၂၂ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀

''ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တရား၀င္မႈ""
ကိုဗစ္စိန္ေခၚမႈၾကားက ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ အဆိုျပဳခ်က္
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အႀကံျပဳခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတက္လာေသာအစိုးရေပၚ လူထု ၏ယံုၾကည္မႈမွာ
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္တာ၀န္ရွိၿပီး

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

အရပ္ဘက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အျပည့္အ၀လိုအပ္ပါသည္။
ကိုဗစ္ေရာဂါကပ္ေဘးအေျခအေနၾကားမွ

အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္မွာ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္ေသာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟု မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူ
မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏အခန္းက႑
ကို အသိမွတ္ျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏အဆင့္တိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္၊ ေစာင့္ၾကည့္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အလားတူ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၍အမွားယြင္းနည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ဆိုလွ်င္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးဆြဲရာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း၊ ပါ၀င္
ေဆြးေႏြးေစျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကသနည္း။
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေသာယႏၲရားျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံကို မည္သို႔
အုပ္ခ်ဳပ္မည္၊ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ကို မည္သူရရွိမည္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက ပါ၀င္အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄ ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွဆင္းသက္ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္တည္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး တရား၀င္မႈသည္ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ
လာသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ Seymour Martin Lipset ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရဆိုလွ်င္ တရား၀င္မႈဆိုသည္
မွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစသည့္ ဒီမိုကေရစီယႏၲရားမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သင့္ေတာ္
သည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ရွိျခင္း
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ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတက္လာေသာ အစိုးရမ်ားသည္ တရား၀င္မႈရွိပါက ၎တို႔သြားလိုေသာ ႏိုင္ငံလမ္းေၾကာင္း
ဦးတည္ခ်က္၊ ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာမူ၀ါဒမ်ားကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔တရား၀င္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အလိုမက်အားမရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္
စနစ္အေပၚ စိတ္ပ်က္စိတ္ကုန္ျခင္း၊ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္သည္။ လူမႈသဟအက္ေၾကာင္း ႀကီးမား
ေသာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားထိ ဦးတည္ႏိုင္သည္။
တည္ၿငိမ္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ထုိသို႔ျဖစ္ေပၚရန္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးတရား၀င္မႈရရွိေစရန္
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မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာထဲမွ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

တရား၀င္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွဴးႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဘယ္နည္း။
ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ႐ုံမွ်ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႔ေရာက္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ အာဏာရွင္
ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တရား၀င္ေစရန္၊ အတိုက္အခံမ်ားၾကားေသြးကြဲေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ုိင္း၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ဖယ္နိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား
ကဲ့သို႔ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိသည့္ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၊ အီဂ်စ္ ၊ မေလး ရွားကဲ့သို႔ေသာ ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ္လည္း
အာဏာရအစိုးရအႏိုင္ရရန္ လွည့္ျဖားထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တရား၀င္မႈႏွင့္ဆန္႔က်င္
ေနသည္။
ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွတက္လာေသာ အစိုးရမ်ား တရား၀င္မႈရွိေစရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွဴးက်င္းပ
ေပးရေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးမွဴးက်င္းပသူ
မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာသီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသည္ရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း
သည္လည္းရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္အရပ္သားတို႔တစ္၀က္စီ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဖားတစ္ပိုင္းငါးတစ္ပိုင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားလည္းရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဖြဲ႕စည္းေစကာမူ ၎တို႔သည္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (တစ္နည္း) ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး
ထိုသို႔က်င္းပသည္ႏွင့္အမွ် တက္လာသည့္အစိုးရမ်ားတြင္ တရား၀င္မႈရွိေစသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီယႏၲရားမ်ားအေပၚ (အစိုးရ၊ ပါတီ၊
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ယံုၾကည္မႈရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈအားေကာင္းေစသည္။ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္
ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္သည့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအစား ေရြးေကာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာပါ၀င္
လာႏိုင္သည္။ လူထုအံုႂကြမႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ႏိုင္သည့္ လူထု၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဆုေပး
ဒဏ္ေပးေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ မဲပံုးမ်ားထဲသို႕ လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိေစႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေျဖာင့္မတ္
မွနက
္ န္လ်ွ င္ ႐ႈးံ နိမသ
့္ ပ
ူ ါတီမ်ားပင္ ေရြးေကာက္ပယ
ဲြ ဥ
ွ ၿ္ ပိဳင္ရမႈအေပၚ၊ ၿပိဳင္ပစ
ဲြ ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္
ျပဳၿပီး အႏိုင္ရပါတီမ်ား၏ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ၾကည္ျဖဴသေဘာတူျခင္း၊ ေနာင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔အႏိုင္ရရွိ
ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားရွိေပလိမ့္မည္။
အလားတူပင္ က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မမွ်တလ်ွင္၊ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးဆက္
မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ေပၚ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ခံမ်ား အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့
ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတက္လာေသာအစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးမႈက်ဆင္းေစျခင္းစသည့္ တရား၀င္မႈျပႆနာ
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အလြန္ညံ့ဖ်င္းစြာစီမံခန္႕ခြဲပါက အတိုက္အခံမ်ားအားလံုးကို

ထို

မေက်နပ္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံစုစည္းေစသည္အထိျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိုထက္ဆိုးရြားလ်ွင္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ၿဖိဳခ်မည့္
လူထုအံုႂကြမႈတစ္ရပ္အထိ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မည္သို႔တိုင္းတာမည္နည္း။
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္မႈရွိေစသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္)
အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို

ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ

ေရြးေကာက္ပြဲစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ညီၫြတ္ျခင္းရွိမရွိျဖင့္ တိုင္းတာသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္
စသည့္ ကာလအပိုင္းျခားသံုးခုလံုးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏အဆင့္တိုင္းတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ
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၂၂ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀
မ်ား ရွိျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာသည္။
အာဏာရအစိုးရႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသာစီးေပးထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တိတ္တဆိတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမကို ပါတီတစ္ခုအသာစီးရ
ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ အာဏာရအစိုးရကို ဘက္လိုက္တင္ျပေရးသားျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္
စာရင္းမ်ား အလြန္အမင္းမွားယြင္းျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မရရွိျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိ
မဲေပးခြငရ
့္ သ
ိွ ျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ဟုတမ
္ န
ွ ေ
္ ၾကာင္းျပသရန္ လုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ားျပားခက္ချဲ ခင္း (မဲဆႏၵရင
ွ မ
္ ်ားမွ စိတ႐
္ ပ
ႈ ္
မခံဘဲ မဲမေပးဘဲေနရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သျဖင့္)၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ
မမွ်တျခင္း (သို႔မဟုတ္) မစိစစ္ႏိုင္ျခင္း၊ အတိုက္အခံပါတီမွေခါင္းေဆာင္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ယွဥ္ၿပိဳင္ကြင္းမမွ်တျခင္း၊ မဲေပးရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလြဲမွားျခင္း၊ မဲ႐ုံႏွင့္မဲေပးမည့္သူမမွ်တ၍ မဲေပးရန္တန္းစီ
ရျခင္းမ်ားႏွင့္

အခ်ိန္မေလာက္ငျခင္း

(မဲေပးရန္

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတန္းစီရလွ်င္

မဲမေပးဘဲျပန္သြားႏိုင္သျဖင့္)၊

လိမ္ညာတုပမဲေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လိမ္ညာမဲေရတြက္ျခင္း၊ အေယာင္ေဆာင္မဲေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လိမ္ညာသက္ေသခံျခင္း၊
လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္

မဲ႐ုံမွဴးမ်ားအားသင္တန္းေပးရာတြင္

ျဖစ္စဥ္အဆင့္အသီးသီးတြင္

ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ၿပီး

အားနည္းျခင္းစသည္တို႔သည္

တစ္ခုတြင္ခ်ဳိ႕ယြင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုး၏

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိပါသည္။
အထက္ပါဥပမာမ်ားအျပင္

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို

ထိုးနွက္အရွက္ခြဲျခင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရန္မလြယ္ကူျခင္းမ်ား၊ အုပ္စုတစ္စုစု တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္မရဘဲ ထိမ္ခ်န္
ခံရျခင္းမ်ား၊ လူထု၏ေရြးခ်ယ္မႈကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ အာဏာလႊဲမေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
အျငင္းပြားမႈႏင
ွ ့ ္ ႐ုနး္ ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မမ
ႈ ်ားစသည္တသ
႔ ု ိ ည္လည္း အမ်ားျပည္သယ
ူ ၾု ံ ကည္မက
ႈ ်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း
မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွဴးႀကီးၾကပ္သူ အဖြဲ႕စည္းအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္
ပါသည္။

တရား၀င္မႈရွိေစသည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာေတြ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္နည္း။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ႀကီးမွဴးက်င္းပရန္

အဓိကတာ၀န္ရွိေသာ

အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရပါတီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္သမၼတမွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေကာ္မရွင္၏သက္တမ္းမွာ အစိုးရသက္တမ္းႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ တတိယေျမာက္က်င္းပမည့္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး NLD အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆံုးက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒
ဦးလွသိန္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈ၊ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေစေရးဆုိသည့္ စံ (၅) ခ်က္ႏွင့္
အညီ က်င္းပသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ကာလသည္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ်ိန္
ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိၿပီး ထိုစံငါးခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ေရးမွာ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ရပ္မ်ား
တြင္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္၊ ႏိုင္ငံတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစသည့္ ဆိုးရြားစြာႀကံဳေတြ႕ရေသာ
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ေရြးေကာက္ပြဲနွစ္မ်ားမွ အစိုးရမ်ားမွာ (ဥပမာ- ဥေရာပ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းဒဏ္ခံ စပိန္ႏွင့္ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမ်ားမွ
အစိးု ရမ်ား) ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု ေနာက္ဆက္တဲြ အေထြေထြမေက်နပ္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ျပဳတ္က်ေလ့ရတ
ိွ တ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္လည္း ယခင္ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လူမႈအက်ပ္အတည္းၾကား
မွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုစိန္ေခၚမႈမ်ားၿပီး သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ သည္းခံမႈ၊ နားလည္မႈတို႔အရင္းခံေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလာေပးရမည့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး
ေၾကာက္လန္႔၍ မဲလာမေပးမည့္သူမ်ားပါက (low voter turnout) ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို ထိခိုက္
ႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားမဲထြက္ေပး၍ ကူးစက္မႈအမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၏ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ
နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တက္လာမည့္အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကို ထိခိုက္မည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာဂစ္
မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္အၿပီး ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တရား၀င္မႈမွာ ယေန႔တိုင္
အျငင္းပြားေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထုပ္
၀န္ပိုးမ်ား ပိုလာမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ၂၀၁၅ တြင္
မဲ႐ုံအမ်ားစုသည္က်ဥ္း၍ ျပည့္က်ပ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးခြင့္ကိုထိပါးေနသည္၊ မဲ႐ုံအတြင္း လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းဆိုင္ရာ

အစီစဥ္မက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိသည္၊ မဲေပးရန္တန္းစီ အခ်ိန္ၾကာၾကာေစာင့္ဆိုင္း
၂

ရသည္စသျဖင့္ သိရွိရသည္။ ကိုဗစ္ကာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီအား အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း၊ လက္ေဆး
ေစျခင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတပ္ဆင္ေစျခင္း (မ်က္ႏွာဖံုးမတပ္လာပါက)၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျခာက္ေပခြာရျခင္းစသည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ ပိုလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိေနၿပီးသည့္ မဲ႐ုံေနရာအခက္ခဲ၊ အခ်ိန္မေလာက္ငွမႈ အခက္ခဲ
တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈဖိအားျဖစ္ေပမည္။
လက္ရွိအေျခေနတြင္ မဲစာရင္းအမွားအယြင္းမ်ားသည္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မဲမေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ
မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား စံ ၅ ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ဆိုလွ်င္၊ က်န္ရွိသည့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကာလ
အနည္းငယ္တြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲေပးမည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ
ရရန္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏အဆင့္တိုင္းကို လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ေပးရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မဲဆႏၵနယ္တုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
မီဒယ
ီ ာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ တြ႕ရန္၊ ပြငပ
့္ င
ြ လ
့္ င္းလင္းေတြ႕ဆံေ
ု ဆြးေႏြးရန္ႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပျဲြ ဖစ္စဥ္
ေ ခ်ာေမြ႕ေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို အားေကာင္းေစျခင္း
ေရြးေကာက္ပစ
ဲြ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွငအ
့္ လြမ
ဲ ာွ းမ်ားသည္ ဥပေဒမဲေ
့ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းေၾကာင္ေ
့ သာ္လည္းေကာင္း၊
ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ နားလည္ကြၽမ္းက်င္မႈအားနည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ
၂

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ စာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာေရးအစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား။ ကာတာစင္တာ၊ ဥေရာပသမဂၢႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာျပည္သလ
႔ူ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈအဖြ႕ဲ တိ၏
႔ု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစားမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။
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ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္အလြဲမွားမ်ားကို မဲမမွန္မကန္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္မွားသည့္အမွားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းအစီစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလည္ကြၽမ္းက်င္မႈ မျပည့္စံုမႈ၊ လူအင္အားအရင္းအျမစ္မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္
မွားသည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ မရည္ရြယ္သည့္ အလြဲအမွားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းအမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ မဲေပးစဥ္ႏွင့္ မဲေရတြက္စဥ္အတြင္း၊ မဲ႐ုံအတြင္း
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အစီစဥ္မက် အမွားယြင္းအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအလြဲအမွားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ
မရည္ရယ
ြ သ
္ ည့္ အလြအ
ဲ မွားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပေ
ဲ ြ စာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာသူမ်ားက အကဲျဖတ္ခၿ့ ဲ ပီး ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္

ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစမည့္၊

ပိုမိုဒီမိုကေရစီနည္းက်မည့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသာေပးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ လုပ္ငန္းပိုင္း
ဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမွအပ ''တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ""၊ ''ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ""၊ ''ေကာင္းစြာစီစဥ္
ထားေသာ""၊ ''အမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ေကာင္းမြန္ေသာ""၊ ''လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ အသိမွတ္ျပဳဖြယ္
အထူးႀကိဳးစားအားထုတထ
္ ားေသာ"" ေရြးေကာက္ပျဲြ ဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခဲၾ့ ကၿပီး ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွငႏ
္ င
ွ တ
့္ က္လာ
၃

သည့္အစိုးရအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ၏တရား၀င္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္

လူကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျဖစ္စဥ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို မည္သူပင္ ဦးေဆာင္
ေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မႈ၊ တရား၀င္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဂုဏ္သိကၡာ
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်က္ႏွာစာအသီးသီးႏွင့္အဆင့္တိုင္းကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲ
ျဖတ္၍ အႀကံျပဳခ်က္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားပံုမွန္က်င္းပႏိုင္ရန္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိမွတ္ျပဳ႐ုံသာမက အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာ
ရန္၊

မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

လိုအပ္သည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ေနသူအသီးသီးႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႀကီးမွဴးက်င္းပေပးရသည့္ အဓိကအဖြဲ႕စည္းတစ္ခုျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ပါက နားလည္မႈအလြဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္
သကဲ့သို႔ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္၊ အႀကံျပဳခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း
၎တို႔မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမည္သည္
ပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ပြဲ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားက အႏိုင္ရသူ
မ်ားထက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈေပၚ ရံဖန္ရံခါေမးခြန္းထုတ္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ကဲ့သို႔
ပါတီမ်ား အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား မီဒယ
ီ ာမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳႏိင
ု သ
္ ည္၊့ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏိင
ု သ
္ ည့္ အခင္းအက်င္း
တစ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒအခ်ဳိ႕အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊
မေက်လည္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ႐ႈံးသူ၊ ႏိုင္သူအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသား
အမ်ားစုမွာ ရလဒ္အေပၚ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ယခုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အၾကား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အၾကား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

၃

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမစ္ရွင္မ်ား၏ ကနဦးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။ ဥပမာ-

ကာတာစင္တာ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ ''ကာတာစင္တာမွ မဲ႐ုံေပါင္း ၂၄၅ ခု ကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး မဲေပးျခင္းႏွင့္မဲေရတြက္ျခင္း
မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အမွားယြင္းအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ထိုအမွားယြင္းမ်ားမွာ မဲ႐ုံအရာရွိမ်ား အေတြ႕ႀကံဳ
နည္းျခင္း

အရင္းျမစ္မ်ားမလံုေလာက္၊

myanmar-111015.html)
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အကန္႔သတ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။""

(https://www.cartercenter.org/news/pr/

၂၂ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀
ေကာ္မရွင္အၾကား နားလည္မႈအလြဲမ်ားႏွင့္ အျမင္မရွင္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည့္ အခင္းက်င္း
မ်ားမွာ ပိုမိုလိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဥပမာဆိုရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား မဲေပးရန္
လိုအပ္ခ်က္တြင္ အနည္ဆံုးရက္ေပါင္း ၁၈၀ မွ ၉၀ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအရၾကည့္လွ်င္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ကို မဆံုး႐ႈံးေစ
မည့္ ႀကိဳဆိုဖြယ္ဥပေဒျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူ႔အခြင့္ေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥေပဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ
ႏိုင္ငံသားတိုင္း မဲေပးခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နားလည္
လက္ခံေသာ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား မလိုလား၊
ကန္႔ကြက္ေသာ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္

ရက္ေပါင္း

၉၀ ေက်ာ္ေနထိုင္႐ုံမွ်ျဖင့္ အဆိုပါေဒသ၏ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္မဲေပးခြင့္ေပးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲမဲစာရင္း
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ေရာက္သကဲ့သို႔ ၎တို႔အတြက္လည္း နစ္နာမႈရွိသည္ဟု ပါတီ ၁၄ ခု စုေပါင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ
ဥပမာတစ္ခုမွာ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီမ်ားမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လႈပ္ရွားသူ
မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသကဲ့သို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
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ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား အႀကံျပဳတိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုဗစ္
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။ တတိယဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လူဦးေရမ်ားသည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အား မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအျဖစ္ ခြ၍
ဲ
လူဥးီ ေရနည္းေသာ ဆိပက
္ မ္းၿမိဳ႕နယ္အား အျခားမဲဆႏၵနယ္ႏင
ွ ့္ ေပါင္းစည္းျပင္ဆင္သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ
စီမံခန္႔ခြဲမႈရႈေထာင့္အရ မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း (လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၇ သိန္းနီးပါး
ရွိၿပီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၃၀၀၀ နီးပါးသာ ရွိသည္။ Voting power ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
ကိုယ္စားျပဳရမည့္လူဦးေရ အေရအတြက္အရဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုအၾကားကြာဟခ်က္မွာ အလြန္ႀကီး၍ မမွ်တျဖစ္ေန
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သည္။)

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ အတိုက္အခံပါတီအားေကာင္းသည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏
၅

ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ သံသယ၀င္ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္မွာ ေပၚလြင္
လွသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအသီးသီးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားအသီးသီးရွိသျဖင့္ ဒိုင္ျဖစ္သူ ေကာ္မရွင္
တစ္ဦးတည္း

ဆံုးျဖတ္တာ၀န္ခံရန္မလိုအပ္ဘဲ

အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္

အမ်ားနားလည္လက္ခံႏိုင္ေသာ

အေျဖကိုရလွ်င္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ အလားတူပင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈၂၆ ဦး ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆၈၇၆၈၄ ဦး ရွိသည္။

၅

လက္ရွိတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးစာအမွတ္

၅၀၈(၅)/၁၂ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ လႊတ္ေတာ္မွမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ မည္သည့္ေန႔
တြင္ စတင္ၿပီး အတည္ျဖစ္မည္ကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက မသိရွိေသးဟု ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ Myanmar Now မွ ကိုၿဖိဳးသီဟခ်ဳိေရးသားသည့္သတင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ https://myanmar-now.org/mm/news/3039, https://news-eleven.com/article/157343
။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈအရ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ မူလၿမိဳ႕ နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕ နယ္ မွ ၁၂ ၿမိဳ႕ နယ္သာပါရွိေတာ့မည္။

7

၂၂ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀
မဲ႐ုံအားလံုးအျပင္မထုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ကိုတပ္တြင္းတြင္ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါမွတ္ခ်က္
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း
ဖုန္းျဖင့္မေျဖဆိုဟူေသာ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမူေၾကာင့္ အခ်ိန္မီဆက္သြယ္၍မရရွိခဲ့ဘဲ
သတင္းအမွားမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ထိုသတင္းအမွားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရသည့္
အလုပ္တာ၀န္မ်ားပိုခဲ့သည္။ ပံု-က

ပင္ရင္း - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ Facebook ေပၚမွ

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ စံငါးခ်က္ႏွင့္ညီေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာ နည္းလာၿပီ
ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားျပည့္ေနေသာ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
လြတ္လပ္၍ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာအဖြဲ႕အစည္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ထားရွိျခင္း၊ ၎တို႔ကို လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အမွားအယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ား၊ သတင္းတု
သတင္းမွားမ်ား၊ နားလည္မႈအလြဲမ်ားႏွင့္ အျမင္မရွင္းမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားအပါ
အ၀င္ ေရြးေကာက္ပႏ
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ီ က
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ံ ည္၊့ ဒီမက
ုိ ေရစီတရား၀င္မႈ
ခိုင္မာေစမည့္ ကိုဗစ္စိန္ေခၚမႈၾကားက၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စုမြန္သန္႔သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ Keele တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးျပဳမဟာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး
လက္ရွိတြင္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာသုေတသနမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
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