္ မွတ္သားရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ႏႈနး္ စံမ်ားက
အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္ကို အျမင့္ဆံုးအကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ႏင
ွ ့္ ပယ္ဖ်က္လိုလွ်င္
ခြဲျခားမႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ အကယ္၍
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္၏

ကုန္ဆံုးရက္ကို

သတ္မွတ္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

မဲေပးခြင့္

ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚေစပါက အထူးသျဖင့္ ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ခံစားရသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
ကတိျပဳစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။28

ထို႔အျပင္

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအေနျဖင့္

(ICCPR

၏

ပုဒ္မ၂.၃

အရ

လိုအပ္ခ်က္)

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒအရ ျပဳျပင္ကုစားမႈမ်ား ႐ွာေဖြႏုိင္မည့္ပံု မေပၚေပ။ ထိုအဆင့္တြင္
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္
မည္သ႔ရ
ို ွိမည္ဆိုသည္ႏွင့္
ေစာင့္ဆုိင္းေနမႈေၾကာင့္

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး
မဲေပးခြင့္အေပၚ

သတ္မွတ္ခ်က္

မည္သ႔ေ
ို သာ

ျပည့္္မီေၾကာင္း

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ရွႏ
ိ င
္ို သ
္ ည္ဆသ
ို ည္မာွ လည္း

႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မ႐ွိေသးေပ။ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ လက္ဝယ္မရွိမႈကို ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိစၥရပ္သည္ မဲေပးႏုိင္သည့္ ရပိုင္ခင
ြ ့္အေပၚတြင္သာမက ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု၏
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ႏင
ို သ
္ ည့္ အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား႐ွိပါသည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္
ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ပါတီတစ္ခု၏ ပါတီဝင္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္

အစိမ္းေရာင္ကဒ္ျပား

ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား (Associate Citizens) သည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္မရွိေပ။ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားႏွင့္
အစိမ္းေရာင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအျပင္ အျပာေရာင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ား
(Naturalized Citizens) လည္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး ပါတီ တည္ေထာင္ႏင
ုိ ္သူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
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ကမာၻ႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္။
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ICCPR၏ အပိုဒ္ ၂ႏွင့္ ၂၆၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၈၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ CCPR အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈၊ ၂၅၊၂၆ႏွင့္ ၃၁၊ ႏုိ္င္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ သမဂၢ၏
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေၾကျငာစာတမ္း။
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို

၎တို႔

ပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

စာရင္းမွ

ဖယ္ထုတ္ေရး

လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းခံရႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
ပါတီ(၇၀)အနက္ (၂၂)ပါတီကသာ ကနဦး သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ မတုိင္မီ
၎တို႔၏

အဖြ႔ဝ
ဲ င္စာရင္း

ေနာက္ဆံုးျပဳစုထားမႈကို

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္သို႔

တင္ျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မ
ဟုတ္

တစ္ဦးခ်င္း

မဲေပးႏုိင္ခင
ြ ့္အေပၚ

ကိုင္ေဆာင္ရသည့္

အေထာက္အထား

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

ဆန္႔က်င္ဘက္

မရွိျခင္းေၾကာင့္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွိႏိုင္သည့္

အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵရွင္မ်ိဳး ရွိေနပါသည္။ ၎အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ျပည္တြင္း၌ အိမ္ယာ စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးေနရသည့္
စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား
(အလုပ္အကိုင္

(IDPs)၊

အခြင့္အလမ္း

ႏုိငင
္ ျံ ခားတြင္
အလိ႔င
ု ာွ

ဒုကၡသည္အျဖစ္

ခိုလံႈခဲ့ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႔သို႔

ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားအျပင္

ယာယီေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား)

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပေဒအရ အဆိုပါ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္
မတုိငမ
္ ီ

ရက္ေပါင္း(၃၀)အထိ

မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ

(ယာယီေနထိုင္ရာ

ေနရာအပါအဝင္)

ေနရာရိွ

မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိပါသည္။ မိမိလက္ရွိေနထိုင္ရာ ေနရာတြင္ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း (၁၈၀)
ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ န္

လုိပါသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲ

အမ်ားစုက

ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အသံုးျပဳနုိင္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ရွင္းလင္းျပမႈ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ မွေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အေထာက္အထား
ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မိမိေဒသသို႔ ျပန္ဝင္လာၾကသူမ်ားအတြက္
အစားထိုးထုတ္ေပးမည့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို မည္သ႔ထ
ို ုတ္ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။
ေနာက္ဆံုးတြင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ား

ယာယီေနထိုင္ေသာေဒသတြင္

မဲေပးရန္

ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရာတြင္

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲအခ်င္းခ်င္း မည္သို႔မည္ပံု အခ်က္အလက္မ်ား ရယူ၊ေပးပို႔၊ဖလွယ္ၾကမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္
လိုပါဦးမည္။ အျခားေသာေနရာတြင္ မဲထည့္မည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲစာရင္း ႏွစေ
္ နရာထပ္မႈ၊ မမွန္ကန္မႈမ်ား
မျဖစ္ေစရန္အတြက္

၎တို႔ မူလေနထုိင္ရာ ေဒသ မဲစာရင္းမွ (ယာယီအားျဖင့္ျဖစ္ေစ) ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမွာ

ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီ ပုုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ မွ အိုးအိမ္မ်ား စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးရမႈေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္
ကိုင္ေဆာင္ရမည့္

အေထာက္အထား

ပယ္ဖ်က္ခံထားရႏုိင္သည့္
ျမင့္မားေနႏုိင္သျဖင့္

စာ႐ြက္စာတမ္း

မဲေပးရန္သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီေသာ

တရားဝင္စစ္ေဆးသည့္

ကာလအတြင္း

မရွိျခင္းေၾကာင့္
မဲဆႏၵရွငမ
္ ်ား၏
ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ
အေရအတြက္မွာ
မလြယ္သည့္အတြက္

စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ ေနထုိင္သူ
အမ်ားစုႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား မရွိေသာေၾကာင့္
ျပႆနာမွာ

ႀကီးမား၍

အေလးအနက္ထားရမည့္ပံု

ေပၚေနသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူတစ္သိန္းခန္႔သည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမဟုတ္သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ
မ်ားတြင္

ေနထိုင္လ်က္

ရွိပါသည္။

အဆိုပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္
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အစိုးရက

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား

ထုတ္ေပးမႈကို အားထည့္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ၎တို႔၏မဲေပးခြင့္ရႏိုင္ မရႏိုင္ သံသယျဖစ္မိေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
Carter

ကို

Center

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

လက္ရွိအားျဖင့္

အဆိုပါျပည္သူမ်ား၏

အမည္မ်ားသည္

ေနာက္ဆံုးမဲဆႏၵစာရင္း ျပင္ဆင္ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ႏုင
ိ ္ရန္ မည္သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထည့္သြင္းႏုိင္မည္ကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိရေပ။

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း။

။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မဲ႐ံုသို႔

သြားေရာက္ မဲမေပးႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးႏုိင္ရန္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ သြားလာႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ မဲ႐ံုမ်ားသို႔
မသြားေရာက္ႏိုင္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု မိသားစုဝင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာအရပ္မွ
အေဝးသိ႔ု

ေရာက္ေနသူမ်ား၊

သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္

၎တို႔၏

မိခင္မဲဆႏၵနယ္ေျမျပင္ပတြင္ ေရာက္ေနေသာ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလွ်င္

မိမိတို႔ႏင
ွ ့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၊

သက္ဆုိင္ေသာနယ္ေျမမွ

တာဝန္ျဖင့္

အေဝးသိ႔ေ
ု ရာက္ေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။ (အခန္း - ၄၆)
ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေစမည္ဆိုသည္ႏင
ွ ့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိပါက
ေရာက္ရွိခ့ဖ
ဲ ူးသမွ်

ႀကိဳတင္မဲႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ

ပတ္သက္၍

ရွင္းလင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္

စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း

အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္ အခ်ိဳ႕ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္တုိင္က
ပါတီတာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

၂၀၁၀

ႏွင့္

၂၀၁၂

ျပတ္သားေသာ

တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ့ေ
ဲ သာ

အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို လိုသလို ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔
႐ႈံးရေၾကာင္း

ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။

ႀကိဳတင္မဲမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး၊

အထူးသျဖင့္

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္

ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္

စာရင္းတြင္

၎တို႔၏

မည္သမ
ူ ်ား

မိသားစုမ်ား၏

ပါဝင္ရမည္ဆိုသည္ကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရာေနရာသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား
လက္လွမ္းမမီ မဝင္ေရာက္ႏင
ို ျ္ ခင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည့္
မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခံစားရႏုိင္ဖယ
ြ ္ ရွိပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၃၀)ခန္႔ ရွိပါသည္) ။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏင
ွ ့္

ေကာ္မရွငအ
္ ဖဲြ႔ခြဲမ်ားမွ

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္
ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႀကိဳတင္မဲ အသံုးခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္ဦးမည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား
႐ွိေနပါသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္မ်ားစြထ
ဲ ားၿပီး
Carter Center မွ သိရသည္မွာ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းအား ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔သာ ေပးပိ႔မ
ု ည္
ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပသမည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြတစ္ခုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရာတြင္
တပ္မေတာ္မဲ႐ံုမ်ားတြင္
အေၾကာင္းျပခ်က္

ႀကိဳတင္မဲေပးၾကမည့္သူမ်ား၏
ေၾကာင့္

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႔ခ
ဲ ဲြတစ္ခုက

အမ်ားသိရွိေအာင္
ေဖာ္ျပရာတြင္

အမည္ႏွင့္

မထုတ္ေဖာ္ေၾကာင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္
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အေရအတြက္ကို

လံုၿခံဳေရး
ဆုိပါသည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႔အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္

မဲေပးမႈရွိလိမ့္မည္

မဟုတ္ဘဲ၊

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား

သည္

ပံမ
ု န
ွ မ
္ ဲဆႏၵ႐ွင္စာရင္းတြင္သာ

ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိပါသည္။
ႀကိဳတင္မဲေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ၾကည့္႐ႈခြင့္ ေပး၊
မေပးႏွင့္

မည္သို႔ေလ့လာခြင့္ရမည္ဆုိသည္တို႔ႏင
ွ ့္

(ေစာင့္ၾကည့္
ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူ

ရွင္းလင္းမႈ

အသိအမွတ္ျပဳလႊာထုတ္ေပးသည့္

ေလ့လာႏုိင္သည့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ပတ္သက္၍

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္မူ

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို

အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းေရးသား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစမည့္

ကတိျပဳထားပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ႏွင့္

Carter Center

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အနည္းငယ္သာ႐ွိပါသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္က

ထုတ္ျပန္မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ဆိုလွ်င္

အဆုိပါ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးေရးဆဲြၿပီးေျမာက္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလားအလာ။
။ လက္႐ွိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၫွႏ
ိ ႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ၎ႏွင့္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားၾကား အဆက္အစပ္မွာ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားပါတီ
အမ်ားစုႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္လိမ့္မည္ဟု
အေကာင္းျမင္

ေဖာ္ျပမႈမ်ား

နယ္ေျမမ်ား

သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ား တြင္
အေျခခံက်သည့္
မ႐ွိေသးသည့္

႐ွိေနပါသည္။

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား

(ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကဲ့သို႔ေသာ)

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္

ပဋိပကၡ

ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဆိုသည္မွာ ေမးစရာမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပင္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္
အခ်က္သည္

တုိင္းရင္းသား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဆိုင္ရာ

အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားၾကားတြင္

ေမးခြန္းမ်ားကို
အေကာင္း၊

ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္း

အဆိုး

ခံစားရမႈမ်ား

ျဖစ္ေစပါသည္။
ၿခံဳၾကည့္ရလွ်င္ မိမိတို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား ႏိင
ု င
္ ံ
ေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ

ပိမ
ု ျုိ မင္မ
့ ားလာေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကပါသည္။

စိတ္အားထက္သန္လ်က္႐ိွေနပံုရၿပီး
ကယားျပည္နယ္၊
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္

ယံုၾကည္မႈအဆင့္မွာ
ထို႔အျပင္

၂၀၁၀

ခုႏစ
ွ ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္
မဟာမိတ္ဖဲြ႔ရန္ပင္

မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္

ပါတီမ်ား

စဥ္းစားလ်က္႐ွိပါသည္။

ယံုၾကည္မႈ႐ွိေနပါသည္။
တည္ေထာင္လ်က္ရွိၿပီး၊

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

ျပည္နယ္ႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ၎တိ႕ု ၏ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေသာ
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား အားေလ်ာ့သြားမည္

သို႔မဟုတ္

ဦးစားေပးအဆင့္မွေလွ်ာ့က်သြားမည္ကို

တက္ညီလက္ညီ စိုးရိမ္ၾကပါသည္။
မိမိတို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အမ်ားစုကမူ ေ႐ြးေကာက္ပက
ြဲ ို
ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္မည့္

ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိသည့္ပံုမရွိေပ။

အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္

မဲ႐ံုမ်ား

ဖဲြ႔စည္းရန္ႏွင့္

လံုၿခံဳေရးေပးရာတြင္ ကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂
ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲဆႏၵနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
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ေရြးေကာက္ပြဲ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။29 အခ်ိဳ႕ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားက

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး

၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္တြင္လည္း ထိုသို႔ေသာပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး
ကဲ့သို႔ေသာ

ကရင္ျပည္နယ္သို႔

ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

ေတြ႔ဆံုရန္

လက္လွမ္းမီထိေတြ႔ေရး

သြားေရာက္ျခင္း

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို

(UEC

outreach) ႏွစ္ၿခိဳက္ႀကိဳဆုိၾကပါသည္။
ကယားျပည္နယ္၊
၎တို႔

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ

နယ္ေျမမ်ားမွ

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္

အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ အနည္းဆံုး အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရဟုု ကတိက၀တ္ျပဳၾကပါသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္
ကရင္တုိးတက္ေရးတပ္ (DKBA) ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္
ကရင္နယ္ေျမသစ္ပါတီ

(KNLP)

တို႔မွ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ားႏွင့္
ေထာက္ပံ့ပို႕ ေဆာင္ေရးဆုုိင္ရာ မ်ားတြင္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟု

ေဖာ္ျပခဲၾ့ ကၿပီး၊

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အကူအညီေပးရန္ကိစၥကို မည္သို႕မွမဖြင့္ဟေသာ္လည္း မဲေပးျခင္းကို
ခြင့္ျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ ေက်း႐ြာ အခ်ိဳ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးကိစၥမွာ စိုးရိမ္ရမႈ
႐ွိေနဆဲျဖစ္္ေသာ္လည္း (ဥပမာ - ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဖာပြန္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္
ေတာင္ပိုင္းရွိ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား) ၊ ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ အတိတ္ကစိန္ေခၚမႈမ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္ေစမည့္အလားအလာ
မ႐ွိေပ။
သို႕ေသာ္ ခၽြင္းခ်က္မွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတပ္၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS-South) ၏
ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးပါက
၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္မဲေပးျခင္းကို ခြင့္ျပဳလိမမ
့္ ည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။
ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ (KNDAA) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္
႐ွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္းရွိ မိုင္းလား အထူးေဒသ(၄)တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
(၂၀၁၀ခုႏွစ္ကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း မရွေ
ိ ပ။) ထိုေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း မရွိဘဲ၊
ရွိေနေသာအစိုးရ႐ံုးမ်ားမွာလည္း အမည္ခံသာျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ေရွ႕ ကာလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ေမးခြန္းထုတ္မႈ အနည္းငယ္သာ ႐ိွေသာ္လည္း ပါတီႏွင့္
အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အုပ္စုမ်ား႐ွိေနေသာ

ေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အကန္႕အသတ္မ်ား အေႏွာက္အယွက္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည္ဟု
ေဖာ္ျပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

၎တို႕လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
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ပါတီမ်ားသည္
ႀကိဳတင္

တင္ျပရန္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)

အား

လိုအပ္ေၾကာင္း၊

ခုႏွစ္

(ပါတီမ်ားအေနျဖင့္

၂၀၁၀

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၉(င)အရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို “သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္း” (ရန္) ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ
၅၀ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈(စ)တု႔တ
ိ ြင္လည္း အလားတူ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
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ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္

ကန္႔သတ္မႈမ်ား နည္းပါးသြားသည္ ဆိုၾကေသာ္လည္း) ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္

႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လိြဳင္လင္ေဒသတို႔တြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္း ဆြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဤေဒသမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါက
မည္သူက လံုၿခံဳေရးေပးမည္ ဆုိသည့္ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာေသာ စိုးရိမ္စရာမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား
Carter Center
ထူးထူးျခားျခား

မွ

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

ရွိေနသည္ကို

ဘာသာေရးႏွင့္

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မူ

မေတြ႔ရေပ။

ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္တြင္

အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

၎တို႔

အမ်ားက

လူမ်ိဳးေရး

ေလးစားၿပီး၊

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြင္း

တင္းမာမႈမ်ား
ၾသဇာႀကီးေသာ

အေျခအေနမ်ား၏

ထူးျခားမႈကို လ်င္ျမန္စာြ ခြဲျခားသိ႐ွိႏုိင္စမ
ြ ္းရွိသည္ဟု ေယဘုယ် ဆုိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ား
လက္ခံထားၾကေသာအခ်က္မွာ
ေျပာင္းလဲ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ႏုိင္သည့္

အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာေရးအား

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအျဖစ္

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မည့္

ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ကြယ္မွ တင္းမာမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား
သိပ္မေတြ႔ရသည့္အျပင္၊

ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္

တင္းမာမႈမ်ားကို

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္မႈမ်ိဳးလည္း မေတြ႔ရေပ။
ထြက္ေပၚလာသည့္ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ရလွ်င္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳရန္
သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါ လႈပ႐
္ ွားမႈမ်ားမွာ သူခိုး ခ်ဳိမေပါက္ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္
ခက္ခဲလွပါသည္။ မိမိတ႔ို သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးတြင္ မြတ္ဆလင္
ဆန္႔က်င္ေသာ အျမင္မ်ားကို ၾကားရေသာ္လည္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံသည္မွာ နည္းပါးသည္ဟုယူဆရပါသည္။ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားမွာ
ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပါင္းစည္းေနၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။
မႏၲေလးတြင္ ထူးျခားသည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ ေတြ႔ရပါသည္။ မႏၲေလးတြင္ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေရးအသား အေျပာအဆိုမ်ားမွာ ပိုၿပီး ပံုမွနသ
္ ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး၊ မိမိတို႔
ေရာက္ရွိခ့သ
ဲ မွ် ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင္ယွဥ္လွ်င္ မႏၲေလး၌ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္
ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာမ်ား ေရာေထြးပါဝင္ေနသည့္ သေဘာပင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - အခ်ိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလႊမ္းမိုးလာေစရန္ တက္ႂကြသည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး

အကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကို

၎တိ႔၏
ု

မြတ္ဆလင္မ်ားဖက္မွ

စာနာမႈမ်ားရွိသည့္

ခံယူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျပဳမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း Carter Center မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔
အသိေပးခဲ့ၾကပါသည္။
မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ
အေျခအေနကို

တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း

ဆိုးရြားစြာတုန႔ျ္ ပန္မည္ကို
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

ကုိယ္စားျပဳသူအခ်ိဳ႕က
စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

၎တို႔၏

အခ်ိန္မေ႐ြး

ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း
Carter

Center

ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္မူ
အားေျပာဆိုရန္

(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
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ထိခိုက္မႈခံစားရႏုိင္သည့္
၎တိ႔အ
ု ေပၚ
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

သာမက)

အျခားပါတီမ်ားသည္ (အထူးသျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္) ၎တိ႕ု အေပၚ မြတ္ဆလင္လိုလားသူမ်ားအျဖစ္
ပံုေဖာ္ေနေၾကာင္း
ေဆာင္ေသာ

တစ္ထပ္တည္း

သက္ေရာက္မႈမ်ား

စြပ္စြဲၾကၿပီး၊

၎မွာ

ရွိႏင
ို ္သည့္အတြက္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အႏုတ္လကၡဏာ

စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၾကပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

စည္း႐ံုးလႈံေဆာ္မႈမ်ားက တအံု႔ေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစႏုိင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ကလည္း

ႏိင
ု ေ
္ ခ်မ်ားအတြက္ ပူပန္ေၾကာင္း၊
လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ကာလတြင္

အမုန္းတရားေျပာဆို

အဆုိပါကိစၥကို ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍

ထဲတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြသ
ဲ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Carter

Center

မွ

သိရွိမွတ္သားရပါသည္။

ဘာသာေပါင္းစံုအတြက္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
မရွိေသာ္လည္း

လူမ်ိဳးမ်ားၾကား

အၾကမ္းဖက္မႈကို

။ဘာသာေပါင္းစံုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

ဘာသာေပါင္းစံု

ေတြ႔ရေလ့

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

အားေပးရန္ ရပ္႐ြာအေျချပဳအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ိဳ႕ ႐ွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၏
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးအသီးသီးၾကား ညီၫတ
ြ ္စြာ ယွဥ္တေ
ြဲ နထုိင္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အစည္းအေဝးမ်ားကို

တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္

က်င္းပေလ့ရွိၿပီး၊

အခ်ိဳ႕အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားက

လအနည္းငယ္ျခား၍

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ဖုိရမ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို
ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ကာလရွည္ၾကာရွိေနၿပီးေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအုပ္စု သည္
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း လူထုအေျချပဳအဖဲ႔မ
ြ ွ ဦးေဆာင္ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၃ခုႏစ
ွ ္ မိတၳီလာ အၾကမ္းဖက္မႈၿပီးကတည္းက စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။30

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္

ဆိုင္ေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္

အထူးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းရန္ ဆိုလွ်င္ ေရ႐ွည္ ႀကိဳးပမ္း
လုပ္ေဆာင္သြား

ရမည္သာ

ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္

ပြင့္လင္းေစရန္အတြက္

အစိုးရႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
အေပါင္းလကၡဏာ

ေရးဆြျဲ ခင္းအပါအဝင္
ေဆာင္ေသာ

စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။

ေျခလွမ္းမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ေပၚရန္ႏွင့္

ယခု

ဦးတည္ခ်က္အတုိင္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္

အျမစ္တြယ္ပါဝင္ေသာ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ Carter Center အေနျဖင့္
ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို ေထာက္ခံ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

30

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး အသက္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး ၄၄ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
ႏုိ္င္ငံတကာ အေရးအခင္းအုပ္စုမွ (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ထုတ္) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ကို ဖတ္႐ႈရန္။
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ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္


ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူ

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

ပိမ
ု ရ
ုိ င
ွ း္ လင္းျပတ္သားမႈႏင
ွ ္႔

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားက္ို

အၿပီးသတ္ျခင္း၊

မ်ားအၾကား

(stakeholder)
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္

က်န္ရွိေနေသာ
အခ်ိန္ကိုက္

နည္းဥပေဒမ်ား၊

လိုအပ္ပါသည္။
ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား၊

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းအားျဖင့္

ယင္းကိစၥကို

ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစုတ
ု ြင္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
အခ်ိန္ဇယားျပကၡဒိန္တစ္ခု

ထုုတ္ေ၀ျခင္းကဲ့သ႕ို

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။


တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အပါအဝင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမွန္သမွ်ႏွင့္
အိုးအိမ္မ့ဒ
ဲ ုကၡသည္မ်ား

မဲေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အျပည့္အဝ

ေလ့လာၾကည့္႐ႈခြင့္

ေပးသင့္ပါသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ လူတစ္ဦးတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွေ
ိ စေရး
အတြက္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအသစ္

ျပဳစုရာတြင္

အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ခင
ြ ့္ကို အျမင့္ဆံုးေပးသင့္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မၾကာမီကထုုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ (အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ပါဝင္မႈျဖင့္

ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည့္)

အေရးႀကီးေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္မ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား

အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္
အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားလည္း ေစာလွ်င္စြာ ထြက္လာရန္ လိုပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားကို

အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ရန္

စဥ္းစားသင္႔ပါသည္။

၎သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကြျဲ ပားစံုလင္မႈကို ေကာင္းစြာထင္ဟပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေပၚ လူထု၏
ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ ေဒသတြင္းရွိ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ား ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ တြ႕ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ တြန္းအားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိနားလည္ ဗဟုသုတတိုးပြားေအာင္
တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား၏ အလုပ္ကို ယံုၾကည္မႈ တိုးပြား လာေစသည္။

ျမန္မာအစိုးရ


လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ အသက္တမွ် အေရးပါၿပီး အလႊာအားလံုးမွ အာဏာပိုင္မ်ားက အျပည့္အဝ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။
လူထုစည္းေဝးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အားလံုးအတြက္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ

သေဘာထားအျမင္မ်ား ဆက္သြယ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ လံုေလာက္၊ မွ်တေသာ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္စမ
ြ ္းကို
ျမွင့္တင္ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

သတင္းေထာက္မ်ားအား

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ ဆိုးရြားစြာတုန္႔ျပန္ျခင္း မ်ားကို စိုးရိမစ
္ ရာ မလိုဘဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္
စြမ္းရည္ တိုးတက္လာမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။


မဲေပးရမည္ဆိုသည့္ အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္အလို႕ငွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ လက္ရွိ
ပါဝင္ေနေသာ

ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္

ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား

မၾကာမီကထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္

ကဒ္ျပားသက္တမ္းကုန္ဆံုးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္မမဲ့ေစသင့္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင္႔ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး
မွ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ထားရွိ
သံုးသပ္သင့္ပါသည္။


ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို
ေပးသင့္ၿပီး၊

၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

အတားအဆီးျဖစ္ေစမည့္

အာမခံခ်က္

လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ခြင့္ မျပဳသင့္ပါ။

သက္ဆိုင္ပါ၀င္ေနသူ (stakeholder) မ်ား


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သုူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ခဲြမ်ား၏ အလုပ္ကို
ဟန္႔တားျခင္း မရွိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ကတိက၀တ္ျပဳသင့္ပါသည္။



ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမုန္းစကားမ်ား၊ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားမႈမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င့္ဝတ္မူၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္ရွိ
ေရးဆြေ
ဲ နျခင္းသည္ လက္ခံႀကိဳဆိုရမည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင္႔ တင္းမာမႈ
ျမင့္မားေနေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

နယ္ေျမမ်ားရွိ

လူနည္းစု

ျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို
ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံအားေပးသင့္ပါသည္။
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အကာအကြယ္ေပးရန္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး

