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ဤစီာတမို့�သညီ ့၂၀၁၇ ခု�နှှစီ့ ဒီီဇိုင့်ဘ့ာာလိ ၄-၅ ေကရေတ့ဲင့် ့မြို့�ုတုန်းန့ှု�င့်င့့်၊ံ Edinburgh မြို့မိုု��၌ကရေ�င့်�့ပွဲ

ခု���သာ စီတ�တထအကြိကရေုမို�့ဖြမိုာကရေ ့ ပွဲဋိုပွဲကရေခအလိဲန်းဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ 

Edinburgh စီကရော�ဝု�င့်�့တဲင့် ့ စီာ�ေ�သူတင့်ဖ့ြပွဲခု���သာ တင့်ဖ့ြပွဲခု�ကရေက့ရေု�အ�ဖြခုခုထံားာ��ေ�သာ�ထားာ�ဖြခုင့်�့ 

ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ။့ 

အလိ�ပွဲ့ရုံ��ံဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�တဲင့် ့ပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�၏ တန်း့ဖွဲ့ု��ေှု�သာအသုအဖြမိုင့်မ့ို�ာ�နှှင့်�့ ဤပွဲဲ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ�့ဖြမိုာကရေ့

�အာင့် ့လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့ပွဲ��သာ Edinburgh တကရေကသု�လိေုှ့ ကရေွနှ့�ပွဲတု့��၏မုိုတဖ့ွဲ့ကရေမ့ို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့သာ Edinburgh 

ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်ေ့ာစီင့်တ့ာ (ECCL) နှှင့်�့ ကရေမိုာာလိ��ံဆုို�င့်ေ့ာ တော�မိုှတ�ေ�အကရေယူဒ့ီမီို (GJA) 

ကရေု� International IDEA အဖွဲ့ဲ��မိုှ �ကရေ��ဇိုူ�တင့်ေ့ှုပွဲါသညီ။့ 

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းအ့ဆိုင့်�့တု�င့့်�တဲင့် ့ ပွဲါဝင့်ပ့ွဲ�ံပွဲု���ပွဲ�မိုုနှှင့်�့ လိမို�့ညွှှန်း့မိုု�ပွဲ��သာ Sumit Bisarya နှှင့်�့ 

Kimana Zulueta-Fülscher၊ နှှင့်�့ ဤအစီီေင့်ခ့ုစံီာအမြို့ပွဲီ�သတမ့ိုုအတဲကရေက့ရေူညီီ�ပွဲ��သာ International 

IDEA ပွဲ�နံှှုပွဲ့ထား�တ�့ဝ�ေ�အဖွဲ့ဲ��တု��ကရေု� �ကရေ��ဇိုူ�အထားူ�တင့်ေ့ှုပွဲါသညီ။့ 
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• နှု�င့့်င့်�ံေ�ဆိုု�င့့်ော �ဖြပွဲလိညီမ့ိုုလိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းမ့ို�ာ�တဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့သညီ ့ အခုော

ကရေ�သညီ�့ အခုန်း့�ကရေဏ္ဍတစီခ့ု�အဖြဖွဲ့စီ ့လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ညီ။့ သု���သာ၄့င့်�့သညီ ့အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့

မိုုမို�ာ�ေှုနှု�င့်င့့်ံ�ေ� ပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�နှှင့်�့ အခု��ု��သာအတု�င့်�့အတာတစီ့ခု�အထားု ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အသု�င့်�့အဝု�င့်�့ကရေု�ယူတ့ု�င့်ပ့ွဲင့် ့ အကရေွမို့�ဝင့်မ့ိုုအကရေန်း�အ့သတ ့ မိုကြကရောခုဏေှု�န်း

�သာ ကရေမိုာာကြိကရေီ�တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ 

• �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုသညီ ့ကရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�့�သာေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံပွဲု���ပွဲ�မိုညီ ့ဖြဖွဲ့စီ့

�သာလ့ိညီ�့ လို�ခု�င့်�့သာေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�အာ�လိ��ံကရေု� တမြို့ပွဲု�င့်န့်းကရေသ့ုသာထားင့်ေ့ှာ�စီဲာ ေေှု

�စီမိုညီ ့ မိုဟု�တ�့ပွဲ။ ထားု��ဖြပွဲင့် ့ မိုညီသ့ညီ�့ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� အလို�ခု�င့်ဆ့ို��ံဆိုု�သညီ�့ 

ထားင့်ဖ့ြမိုင့်ခ့ု�ကရေန့ှှင့်�့ပွဲတသ့ကရေ၍့ သ�ဘာာထားာ�ကရေဲ�လိဲ�မိုုမို�ာ� ေှုနှု�င့်သ့ညီ။့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့

ဒီီဇိုု�င့့်�တဲင့် ့ ဦး�စီာ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု��ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့ ပွဲါဝင့့်သညီ။့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ့

�ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းသ့ညီ ့ အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်မ့ိုုနှှင့်�့ �ပွဲါင့်�့စီညီ�့ညီီညွှဲတမ့ိုုကရေု� အ�လိ�ထားာ�

�လိ�ေှု�သာလ့ိညီ�့ �ေး��ကရောကရေခ့ုလံိှတ�့တာက့ရေ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�၏ အခုန်း့�ကရေဏ္ဍကရေု�လိ�ပွဲ ့

�ဆိုာင့့်သညီ�့အခုါ အ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့�ေ�အစီု��ေ၏  လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်မ့ိုု၊ ကြိကရေီ�ကြကရေပွဲမ့ိုုတု��နှှင့်�့ သကရေဆ့ိုု�င့်�့သာ

အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� ထားညီ�့သဲင့့်�စီဉ်း�့စီာ�ေန်း ့ လို�အပွဲန့ှု�င့့်သညီ။့ ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီ�့ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

မို�ာ�သညီ ့�ေး��ကရောကရေခ့ုံအဖွဲ့ဲ��နှှင့်�့ ၄င့်�့တု��၏လိ�ပွဲင့့်န်း�့တာဝန်းမ့ို�ာ� နှှစီ့ခု�စီလိ��ံ၏ တော�ဝင့်မ့ိုု

ကရေု� ဖြမိုှင့့်�တင့်ေ့န်း့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ 

• အာဏာေှင့်စ့ီန်းစီ ့ အ�န်းအထားာ�ေှု�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�နှှင့်�့မိုတူဘာ� ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

မို�ာ�သညီ ့ အ�ဖြခုခုအံာ�ဖြဖွဲ့င့့်� မို�သခု�ာမို�ေောမိုုမို�ာ�ေှုသညီ။့ သု���သာ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�ဖြဖွဲ့စီစ့ီဉ်း့မို�ာ�ေှု ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုအဆိုင့်�့မိုှာအလိဲန်းန့်းညီ�့သညီ။့ 

ဖြဖွဲ့စီစ့ီဉ်း့အတဲင့့်� ပွဲါဝင့်လ့ိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်က့ြကရေသူမို�ာ�မိုှ လိကရေခ့ုံနှု�င့့်�လိာကရေမ့ိုညီ�့ မို�သခု�ာမို�ေောမိုု

ပွဲမိုာဏသညီ ့မိုညီသ့ညီ�့အခု�နု်း့တဲင့်မ့ိုဆိုု� ကရေန်း�သ့တခ့ုံေနှု�င့်မ့ြို့ပွဲီ� ထားု�မိုှတစီဆ့ိုင့်�့ ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီ့

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဦး�တညီသ့ညီ�့�ဆိုာင့်ေ့းကရေမ့ိုုမို�ာ�နှှင့်�့စီပွဲလ့ိ�ဉ်း့�သညီ�့ �ေး�ခု�ယူစ့ီောမို�ာ�

လိညီ့� ကရေန်း�သ့တခ့ုံေနှု�င့်မ့ိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ အကရေယူ၍့ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�ကရောလိအတဲင့်�့ 

ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုအဆိုင့်�့�ဖြပွဲာင့်�့လိ�၍ ကြိကရေီ�ထားဲာ�လိာပွဲါကရေ �ေး�ခု�ယူစ့ီောအသစီမ့ို�ာ�  ဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ�လိာ

နှု�င့့်သညီ့။ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�ကရောလိသညီ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီကရေဝ့န်း့�မို�ာ�စီဲာထားု ကြကရောေှညီ့

နုှ�င့်မ့ြို့ပီွဲ� �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�မို�ာ�စဲီာအတဲင့်�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီတ့စီခ့ု�ထားကရေမ့ိုကရေ �ဖြပွဲာင့်�့လိ�မုိုလိညီ�့ 

ပွဲါဝင့်န့ှု�င့့်သညီ။့ 

• �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�စီန်းစီမ့ို�ာ�၏ လိကရေ�့တဲ�သကရေ�့ောကရေမ့ိုုသညီ ့ အ�ဖြခုအ�န်းနှှင့်�့သကရေဆ့ိုု�င့်�့န်း 

သညီ့။ အဖြခုာ��န်းောမိုှ တင့်သ့ဲင့်�့လိာ�သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီတ့စီ့ခု�သညီ ့မိုူလိ�န်းောတဲင့့်
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အလိ�ပွဲလ့ိ�ပွဲ ့သကရေ��သု�� အ�ဖြခုအ�န်းသစီ ့တစီခ့ု�တဲင့် ့အလိ�ပွဲလ့ိ�ပွဲလ့ိုမို�့မိုညီဟ့ု� ယူူဆိုဖြခုင့်�့သညီ့

ပွဲညီာမို��ော�ောကရေသ့ညီ့။ သမိုာရုံု��ကရေ�ရုံု��ောဖြဖွဲ့စီ�့သာ သု��မိုဟု�တ ့ အကရေွမို�့တဝင့်ဖ့ြဖွဲ့စီ�့သာ

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီက့ရေု� ဖြပွဲန်းလ့ိညီက့ရေ�င့်�့သ��ံဖြခုင့်�့သညီလ့ိညီ�့ အသ�ံ�ဝင့်မ့ိုညီမ့ိုဟု�တ�့ပွဲ။ �စီ�စီပွဲ့

ညီှုနှုင့့်�မိုုမို�ာ�တဲင့် ့အဓိုကရေလိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ူမို�ာ�အကြကရော� ညီှုနှုင့်�့မိုုမို�ာ�သည့ီ သဟုဇိုာတေှု�သာ

 မိုူ�ဘာာင့်မ့ို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�့ဆိုာင့်�့ပွဲ�နှု�င့်သ့ညီ။့ သု���သာ ့ထားု�သု��ဖြပွဲ�လိ�ပွဲေ့န်း့အာမိုခုခံု�ကရေမ့ိုေှု�ပွဲ။ 

• �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�စီန်းစီ့တစီခ့ု�အတဲင့်�့ တုကရေ��သာအ�သ�စီုတ ့ န်းညီ�့ပွဲညီာအ�ဖြပွဲာင့်�့အလိ�မို�ာ� 

သညီ ့�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�ေလိဒီမ့ို�ာ�ကုရေ�ကြိကီရေ�ကြိကီရေ�မိုာ�မိုာ� အ�ဖြပွဲာင့်�့အလိ�ဖြဖွဲ့စီ�့စီနုှ�င့်သ့ညီ။့ ထုား���ကြကရောင့်�့ 

နှု�င့်င့့်ံ�ေ�သမိုာ�မို�ာ�သညီ ့ကရေု�ယူတ့ု�င့်အ့�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ �န်းာကရေက့ရေဲယူေ့ှု န်းညီ�့ပွဲညီာေှင့်မ့ို�ာ�၏ လိကရေ့

ထား�တဲင့့် လိ�ံ�ဝအပွဲထ့ားာ�မိုညီ�အ့စီာ� န်းညီ�့ပွဲညီာေပွဲမ့ို�ာ�၏ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်�သာအကရေ��ု�ဆိုကရေမ့ို�ာ�ကရေု� 

န်းာ�လိညီေ့န်း့ အ�ေ�ကြိကရေီ�သညီ။့ 

• �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုကရေု� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မိုူ�ဘာာင့်၏့ အဖြခုာ�အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့

ကရေန်း�သ့တထ့ားာ�နှု�င့်မ့ြို့ပွဲီ� ယူင့်�့တု��မိုှအခု��ု�သညီ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အ�ေ�ကရေုစီစေပွဲ့

မို�ာ�နှှင့်�့ ဆိုကရေစ့ီပွဲ�့န်းနှု�င့့်သညီ။့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ/န်းယူန့်းုမိုုတ့ဖြပွဲင့်ပ့ွဲမိုှတဆိုင့်�့ မို��ပွဲ�ဖြခုင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�တဲင့် ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောက့ရေနှု�င့်င့့်သံူ/သာ�မို�ာ�၏ ပွဲါဝင့်မ့ိုုတညီေ့ှုဖြခုင့်�့နှှင့်�့ ပွဲါဝင့်မ့ိုုပွဲ�စံီ ံ

တု��သညီ့ အထားူ�အ�ေ�ပွဲါ�သာ ဥပွဲမိုာတစီခ့ု� ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

• ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့မိုုတစီေ့ပွဲ၏့ အခု�နု်း့၊ အဆိုင့်�့မို�ာ�နှှင့်�့ �ေှ��န်းာကရေ့

အစီီအစီဉ်း့ သတမ့ိုှတမ့ိုုမို�ာ�သညီ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုနှှင့်�့ သကရေဆ့ိုု�င့်သ့ညီဟ့ု� 

ထားင့်မ့ိုှတေ့�သာလ့ိညီ�့ လိကရေေ့ှုအခု�နု်း့တဲင့် ့၄င့်�့တု��အကြကရော�ေှု ခုု�င့်မ့ိုာသညီ�့ဆိုကရေစ့ီပွဲမ့ိုု မို�တဲ�

�သ�ပွဲါ။ ဖွဲ့ကရေဒ့ီေယူဖ့ြပွဲညီ�့ထားာင့်စ့ီ�နှှင့်�့ တစီဖ့ြပွဲညီ�့ထားာင့်စ့ီ�စီန်းစီ့အကြကရော� �ေး�ခု�ယူမ့ိုုသု��မိုဟု�တ့

 သမိုမတစီန်းစီ့၊ တစီစ့ီုတ့တစီပ့ွဲု�င့်�့သမိုမတစီန်းစီ့နှှင့်�့ ပွဲါလိီမိုန်းအ့ဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့မို�ာ�အကြကရော� �ေး�ခု�ယူ့

မုိုတု��နှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီ ့�ေး�ခု�ယူမု့ိုတု��ကြကရော� လိကရေ�့တဲ�တဲင့်ဆ့ိုကရေစ့ီပွဲမု့ိုေုှမိုေုှနှှင့်�့ ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ� ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ�� (�ေး�ခု�ယူ့တင့်�့ဖြမိုှာကရေခ့ုံေခု�နု်း့) အတဲကရေသ့ု��မိုဟု�တ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အသဲင့်�့ကရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�မိုှ ထားဲကရေ�့ပွဲ�လိာ�သာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာ ့

အတဲကရေ ့ဆိုကရေစ့ီပွဲမ့ိုုေှုမိုေှုဆိုု�သညီ� ့သကရေ�့သအ�ထားာကရေအ့ထားာ�လိညီ�့မိုေှုပွဲါ။ 

• လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ နှု�င့့်င့်�ံေ�အေ �ဖြဖွဲ့ေှင့်�့မိုုလိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းမ့ို�ာ�အေ �ဒီသအဆိုင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

မို�ာ�ကရေု� အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ� မိုတု�င့်မ့ိုှီကရေ�င့်�့ပွဲေန်းမ့ိုှာ ေှာ�ပွဲါ�သညီ။့ ယူင့်�့သု�� ဖြဖွဲ့စီ့

ေဖြခုင့်�့မိုှာ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့်ပ့ွဲါဝင့်�့န်း�သာ အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ ပွဲါဝင့်�့ဆိုာင့်ေ့းကရေသ့ူအ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ 

၄င့်�့၏ ကရေု�ယူပ့ွဲု�င့်တ့ော�ဝင့်မ့ိုုကရေု� ဉ်းီ�စီဲာေလို�ဖြခုင့်�့ သု��မိုဟု�တ ့ နှု�င့့်င့်�ံေ�အေ အသုအမိုှတဖ့ြပွဲ�

မိုညီ�့ အဖြခုာ�လိမို�့�ကြကရောင့်�့မို�ာ� �ပွဲ��ပွဲါကရေလ့ိာမိုညီက့ရေု� ဖွဲ့ယူထ့ား�တေ့န်း့ ဆိုနှဒေှုဖြခုင့်�့�ကြကရောင့်� ့

ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်သ့ညီ့။ နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ပွဲါဝင့်ပ့ွဲတ့သကရေသ့ူမို�ာ�နှှင့်�့ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ဆိုု�င့်ေ့ာ မိုူ�ဘာာင့်ပ့ွဲ�စံီ ံ�ေ�ဆိုဲ�

သူမို�ာ�အတဲကရေ ့ �ေး�ခု�ယူမ့ိုုတစီခ့ု�ေှု�သာလ့ိညီ�့ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့�ေး� 

�ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ဉ်းီ�စီဲာကရေ�င့်�့ပွဲေန်း ့ သု��မိုဟု�တ ့ အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့နှှင့်�့ �ဒီသနှတေအဆိုင့်�့ �ေး� 

�ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� တစီမ့ြို့ပွဲု�င့်န့်းကရေက့ရေ�င့်�့ပွဲေန်း့အတဲကရေ့ ကရေန်း�သ့တခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�ေှုသညီ။့ 
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• တော�ဝင့်မ့ိုုနှှင့်�့ ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုေှု�သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�တစီခ့ု�တဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်း့

အတဲကရေ ့တန်း�့တူအခဲုင့်�့အ�ေ�ေေန်း ့မို�ကြကရောကရေမ့ိုေး�ံလဲိတလ့ိပွဲစဲ့ီာကြိကုရေ��ပွဲမို�့သညီ�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ� 

စီီမိုံခုန်း�့ခုဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ�� (EMB) တစီဖ့ွဲ့ဲ��လို�အပွဲသ့ညီ။့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ��

တစီဖဲ့ွဲ့�� သု��မိုဟု�တ ့ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလှ့ိတ�့တာအ့တဲကရေ ့�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�မို�ာ�ကရေ�င့်�့ပွဲောတဲင့် ့အာ�လိ��ံ 

န်းီ�ပွဲါ�အသ�ံ�ဖြပွဲ�သညီ�့စီပံွဲ�စံီသံညီ ့ကရေန်းဉ်းီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ စီာေးကရေစ့ီာတမို�့တဲင့့်

လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ�့ပွဲ�စံီဖံြဖွဲ့င့်�့ EMB အဖွဲ့ဲ��တစီဖ့ွဲ့ဲ��ကရေု� သတမ့ိုှတထ့ားာ�ဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ အသဲင့်က့ရေူ� 

�ဖြပွဲာင့်�့�ေ�အဆို��ံတဲင့် ့ ထားဲကရေ�့ပွဲ�လိာသညီ�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ �ဖြဖွဲ့ေှင့်�့မိုုမို�ာ�

တဲင့့် ထားင့်သ့ာဖြမိုင့့်သာေှု�သာပွဲ�စံီမံိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့ သဲင့်ဖ့ြပွဲင့်အ့ေလိဲတလ့ိပွဲ့

�သာ EMB ထားညီ�့သဲင့်�့�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ�ဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ သု��မိုဟု�တ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့

ပွဲါဝင့်ဖ့ြခုင့်�့မိုေှုသညီ�့ (�တဲ�ေန်းညီ�့�သာ) ကရေု�လို�န်းီ�ခုတရ့ုံု��ော �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီီမိုခံုန်း�့ခုဲ�မိုုကရေု� 

ဖြပွဲန်းလ့ိညီက့ရေ�င့်�့သ�ံ�ဖြခုင့်�့တု�� ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့
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‘�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့ဒီီဇိုု�င့့်�’ ဟုူ�သာစီကရော�စီ�ကရေု� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�တစီခ့ု�တဲင့် ့အနှု�င့့်ေ�သာပွဲါတီမို�ာ�

နှှင့်�့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�၏ ဆိုနှဒမို�မို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့န်းောအဖြဖွဲ့စီသ့ု�� �ဖြပွဲာင့်�့လိ�လို�ကရေ့

�သာမိုူ�ဘာာင့်န့ှှင့်�့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းအ့ဖြဖွဲ့စီ ့ဤစီာတမို�့တဲင့် ့အသ��ံဖြပွဲ�ထားာ�သညီ။့ အဓိုကရေကရေ�သညီ� ့အခု�ကရေ့

မှိုာ �ေး�ခု�ယူမု့ိုအ�ဖြခုခုသံ�ဘာာတော�တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ အနုှ�င့်ေ့သူမို�ာ�သညီ ့တစီန့်းညီ�့န်းညီ�့ဖြဖွဲ့င့်�့ ဆိုနှဒမို� 

အမို�ာ�ဆို�ံ�ေေှုသညီဟ့ု� ဆို��ံဖြဖွဲ့တ�့သာအ�ဖြခုအ�န်းဖြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ အ�ဖြခုခုံအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ အမို�ာ�စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�

သဘာာဝဖြဖွဲ့င့်�့ �ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့၊ ပွဲါဝင့်သူ့မို�ာ�မှို ယူင့်�့တု��ေေုှ�သာ �ထားာကရေခ့ုမုံိုအဆိုင့်�့အလုိ�ကရေ ့ အကြကရေမို�့ဖွဲ့�င့်�့

အခု��ု�ခု�သညီ�့ပွဲ�စံီဖံြဖွဲ့င့်�့ မိုှ�ဝ�သာအခု��ု�ကရေ�သဘာာဝဖြဖွဲ့င့်�့ �ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့၊ သု��မိုဟု�တ ့အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့တစီ့ခု�

ထားကရေမ့ိုကရေပွဲါဝင့်မ့ြို့ပွဲီ� မို�ဆိုနှဒေှင့့်တစီဉ့်းီ�စီီသညီက့ရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�ကရေု� အမို�ာ�စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုု သ�ဘာာ 

တော�အေ�ော အခု��ု�ကရေ�သ�ဘာာတော�အေပွဲါ ပွဲ�စံီနံှှစီ့မို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�့�ပွဲါင့်�့စီပွဲ�့ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့တု�� ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

ဤအမို��ု�အစီာ�မိုှ�သဲဖွဲ့ယူသ့ညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီမ့ို�ာ�အန်းညီ�့င့်ယူေ့ှု�သာလ့ိညီ�့ လိကရေေ့ှုအမို�ာ�စီ�

အသ�ံ�ဖြပွဲ��န်း�သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့အာ�လိ��ံန်းီ�ပွဲါ�သညီ ့ ဤစီန်းစီအ့တဲင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ဤအဓိုကရေ

အစုီတအ့ပုွဲ�င့်�့မို�ာ�နှှင့်�့အတူ အဖြခုာ�ဆို��ံဖြဖွဲ့တခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�သညီလ့ိညီ�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီဒီ့ီဇုို�င့်�့တဲင့်အ့ဓုိကရေ

ကရေ�သညီ။့ ၄င့်�့တု��အန်းကရေအ့�ေ�ကြိကရေီ�ဆို��ံမိုှာ မို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�သညီ ့နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီ/လိုပွဲေ့ှာ�မိုုအကြကရော��ေး� 

ခု�ယူမ့ိုုလိာ�သု��မိုဟု�တ ့ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�အကြကရော��ေး�ခု�ယူမ့ိုုလိာ�ဆိုု�သညီ�အ့ခု�ကရေ့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်းာ��သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီသ့ညီ ့တူညီီ�သာ မို�ဆိုနှဒအ�ေအတဲကရေမ့ိုှ မိုတူညီီ�သာ

လိူမို�ာ�ကရေု� �ေး��ကရောကရေတ့င့်�့ဖြမိုာကရေ�့စီ�သာ�ကြကရောင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့သညီ ့အ�ေ�ပွဲါသညီ။့ 

ထားု���ကြကရောင့်�့ ၄င့်�့သညီ ့ ကရေုန်း�့ဂဏန်း�့နှှင့်�့ ပွဲထားဝီအ�န်းအထားာ�န်းာ�လိညီသ့ုေှုမိုု န်းညီ�့ပွဲညီာဆိုု�င့်ေ့ာလိ�ပွဲ ့

�ဆိုာင့်မ့ိုုတစီခ့ု�ကရေ��သု�� ထားင့်မ့ိုှတေ့�သာလ့ိညီ�့ အမိုှန်း့တကရေယူတ့ဲင့်န့်းကရေရ့ုံုင့်�့�သာ နှု�င့့်င့်�ံေ�သကရေ�့ောကရေ့

မိုုမို�ာ�ေှုသညီ� ့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့စီေ့ပွဲဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ထားု���ကြကရောင့်�့ နှု�င့်င့့်�ံေ�ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ� �ဖွဲ့ာထ့ား�တဖ့ြခုင့်�့

နှှင့်�့ဆိုု�င့်�့သာ�မို�ခုဲန်း�့သညီ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ ့ ဒီီဇိုု�င့်�့�ေ�ဆိုဲ�သူမို�ာ�၏ စီမိုှတဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ပွဲထားဝီဝင့့်

အ�န်းအထားာ�ဆိုု�င့်ေ့ာ၊ အ�တဲ�အ�ခု�ဆိုု�င့်ေ့ာ၊ သတမ့ိုှတ�့ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲခု�ကရေဆ့ိုု�င့်ေ့ာ (ဥပွဲမိုာ ကရေ�ာ�/မို၊ အသကရေ့

အစီေှုသဖြဖွဲ့င့်�့) သု��မိုဟု�တ ့ ပွဲ�ဂိုလိ�့ေ�ဆိုု�င့်ေ့ာ ဖြဖွဲ့စီတ့ညီမ့ိုုကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့၊ အစီု��ေ သု��မိုဟု�တ ့ တစီဉ့်းီ�

ခု�င့်�့ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�၏ တာဝန်းယ့ူူတာဝန်းခ့ုံမိုု၊ ေင့်က့ြကရော��စီ��ေ�နှှင့်�့ ညွှဲန်း��့ပွဲါင့်�့ဖွဲ့ဲ��ဖြခုင့်�့အတဲကရေ့

မိုကရေလ့ိ��ံမို�ာ�၊ အစီု��ေ၏တညီမ့ြို့င့်ုမိုမ့ိုုနှှင့်�့ ထားု�ောကရေမ့ိုု၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�အတု�ကရေအ့ခုံနှှင့်�့ ကြိကရေီ�ကြကရေပွဲမ့ိုုကရေု�ဖြမိုှင့်�တ့င့့်

ဖြခုင့်�့၊ နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ� တု��တကရေဖ့ွဲ့ဲ�ံမြို့ဖွဲ့ု��မိုုကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်း၏့ ရုံု��ေှင့်�့မိုု

နှှင့်�့�ေေညီတ့ညီတ့�ံမိုုတု��အပွဲါအဝင့် ့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့ခု�အမို�ာ�အဖြပွဲာ�ေှုသညီ။့ စီုန်း့�ခု�ခု�ကရေမ့ိုှာ ယူင့်�့တု��အာ� 

လိ�ံ�ကရေု� တစီမ့ြို့ပွဲု�င့်န့်းကရေတ့ညီ�့ မိုေေှုနှု�င့်ဖ့ြခုင့်�့ ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ဤေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�ထား�မိုှ တစီခ့ု�သု��ဉ်းီ�တညီလ့ိ�ပွဲ့

�ဆိုာင့်မ့ိုုသညီ ့ အဖြခုာ�တစီခ့ု�နှှင့်�့ �ဝ�ကရေဲာသဲာ�ဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့င့်�့ ဒီဲန်း့တဲ��လိ�ေှုသညီ။့ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ� �ဖွဲ့ာ ့

ထား�တဖ့ြခုင့်�့သညီ ့ဦး�စီာ��ပွဲ�အောကရေု� �ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 
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�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာ မိုူ�ဘာာင့်မ့ို�ာ�အာ�လိ��ံသညီ ့ ပွဲါဝင့်မ့ိုုအတဲကရေ ့ မိုကရေလ့ိ��ံမို�ာ��ပွဲ�သကရေ��သု�� 

အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�လိညီ�့ ဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့်သ့ညီ့။ ကရေုစီစေပွဲအ့မို�ာ�စီ�တဲင့် ့ နှု�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�သု��မိုဟု�တ ့ အဖွဲ့ဲ��

မို�ာ�သညီအ့ဓိုကရေအခုန်း�့ကရေဏ္ဍမိုှပွဲါဝင့်မ့ြို့ပွဲီ� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�တဲင့် ့၄င့်�့တု��ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့မိုု၊ လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်မ့ိုုနှှင့်�့ ပွဲါဝင့့်

မိုုနှှင့်�့ဆိုု�င့်�့သာစီညီ�့မို�ဉ်း�့မို�ာ�သညီ ့ လိူအခု��ု�ကရေု�ပွဲါဝင့်�့စီမြို့ပွဲီ� အဖြခုာ�သူမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူက့ရေ�ဉ်းမ့ိုုဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့် ့

သညီ။့ နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�/အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့်�၄့င့်�့တု��၏ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�အကြကရော�ေှု ဆိုကရေဆ့ိုံ�ေ�

သညီ ့ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ� �ေး�ခု�ယူခ့ုေံဖြခုင့်�့နှှင့်�့ အဆိုု�ဖြပွဲ�ခုံေဖြခုင့်�့အခု�နု်း့နှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေတ့င့့်

�ဖြမိုာကရေခ့ုံေသညီ�့ အခု�နု်းန့ှှစီ့ခု�စီလိ�ံ�တဲင့် ့ အလိဲန်း့အ�ေ�ကြိကရေီ�သညီ။့ နှု�င့်င့့်�ံေ� ေန်း့ပွဲ��ံင့်ဲနှှင့်�့ဆိုု�င့်�့သာ 

စီညီ့�မို�ဉ်း�့မို�ာ�သညီ ့ နှု�င့့်င့်�ံေ�ဆိုု�င့်ေ့ာ�ဖြပွဲလိညီမ့ိုုလိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့် ့ အ�ေ�ပွဲါမိုု�လိ�ာ�န်းညီ�့�လိ� ေှု�သာ ့

လိညီ့� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့့် �င့်ဲ�ကြကရေ�သညီအ့ဓိုကရေအခုန်း့�ကရေဏ္ဍ တစီခ့ု�အဖြဖွဲ့စီ ့လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့့်

နှု�င့်သ့ညီ။့ ၄င့်�့သညီ ့ အမို��ု�အစီာ�မိုတူညီီ�သာ ပွဲါတီမို�ာ�ကရေု�ကရေူညီီဖြခုင့်�့ သု��မိုဟု�တ ့ ဟုန်း�တ့ာ�ဖြခုင့်�့ဖြပွဲ� 

လိ�ပွဲန့ှု�င့့်သညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီတ့ု�င့့်�၏ လိကရေခဏာတစီေ့ပွဲဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့ - ပွဲါတီကြိကရေီ�

မို�ာ�၊ ပွဲါတီင့်ယူမ့ို�ာ� သု��မိုဟု�တ ့�ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာအထားူ�ဖြပွဲ�ပွဲါတီမို�ာ�။  

မိုှန်း့ကရေန်း�့သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့ဒီီဇိုု�င့့်� ေေှုမိုုသညီ ့နှု�င့်င့့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ�အစီညီ�့မို�ာ�၏ �အာင့်ဖ့ြမိုင့်မ့ိုုကရေု� 

အာမိုမိုခု�ံပွဲ။ သု���သာ ့ညီ�ံ�သာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့သညီ ့အမြို့မို�တမို�့န်းီ�ပွဲါ�ကရေ�ရုံု�ံမိုညီမ့ိုှာ �သခု�ာ

သညီ။့ အစုီ��ေလိ�ပွဲင့့်န်း�့တစီခ့ု�သညီ ့ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသဲင့်ကူ့ရေ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ� လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းမှ့ိုတဆိုင့်�့ 

တု��တကရေ�့ဖြပွဲာင့်�့လိ�သဲာ�သညီန့ှှင့်�့အညီီ မို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�နှှင့်�့ နှု�င့်င့့်�ံေ�လိုပွဲေ့ှာ�သူမို�ာ�သညီ ့စီန်းစီအ့တဲင့်�့

တညီ�့ဆိုာကရေထ့ားာ��သာ မိုကရေလ့ိ��ံမို�ာ�ကရေု� န်းာ�လိညီမ့ိုုတု��တကရေလ့ိာမြို့ပွဲီ� ၄င့်�့တု��မိုှ အကရေ��ု�မို�ာ�ေယူူေန်း ့

မိုဟုာ���ဟုာမို�ာ�ခု�မှိုတလ့ိာနုှ�င့်သ့ညီ။့ ထုား��ဖြပွဲင့်နု့ှ�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါဝင့်ပ့ွဲတသ့ကရေသူ့မို�ာ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�

စီန်းစီ့ကရေု� �ဖြပွဲာင့်�့လိ�ေန်းအ့တဲကရေ ့ ဖြပွဲင့်ဆ့ိုင့်�့ေ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန်းက့ြိကရေု��စီာ�နှု�င့်သ့ညီ။့ နှု�င့်င့့်�ံေ�

ဆိုု�င့်ေ့ာ �ဖြပွဲလိညီမ့ိုုလိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းက့ရေု� ကရေ�ယူက့ရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�ဖ့ြပွဲန်း��့ထားာကရေခ့ုသံူမို�ာ�အတဲကရေ ့မိုကရေလ့ိ��ံမို�ာ�သညီ ့

အကရေန်း�အ့သတမ့ိုေှု�ပွဲ။ အဖွဲ့�ကရေအ့�မိုှာကရေသ့မိုာ�မို�ာ�သညီလ့ိညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီအ့တဲင့်�့ ထားညီ�့ 

သဲင့်�့တညီ�့ဆိုာကရေထ့ားာ��သာ မိုကရေလ့ိ��ံမို�ာ�ကရေု�ကြကရေညီ�မ့ြို့ပွဲီ� အ�ဖြခုအ�န်းအလို�ကရေ ့လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု�ပွဲ�ကရေဆ့ိုီ�

�စီမိုညီ�့ �န်းာကရေထ့ားပွဲေ့ညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ� ခု�မိုှတလ့ိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်မ့ိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု�ကရေ�ယူက့ရေ�ယူ ့

ဖြပွဲန်း�ဖ့ြပွဲန်း��့ထားာကရေခ့ုသံူမို�ာ�ပွဲင့် ့ ၄င့်�့တု��၏ ဂု�ဏ့�ဂဏအာ�သာခု�ကရေက့ရေု�ေေှုေန်း့ သု��မိုဟု�တ ့ ထားုန်း�့သုမို�့ေန်း့

အတဲကရေ ့ ၄င့်�့တု��၏လိ�ပွဲပ့ွဲု�င့်ခ့ုဲင့်�့ကရေု� တစီခ့ု�နု်း့ခု�နု်း့တဲင့်အ့သ��ံဖြပွဲ�လို�သညီ�ဆ့ိုနှဒ ေှုနှု�င့်သ့ညီ။့ ဆိုု�လို�သညီမ့ိုှာ 

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုသညီ ့တစီက့ြိကရေုမိုတ့စီခ့ုါတညီ့� ဆို��ံဖြဖွဲ့တေ့မိုညီ�့အောမိုဟု�တဘ့ာ� မိုုမိုုတု��၏

အခုန်း့�ကရေဏ္ဍကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�၍�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ကရေု� �နှှာင့်�့ယူှကရေေ့န်း ့သု��မိုဟု�တ ့ဖွဲ့�ကရေဆ့ိုီ�ေန်းက့ြိကရေု��ပွဲမို�့သူမို�ာ�

ကရေု� တ��ံဖြပွဲန်းန့ှု�င့်ေ့န်း့အတဲကရေ ့ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ တု��တကရေလ့ိာသညီန့ှှင့်�့အမိုှ ဖြပွဲန်းလ့ိညီသ့��ံသပွဲ�့န်းေမိုညီ�့

အောဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ �ဖြပွဲာင့်�့လိ�မုိုမို�ာ�လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်ေ့ာတဲင့် ့သကရေဆု့ို�င့်သူ့မို�ာ�အကြကရော� �စီ�စီပွဲညုှ့ီနုှင့်�့မုို လုိ�အပွဲ့ 

နှု�င့်မ့ြို့ပွဲီ� အာဏာပွဲု�င့်မ့ို�ာ�အကြကရော� နှု�င့့်င့်�ံေ�အကရေ��ု�စီီ�ပွဲဲာ�အ�ပွဲ�အယူူသညီ ့အမြို့မို�တမို�့တဲင့် ့အကရေ�န်းလ့ိ��ံ 

တစီသ့တမ့ိုတ့တညီ�့ဖြဖွဲ့စီ�့န်းနှု�င့့်မိုညီ ့မိုဟု�တပ့ွဲါ။ 

�န်းာကရေဆ့ို�ံ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်� ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီတ့ု�င့့်�၏ လိ�ပွဲင့့်န်း့�လိညီပ့ွဲတမ့ိုုသညီ ့ �ဒီသအ�ဖြခုအ�န်း

အ�ပွဲ�တဲင့် ့မိုူတညီသ့ညီ့။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့- အမို�ာ�စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီ့ဖြဖွဲ့စီ�့သာ အနှု�င့့်ေသူအကရေ�န်းယ့ူူ 

စီန်းစီ့သညီ ့နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�အာ��ကရောင့်�့�သာ နှု�င့့်င့်ဖံြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ မို�လိ�ေှာ�နှု�င့်င့့်တံဲင့်က့ြုံကရေ�ံခု��ေသကရေ��သု�� 

နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ� အာ�န်းညီ�့�သာနှု�င့်င့့်ဖံြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ �ဆိုာလ့ိမိုဲန်း့ကရေွန်း့�စီ�မို�ာ�နှု�င့်င့့်တံဲင့် ့ တူညီီ�သာ
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အကရေ��ု�သကရေ�့ောကရေမ့ိုု မိုေှု�ပွဲ။ နှု�င့့်င့်�ံေ�စီန်းစီတ့ဲင့် ့ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာအစီုတအ့ပွဲု�င့်�့မို�ာ� အာ��ကရောင့်�့မိုု

ေှု�သာ ကရေ�န်းဒီါနှှင့်�့အုနှဒုယူကရေ��သု���သာ နှု�င့်င့့်မံို�ာ�တဲင့်လ့ိညီ�့ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်းာ�စီဲာလိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ညီ။့ 

�ဒီသသစီတ့စီခ့ု�တဲင့် ့ အလိ��ံစီ�ဖံြပွဲန်းလ့ိညီအ့သ��ံခု�သညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီတ့စီ့ခု�သညီ ့ ၄င့်�့၏မိုူလိ

�န်းောတဲင့့် ထားု�ောကရေစ့ီဲာလိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ကရေ��သု�� အတုအကရေ�လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်န့ှု�င့့်ဖွဲ့ဲယူ ့မိုေှု�ခု�။ 
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ဤ�ဆိုဲ��နှဲ�ခု�ကရေစ့ီာတမို�့သညီ ့ပွဲဋိုပွဲကရေခလိဲန်း ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ

 စီတ�တထအကြိကရေုမို�့ဖြမိုာကရေ ့ Edinburgh စီကရော�ဝု�င့်�့တဲင့် ့ တင့်ဖ့ြပွဲခု���သာတင့်ဖ့ြပွဲခု�ကရေတ့စီ့ခု�ကရေု� အ�ဖြခုခုံ

ထားာ�သညီ။့ �ခုါင့်�့စီဉ်းမ့ိုှာ ‘တော�ဝင့်�့သာတညီမ့ြို့င့်ုမိုမ့ိုုအတဲကရေ ့ ေှာပွဲ��ံတာ ့ - ထားုလိဲယူေ့ှလိဲယူန့ှှင့်�့ 

ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏသ့ကရေ�့ောကရေမ့ိုုေှု�သာနှု�င့်င့့်ံမို�ာ�၏ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိေှု�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�နှှင့်�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�အကြကရော� အဖြပွဲန်းအ့လိှန်း့နှှီ�နှဲယူ့ပွဲတသ့ကရေမ့ိုု’ (Underwood, Bisarya နှှင့်�့ Zulueta-

Fülscher ၂၀၁၈ ကရေု�ကြကရေညီ�ပ့ွဲါ) ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ ထားု�စီာတမို�့တဲင့် ့အထားူ�သဖြဖွဲ့င့်�့ ၁၉၉၀ ခု�နှှစီ့မိုှစီ၍ ထားုလိဲယူ ့  

ေှလိဲယူန့ှှင့်�့ပွဲဋိုပွဲကရေခဒီဏခ့ုံအ�ဖြခုအ�န်းေှု နှု�င့်င့့်�ံေ�ဆိုု�င့်ေ့ာ�ဖြပွဲလိညီမ့ိုုလိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းမ့ို�ာ�ကရေု� �လိ�လိာထားာ�

မြို့ပွဲီ� ၄င့်�့ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�အန်းကရေ ့တစီခ့ု�မိုှအပွဲအာ�လိ��ံသညီ ့‘�န်းာကရေဆ့ို�ံ�’ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတစီခ့ု�ဖြဖွဲ့င့်�့

အဆို��ံသတ�့ကြကရောင့်�့ �တဲ�ေှုေသညီ။့ ၄င့်�့ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�အန်းကရေမ့ိုှ ၂၃ ခု�သညီ ့ ဒီ�တုယူအကြိကရေုမို�့ဖြမိုာကရေ ့

Edinburgh စီကရော�ဝု�င့်�့၏ေလိဒီအ့ဖြဖွဲ့စီ ့�ေ�သာ�ထားဲကရေေ့ှုထားာ��သာ နှု�င့်င့့်�ံေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်�့ခု�ကရေလ့ိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်း့

တဲင့် ့မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ�သ�ဘာာတူညီီခု�ကရေမ့ို�ာ�နှှင့်�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �ေှ��န်းာကရေစ့ီီစီဉ်း�့ဆိုာင့် ့

ေးကရေဖ့ြခုင့်�့ မိုူဝါဒီစီာတမို့�တဲင့် ့ �လိ�လိာ�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ�သညီ ့ (Bell and Zulueta-Fülscher 2016)။ 

လိကရေေ့ှုစီာတမို့�သညီ ့ထုား�ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ ့၂၃ ခု�ပွဲါဝင့်�့သာအ�ပွဲစ့ီ�ထား� လိစီ�့�ာ�နှှင့်�့တူနီ်း�ေှာ�တု��ကုရေ� ထားညီ�့သဲင့်�့ထားာ�

မြို့ပီွဲ� ဆုို�မိုာလီိယူာေှု လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့န်းဆို�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု�လိညီ�့ ထားညီ�့သဲင့်�့ထားာ�သညီ။့ ထားု���ကြကရောင့်�့ ဤ

�လိ�လိာခု�ကရေသ့ညီ ့ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ ့ ၂၇ 

ခု�ကရေု� အ�ဖြခုခုသံညီ ့  (ဇိုယူာ� ၁ တဲင့်က့ြကရေညီ�ပ့ွဲါ) ။

ဇိုယူာ� ၁ တဲင့်�့ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ��သာဖြဖွဲ့စ့ီေပွဲမ့ို�ာ�အန်းကရေ ့၁၀ နှု�င့်င့့်သံညီ ့အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်း့

အတဲင့်�့ တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိဲတ�့တာ၊့ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိဲတ�့တာ ့(အခု��ု�ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�တဲင့်တ့ူညီီ�သာအဖွဲ့ဲ��)၊ 

သု��မိုဟု�တ ့ ၄င့်�့တု��နှှစီ့ခု�စီလိ�ံ�အတဲကရေ ့  သီ�သန်း�စ့ီီ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�တစီေ့ပွဲ ့ ကရေ�င့်�့ပွဲခု��သညီ။့ ၆ ခု�သညီ့ 

စီာေင့်�့လို�ကရေအ့ခု��ု�ကရေ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီ ့ (PR) ပွဲ�စံီအံခု��ု�ကရေု� သီ�သန်း�အ့သ��ံဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ ၃ နှု�င့်င့့်ဖံြဖွဲ့စီ့

�သာ အီဂ�စီ ့ (၂၀၁၂)၊ န်းီ�ပွဲါနှှင့်�့ အ�ေှ�တီ�မိုာနှု�င့်င့့်တံု��သညီ ့ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ (parallel system) 

တစီခ့ု�ကရေု�အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ လိစီ�့�ာ�နှု�င့့်င့်သံညီ့ ၄င့်�့တု��၏ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိဲတ�့တာအ့တဲကရေ့ အနှု�င့့်ေ

သူအကရေ�န်းယ့ူူ စီန်းစီ့ (FPTP) နှှင့်�့ လိှ��ဖြပွဲာင့်�့၍မိုေ�သာ တစီမ့ို�တညီ�့�ပွဲ�စီန်းစီ ့(SNTV) တု��ကရေု� �ပွဲါင့်�့စီပွဲ့

အသ��ံဖြပွဲ�ခု��မြို့ပွဲီ� ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိဲတ�့တာအ့တဲကရေမ့ိုူ ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ 

ဤလိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�၏ ေလိဒီက့ရေု��ေှ�ဆိုကရေက့ြကရေညီ�ေ့ာတဲင့် ့၁၁ နှု�င့့်င့်တံု��သညီ ့စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PRစီန်းစီ ့

ပွဲ�စံီံကရေု�ကရေ�င့်�သ့�ံ�ခု��သညီ။့ င့်ါ�နှု�င့်င့့်သံညီ ့ ကရေု�လို�န်းီ�ခုတမ့ိုှ အမို�ာ�စီ�ကရေု�ယ့ူစီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီက့ရေု� ဆိုကရေလ့ိကရေ့

ကရေ�င့်�့သ��ံသညီ။့ ၄င့်�့တု��အန်းကရေမ့ိုှ ကရေင့်ည့ီာနှှင့်�့ ကရေု�ယူပ့ွဲု�င့်အ့�ပွဲခ့ု��ပွဲ့ခုဲင့်�့ေဘာူ�ဂ��ီ�လိသ့ညီ ့မြို့�ုတုသှမိုှေယူူ

သညီ�့ FPTP စီန်းစီက့ရေု�ကရေ�င့်�သ့�ံ�မြို့ပွဲီ� ခု�ဒီ၊့ ကရေု�မိုု�ရုံု�စီန့ှှင့်�့ �ဟုု�အာဖွဲ့ေုကရေသမိုမတနှု�င့်င့့်တံု��သညီ ့ဖြပွဲင့်သ့စီမ့ိုှေယူူ

သညီ�့ နှှစီ�့ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်းစ့ီန်းစီ့ (two round system) ကရေု� ကရေ�င့်�့သ��ံသညီ။့ ဂီန်းီ (ကရေန်းာကရေေီ)၊ န်းီ�ပွဲါ၊ အ�ေှ�တီ
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�မိုာနှှင့်�့ဇိုင့်ဘ့ာာ�ဘာဲ �လိ�နှု�င့်င့့်တံု��သညီ့ ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ကရေု� �ေး�ခု�ယ့ူသညီ။့ ကရေဲန်းဂ့ု�ဒီီမိုု�ကရေေကရေစ့ီတစီ့

သမိုမတနှု�င့်င့့်၊ံ အီဂ�စီ့ (၂၀၁၄) နှှင့်�့ မိုာဒီါဂကရေစ့ီကရော သ��ံနှု�င့်င့့်ံတု��သညီ ့ အခု��ု�ပွဲထားဝီဝင့်�့ဒီသမိုှအဖွဲ့ဲ��ဝင့့်

မို�ာ�ကရေု� စီန်းစီ့တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့င့်�့အသ�ံ�ဖြပွဲ�၍ �ေး�ခု�ယူတ့င့်�့ဖြမိုာကရေမ့ြို့ပွဲီ� အဖြခုာ��ဒီသမို�ာ�ကရေု� အဖြခုာ�စီန်းစီက့ရေ�င့်�့သ�ံ�

မြို့ပွဲီ� �ေး��ကရောကရေတ့င့်�့ဖြမိုာကရေသ့ညီ�့ �ပွဲါင့်�့စီပွဲစ့ီန်းစီ့မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့်�့သ��ံခု��သညီ။့ အာဖွဲ့ဂန်းန့်းစီစတန်း့နှု�င့့်င့်ံ

သညီ့ အထားူ�သဖြဖွဲ့င့်� ့နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့်�့ အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ�န်းညီ�့�သာ�န်းောမို�ာ�တဲင့် ့အမို��ု�အစီာ�ခုဲ�ေန်း့

ခုကရေခ့ု�မြို့ပွဲီ� ၄င့်�့၏ေလိဒီမ့ို�ာ�ကရေု� ကြိကရေု�တင့်ခ့ုန်း�့မိုှန်း�့၍ မိုေနှု�င့်�့သာစီန်းစီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ လိှ��ဖြပွဲာင့်�့၍မိုေ�သာ

တစီမ့ို�တညီ�့�ပွဲ�စီန်းစီက့ရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�သညီ။့ ဤစီာတမို�့ကရေု� �ေ�သာ��န်းခု�နု်း့တဲင့် ့ လိစီ�့�ာ�နှု�င့်င့့်၏ံ

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းသ့ညီ ့ အဆို�ံ�ထားုမို�ောက့ရေေှု�သ�ဘာ� ဆိုု�မိုာလိီယူာနှု�င့်င့့်သံညီ ့ ဆို��ံဖြဖွဲ့တခ့ု�ကရေခ့ု�မိုှတ့သညီ�့ 

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့်�့ောကရေေ့ှုလိ�ကရေေ့ှုမြို့ပွဲီ� တု�ကရေရ့ုံု�ကရေ�့ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ကရေ�င့်�့ပွဲသညီ�့ အဆိုင့်�့သု�� မို�ောကရေ�့သ�

�ပွဲ။ 

နှု�င့်င့့်တံကရောမိုှတဲန်း့�အာ��ပွဲ�လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - ကရေ�မိုာာဒီီ�ယူာ�နှှင့်�့

အီေတ)့ တဲင့့် �ယူဘာ�ယူ�ရုံု��ေှင့်�့လိဲယူက့ရေူမြို့ပွဲီ� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� အဖြခုာ�န်းညီ�့လိမို�့မို�ာ�ထားကရေစ့ီာလိှင့့်

 ပွဲု�၍လိှင့်ဖ့ြမိုန်းစ့ီဲာ ကရေ�င့်�့ပွဲနှု�င့်�့စီသညီဟ့ုူသညီ�့ အ�ကြကရောင့်�့ဖြပွဲခု�ကရေမ့ို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့(list) PR စီန်းစီ့

ကရေု� ကရေ�င့်�့သ��ံနှု�င့်�့ခု�ေှုသညီ။့ ေှာ�ပွဲါ��သာ သု��မိုဟု�တ ့လိ��ံဝမိုေှု�သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မိုတု�င့်ခ့ုင့် ့မိုကြကရော

�သ�မိုီကရောလိကရေ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ကရေ�င့်�့ပွဲခု���သာဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ ့၁၀ ခု�တဲင့် ့၆ ခု�သညီ ့စီာေင့်�့လို�ကရေ ့(list) PR 

စီန်းစီ့ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ ကရေဲန်းဂ့ု�ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီ့သမိုမတနှု�င့်င့့်ံတဲင့် ့ ကရေ�င့်�့သ��ံသညီ�့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR 

သညီ့ စီ��ပွဲါင့်�့စီန်းစီ့၏ တစီစ့ီုတတ့စီပ့ွဲု�င့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့

ဇိုယူာ� ၁။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိအတဲင့်�့ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�

ဖြ�စ်ရ်ှပ်် �့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ���

ဥပ်နေဒီအတာ့က််

နေ�ာက််ဆုံး���တာာဝ�် 

ရှှုနေ�ာအ�့��

�့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ��� 

ဥပ်နေဒီတာည်းန်ေဆုံးာက််

နေရှ�အ�့�� (CMB) 

အတာ့က်န်ေရှး�နေက်ာက် ်

ပ့်�စ်�စ််

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ်

လွှှတာန်ေတာာ ်

(အက်ယ်၍် CMB မှှ 

�ီ�ဖြ�ာ�ဖြ�စ်လ်ွှျင်)် 

အတာ့က််

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အက်း�အနေဖြပ်ာင်�်

အဆုံး���၌လွှှတာန်ေတာာ ်

အတာ့က် ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အာဖွဲ့ဂန်းန့်းစီစ
တန်း*့

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ
ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ 
ညီီလိာခုံ

တု�ကရေရ့ုံု�ကရေမ့ိုဟု�တ�့သာ 
�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် SNTV

�ဘာာ�စီန်းီ�ယူာ�
နှှင့်�့ဟုာဇိုီဂု��ီ
န်းာ�

မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ� 
�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�

�ေး��ကရောကရေခ့ု��ဖြခုင့်�့   မို
ေှု

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
စီီေင့်စ့ီ�

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
စီီေင့်စ့ီ�1

ဘာူ�ဂ��ီ�လိ ့
(PNG)*

တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ တစီစ့ီုတ့တစီပ့ွဲု�င့်�့ 
သဲယူဝ့ု�ကရေ့
�ေး��ကရောကရေ ့တင့် ့
�ဖြမိုှာကရေ၊့ တစီစ့ီုတ့
တစီပ့ွဲု�င့်�့ ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��
သညီ့

အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP)
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ဖြ�စ်ရ်ှပ်် �့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ���

ဥပ်နေဒီအတာ့က််

နေ�ာက််ဆုံး���တာာဝ�် 

ရှှုနေ�ာအ�့��

�့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ��� 

ဥပ်နေဒီတာည်းန်ေဆုံးာက််

နေရှ�အ�့�� (CMB) 

အတာ့က်န်ေရှး�နေက်ာက် ်

ပ့်�စ်�စ််

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ်

လွှှတာန်ေတာာ ်

(အက်ယ်၍် CMB မှှ 

�ီ�ဖြ�ာ�ဖြ�စ်လ်ွှျင်)် 

အတာ့က််

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အက်း�အနေဖြပ်ာင်�်

အဆုံး���၌လွှှတာန်ေတာာ ်

အတာ့က် ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

ဘာူေးန်းဒ့ီီ* အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ 
ဆိုု�င့်ေ့ာ အမို��ု�သာ� 
ညီီလိာခုံ

တစီစ့ီုတ့တစီပ့ွဲု�င့်�့ 
�ေး��ကရောကရေ ့
တင့်�့ဖြမိုှာကရေ ့(ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ� 
၁၉၉၃ တဲင့် ့စီာေင့်�့
လို�ကရေ ့PR နှု�င့်င့့်လံိ��ံစီန်းစီ့
ဖြဖွဲ့င့်��့ေး��ကရောကရေခ့ုံ)၊ 
တစီစ့ီုတ့တစီပ့ွဲု�င့်�့ 
ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
စီီေင့်စ့ီ�

ကရေ�မိုာာ
ဒီီ�ယူာ�

တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
စီီေင့်စ့ီ�

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
စီီေင့်စ့ီ�

�ဟုု�အာဖွဲ့ေုကရေ 
သမိုမတနှု�င့်င့့်*ံ

အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့
�ေ� အမို��ု�သာ� 
�ကရောင့်စ့ီီ

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် နှှစီ့�ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်း ့(TRS)

ခု�ဒီ*့ အခု��ပွဲအ့ဖြခုာ 
အာဏာပွဲု�င့် ့
အမို��ု�သာ�ညီီလိာခုံ

သ��ံပွဲဲင့်�့ဆိုု�င့်�့ကရောမ့ိုေှင့်မ့ိုှ 
သဲယူဝ့ု�ကရေ၍့
�ေး��ကရောကရေခ့ု��

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ နှှစီ့�ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်း ့(TRS)2

ကရေု�လိဘံာီယူာ တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR နှု�င့်င့့်ံ
လိ��ံ

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့် ့(ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ� 
�ေး��ကရောကရေခ့ုံ အဖွဲ့ဲ��)

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့့်

ကရေု�မိုု�ရုံု�စီ့ သ��ံပွဲဲင့်�့ဆိုု�င့် ့
�ကရောမ့ိုေှင့့်

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် နှှစီ့�ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်း ့(TRS)

ကရေဲန်းဂ့ု�ဒီီမိုု� 
ကရေေကရေစ့ီတစီ ့
သမိုမတနှု�င့်င့့်*ံ

အမို��ု�သာ� ညီီလိာခုံ
နှှင့်�့ အထားကရေ့ 
လိှတ�့တာ့ (ဆိုီ�န်းုတ့)

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP) နှှင့်�့ စီာေင့်�့
လို�ကရေ ့PR

အီဂ�စီ ့(၂၀၁၂) တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့်၏့
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

အီဂ�စီ ့
(၂၀၁၄)*

အဖွဲ့ဲ��ဝင့် ့(၅၀) ဉ်းီ�ပွဲါ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ� ံအ�ဖြခုခုံ
ဥပွဲ�ဒီ ဆိုု�င့်ေ့ာ
�ကရောမ့ိုတီ

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် TRS/BV နှှင့်� ့PBV

အယူလ့ိဆ့ိုာ
����ဒီါ

မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ� 
�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�

�ေး��ကရောကရေခ့ု��ဖြခုင့်�့မိုေှု စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့် ့(ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ� 
�ေး��ကရောကရေခ့ုံ အဖွဲ့ဲ��)

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့့်
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ဖြ�စ်ရ်ှပ်် �့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ���

ဥပ်နေဒီအတာ့က််

နေ�ာက််ဆုံး���တာာဝ�် 

ရှှုနေ�ာအ�့��

�့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ��� 

ဥပ်နေဒီတာည်းန်ေဆုံးာက််

နေရှ�အ�့�� (CMB) 

အတာ့က်န်ေရှး�နေက်ာက် ်

ပ့်�စ်�စ််

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ်

လွှှတာန်ေတာာ ်

(အက်ယ်၍် CMB မှှ 

�ီ�ဖြ�ာ�ဖြ�စ်လ်ွှျင်)် 

အတာ့က််

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အက်း�အနေဖြပ်ာင်�်

အဆုံး���၌လွှှတာန်ေတာာ ်

အတာ့က် ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

ဂီန်းီန်းာ (ကရေန်းာ
ကရေေီ)*

အသဲင့်က့ရေူ� �ဖြပွဲာင့်�့
�ေ� အမို��ု�သာ�
�ကရောင့်စ့ီီ

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
နှု�င့်င့့်၏ံ 
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

အီေတ့ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ 
ဆိုု�င့်ေ့ာ အမို��ု�သာ� 
ညီီလိာခုံ

တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

ကရေင့်ည့ီာ* အမို��ု�သာ� ညီီလိာခုံ အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP) (ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ� 
�ေး��ကရောကရေခ့ုံအဖွဲ့ဲ��)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP)

ကရေု�ဆိုု��ု�* ညီီလိာခုံ တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR (ေှုနှှင့်�့
မြို့ပွဲီ�  �ေး��ကရောကရေခ့ုံအဖွဲ့ဲ��)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

လိစီ�့�ာ� တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP) နှှင့်�့ လိှ��ဖြပွဲာင့်�့
မိုေ�သာ တစီမ့ို�တညီ�့
�ပွဲ�စီန်းစီ ့(SNTV)

ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ခုရုံု�င့်၏့ 
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့်

မိုာဒီါဂကရေ ့
စီကရော*

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ 
ဆိုု�င့်ေ့ာ အစီု��ေ 

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP) နှှင့်�့ စီာေင့်�့
လို�ကရေ ့PR

မိုု�ဇိုမိုဘ့ာစီ့ ဖြပွဲညီသ့ူ�လိှတ�့တာ့ ဖြပွဲညီန့်းယူ့လိှတ�့တာ့
မို�ာ�မိုှ သဲယူဝ့ု�ကရေ့
�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ� (ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ�
အဖွဲ့ဲ��)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ခုရုံု�င့်အ့ဆိုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

န်းီ�ပွဲါ တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့- စီာေင့်�့
လို�ကရေP့R နှု�င့်င့့်၏ံ
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေP့R 
နှု�င့်င့့်၏ံအစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

ေဝမိုဒ့ီါ* အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ 
ဆိုု�င့်ေ့ာ အမို��ု�သာ� 
ညီီလိာခုံ

ခုန်း�အ့ပွဲခ့ု��သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

ဆိုု�မိုာလိီယူာ  
(၂၀၁၂)

နှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

သဲယူဝ့ု�ကရေ့
�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့်

�တာင့်အ့ာ   
ဖွဲ့ေုကရေ

အမို��ု�သာ� ညီီလိာခုံ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR နှု�င့်င့့်ံ
လိ��ံ

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် တစီန့ှု�င့့်င့်လံိ��ံ နှှင့်�့ 
ဖြပွဲညီန့်းယူဆ့ိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR
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ဖြ�စ်ရ်ှပ်် �့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ���

ဥပ်နေဒီအတာ့က််

နေ�ာက််ဆုံး���တာာဝ�် 

ရှှုနေ�ာအ�့��

�့��စ်ည်း�်ပ်��အနေဖြ��� 

ဥပ်နေဒီတာည်းန်ေဆုံးာက််

နေရှ�အ�့�� (CMB) 

အတာ့က်န်ေရှး�နေက်ာက် ်

ပ့်�စ်�စ််

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ်

လွှှတာန်ေတာာ ်

(အက်ယ်၍် CMB မှှ 

�ီ�ဖြ�ာ�ဖြ�စ်လ်ွှျင်)် 

အတာ့က််

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အက်း�အနေဖြပ်ာင်�်

အဆုံး���၌လွှှတာန်ေတာာ ်

အတာ့က် ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�စ်�စ််

အ�ေှ�တီ�မိုာ တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့- စီာေင့်�့
လို�ကရေ ့PR နှု�င့်င့့်၏ံ
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
နှု�င့်င့့်၏ံအစီတုအ့ပွဲု�င့်�့ 3

တူန်းီ�ေှာ� နှု�င့့်င့်လံိ��ံဆိုု�င့်ေ့ာ 
တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 
လိှတ�့တာ့

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR ခုရုံု�င့့် မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ခုရုံု�င့်အ့ဆိုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ 
စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR

ဇိုင့်ဘ့ာာ�ဘာဲ လိှတ�့တာ့ အနှု�င့့်ေသူ အကရေ�န်းယ့ူူ 
(FPTP) (ေှုနှှင့်�့မြို့ပွဲီ� 
�ေး��ကရောကရေခ့ုံ အဖွဲ့ဲ��)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့့် ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့် ့
- စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR 
ဖြပွဲညီန့်းယူ၏့
အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့ (အမို��ု� 
သမိုီ�မို�ာ�၏
ကရေု�ယူစ့ီာ�လိယှူ�့န်းော)

* မိုူကြကရေမို�့�ေ�ဆိုဲ�မိုုဖြပွဲင့်ဆ့ိုင့်ေ့န်း့အတဲကရေ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ��ကုရေ� ဖြပွဲင့်ပ့ွဲမိုှခုန်း�ထ့ားာ��သာ �ကရောမ့ိုေှင့်မ့ိုှ

ကရေူညီီ�ထားာကရေပ့ွဲ�ံ�ပွဲ�ခု��သညီ။့ �ကရောမ့ိုေှင့်၏့အခုန်း့�ကရေဏ္ဍသညီ ့ ကရေန်းဉ်းီ�မိုူကြကရေမို�့ကရေု� အဆိုု�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့မိုှ �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်�့မိုု

မို�ာ�ကရေု� ကြိကရေီ�ကြကရေပွဲ�့ပွဲ�မိုုအထားုအမို��ု�မို��ု�အဖွဲ့�ံဖွဲ့�ေံှုသညီ။့ 

 BV = ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့ဟုု�ဖြပွဲ��ဟု�/အမို�ာ�စီ�စီန်းစီ;့ FPTP = အနှု�င့့်ေသူအကရေ�န်းယ့ူူစီန်းစီ;့ PBV = ပွဲါတီ�ဟုု�ဖြပွဲ� �ဟု�/

အမို�ာ�စီ�စီန်းစီ;့ PR = အခု��ု�ကရေ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီ့; SNTV = လိှ��ဖြပွဲာင့်�့၍မိုေ�သာတစီမ့ို�တညီ�့�ပွဲ� စီန်းစီ;့ TRS = နှှစီ့

�ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်းစ့ီန်းစီ့

အေင့်�့အဖြမိုစီ ့- စီာ�ေ�သူမိုှစီ�စီညီ�့တင့်ဖ့ြပွဲသညီ့

မှှတာ်စ်�မှျာ�-

၁။ �ဘာာ�စီန်းီ�ယူာ�နှှင့်�့ ဟုာဇိုီဂု��ီ�န်းာ�တု��၏ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီသ့ညီ ့ ၂၀၁၀ ခု�နှှစီ့အထားု နှု�င့်င့့်အံတဲင့့်�ေှု နှု�င့့်င့်�ံေ�အစီ�

အဖွဲ့ဲ��နှှစီခ့ု�အာ� PR မို�ဆိုနှဒန်းယူ့မို�ာ�အဖြဖွဲ့စ့ီ အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ ၂၀၁၄ ခု�နှှစီ့တဲင့် ့စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့ကရေု��ဖြပွဲာင့်�့လိ�

လို�ကရေသ့ဖြဖွဲ့င့်� ့ လိှတ�့တာ့အဖွဲ့ဲ��ဝင့်အ့မို�ာ�စီ�ကရေု� ခုရုံု�င့်မ့ို�ဆိုနှဒန်းယူ့မို�ာ�မိုှ�ေး��ကရောကရေခ့ု��မြို့ပွဲီ� ကရေ�န်းအ့ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ကရေု� �ဘာာ�စီန်းီ�

ယူာ�နှှင့်�့ ဟုာဇိုီဂု��ီ�န်းာ�မိုှ �ေး��ကရောကရေခ့ု��သညီ့။

၂။ ခု�ဒီန့ှု�င့့်င့်၏ံအသဲင့့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�သညီ ့၁၉၉၀ ခု�နှှစီ့ မိုှ ၁၉၉၇ ခု�နှှစီ့ထားုဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ �န်းာကရေဆ့ိုကရေတ့ဲ� ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�တဲင့် ့

FPTP နှှင့်�့ PBV/စီာေင့်�့လို�ကရေ ့(list)PR စီန်းစီတ့ု��ကရေု�ကရေ�င့်�သ့��ံသညီ�့ ၂၀၀၉ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဥပွဲ�ဒီ သစီပ့ွဲါဝင့်သ့ညီ။့

၃။ အ�ေှ�တီ�မိုာ၏့�န်းာကရေဆ့ိုကရေတဲ့� ၂၀၀၆ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�ဥပွဲ�ဒီသညီစ့ီာေင့်�့လုိ�ကရေ ့(list) PR စီန်းစီကု့ရေ��ဖြပွဲာင့်�့လိ�ခု��သညီ။့

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ�့ဆိုာကရေသ့ညီ�့အ�ဖြခုအ�န်းတဲင့် ့ အခု��ု�ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်�ခု�ေှု�သာ �ေး� 

�ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့ဒီီဇိုု�င့့်�၏ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�သညီ ့ အဖြခုာ�ဒီီဇိုု�င့်�့ထားကရေပ့ွဲု�၍ သင့်�့�လိ�ာဟ့ုန်း့ေှုသညီ။့ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့တဲင့် ့အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်�့ေ�ကရေု� စီဉ်း�့စီာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲော၌ �ေး��ကရောကရေ့

တင့်�့ဖြမိုာကရေခ့ုံေသညီ�့အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သညီ ့ ထားု�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ� လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့် ့

ဖြပွဲညီသ့ူကရေု� ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�သညီ�့ ‘ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ’့ ဖြဖွဲ့စီေ့မိုညီဆ့ိုု�သညီ�့အခု�ကရေက့ရေု� �ဖွဲ့ာထ့ား�တခ့ု��သညီ။့ 

ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ိုှာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေ�န်း �ေး�ခု�ယူတ့င့်�့ဖြမိုှာကရေလ့ို�ကရေသ့ညီ�့ လိှတ�့တာတ့ဲင့် ့



16 International IDEA

အ�ေ�ပွဲါ�သာသူမို�ာ�အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်မ့ိုု �သခု�ာ�စီေန်းဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ မို�ာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ဤေညီေ့းယူခ့ု�ကရေ့

ေေှု�အာင့်ဖ့ြမိုင့်မ့ိုုသညီ ့PR စီန်းစီ့ သု��မိုဟု�တ ့အ�ောစီန်းစီ ့အသ�ံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့ကရေု� ညွှှန်း့ဖြပွဲ�လိ�ေှုမြို့ပွဲီ�ထားု�သု��အသ��ံ 

ဖြပွဲ�ောတဲင့် ့ လိကရေ�့တဲ�၌ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR စီန်းစီ၏့မိုူကရေဲ�တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီ�့သာ အခု��ု�ကရေ�အစီုတ့အပွဲု�င့်�့ကရေု� 

အသ�ံ�ဖြပွဲ�သညီ။့  

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�တဲင့် ့အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်�့ေ�မိုူသညီ ့အမို��ု�သမိုီ�မို�ာ�နှှင့်� ့လိူ 

န်းညီ�့စီ�အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�ကရေု� ခုဲ�တမို့�စီန်းစီမ့ိုှတစီဆ့ိုင့်�့ �ေး��ကရောကရေတ့င့်�့ဖြမိုှာက့ရေမိုုေေှု�သခု�ာ�စီေန်း ့ကြိကရေု��ပွဲမို�့

မိုုမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�့စီသညီ။့  အမိုှန်း့တကရေယူပ့ွဲင့် ့အမို��ု�သမိုီ�မို�ာ�နှှင့်� ့အခုဲင့်�့အလိမို�့န်းညီ�့ပွဲါ��သာ မိုတူ�သာလိူ

အ�ပွဲစ့ီ� ၅ အ�ပွဲစ့ီ�အတဲကရေ့ ခဲု�တမို�့စီန်းစီကု့ရေ� တမြို့ပုွဲ�င့်န့်းကရေလ့ိညီပ့ွဲတ�့စီေန်းဖ့ြဖွဲ့စီနု့ှ�င့်�့ကြကရောင့်�့ နီ်း�ပွဲါနုှ�င့်င့့်ကံရေ

ဖြပွဲသခု��သညီ။့ သု���သာ ့ထုား�သု�� ေေှုေန်းအ့တဲကရေ့ နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီတစီခ့ု�စီီမိုှ အနှု�င့့်ေ�သာအမိုတ�့န်းောမို�ာ�

တဲင့် ့မိုညီသ့ညီ�့အမို��ု�သမိုီ�နှှင့်�့ မိုညီသ့ညီ�့လိူန်းညီ့�စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�ကရေု� ထားညီ�့သဲင့်�့မိုညီက့ရေု�

ထုားန်း�့ခု��ပွဲေ့န်းမှ့ိုာ ပွဲါတီမို�ာ�ကုရေ�လိ��ံလိ��ံအပွဲနှ့ှင့်�့ခု��သညီ။့ ဆုို�လုိ�သညီမှ့ိုာ ခဲု�တမို�့လုိ�အပွဲခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�နှှင့်�့ အဖဲွဲ့င့်�့ 

စီာေင့်�့စီန်းစီမ့ို�ာ� (open lists) အကြကရော� ဝု�ောဓိုအလိာ�အလိာတစီခ့ု�ေှုသညီ။့ ၄င့်�့မိုှာ အဖွဲ့ဲင့်�့စီာေင့်�့

စီန်းစီ့ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ��သာ မို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�သညီ ့ပွဲါတီကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�ကရေု� အစီီအစီဉ်း့လို�ကရေ�့ေး� 

ခု�ယူမ့ို��ပွဲ�ောတဲင့် ့ခုဲ�တမို့�လို�အပွဲခ့ု�ကရေက့ရေု�မိုထားင့်ဟ့ုပွဲ�့သာ မို��ပွဲ�မိုုမို�ာ�ေှုနှု�င့်သ့ညီဆ့ိုု�သညီ�့ အခု�ကရေ့ဖြဖွဲ့စီ ့

သညီ။့ ၄င့်�့သညီမ့ိုညီသ့ညီ�့အဖဲွဲ့င့်�့စီာေင့်�့စီန်းစီမ့ိုဆုို� ဤအ�ဖြခုအ�န်းတဲင့်လ့ိကရေ�့တဲ�မိုကရေ�မုိုဖြဖွဲ့စီ�့စီသညီ။့ 

�ဒီသဖြပွဲန်း�န့ှှ�ံစီဲာ ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့သညီ ့အ�ေ�ကြိကရေီ�နှု�င့်သ့ညီ။့ ဆိုု�လို�သညီမ့ိုှာ နှု�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါတီတစီခ့ု�

သု��မိုဟု�တ ့လိုပွဲေ့ှာ�မိုုမိုှ�ေး��ကရောကရေခ့ုံအဖွဲ့ဲ��ဝင့်အ့�ပွဲစ့ီ�သညီ ့ပွဲါတီ သု��မိုဟု�တ ့လိုပွဲေ့ှာ�မိုု၏ အင့်အ့ာ�အေှု

ဆို��ံ �န်းောမို�ာ�မိုှ အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�သ့ာဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ဖြခုင့်�့ သု��မိုဟု�တ ့အ�ဖြမိုာက့ရေအမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ဖြခုင့်�့ထားကရေ့

တစီန့ှု�င့့်င့်ံလိ�ံ� သု��မိုဟု�တ ့ �ဒီသအမို�ာ�စီ�မိုှလိူမို�ာ�ကရေု� ထားညီ�့သဲင့်�့ေန်းပ့ွဲု�မိုု�ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်သညီ။့ အကရေယူ၍့ 

နုှ�င့်င့့်�ံေ�တော�ဝင့်မု့ိုသညီ ့မိုတညီမ့ြို့ငု့်မိုမု့ို သု��မိုဟု�တ ့ခြွခုင့်�့ခု�ကရေေုှ့ပွဲါကရေ �ေး��ကရောကရေခံ့ုလှိတ�့တာအ့တဲင့်�့ 

နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�သညီ ့�ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာဖြခုာ�န်းာ�ခု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� သဲာ��ောကရေထ့ားင့်ဟ့ုပွဲက့ရော �ဒီသတဲင့်�့ 

ပွဲု�မိုု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့်သ့ညီ�့စီန်းစီ့ထားကရေ ့ �ဒီသတဲင့်�့မိုူလိေင့်�့ဖြမိုစီမ့ို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့တ�့ကရေ�ာ�့သာေလိဒီ့

မို�ာ�ေှုသညီ�စ့ီန်းစီ့ကရေု� �ေး�ခု�ယူဖ့ြခုင့်�့သညီ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုူ�ဘာာင့်သ့စီက့ရေု�  အမို�ာ�သ�ဘာာတူ

ဘာ�လံိကရေခ့ုံမိုုေေှု�အာင့် ့တညီ�့ဆိုာကရေေ့ာတဲင့် ့အ�ေ�ကြိကရေီ�သညီ� ့အခု�ကရေတ့စီခ့ု�ကရေ့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်သညီ။့ ၄င့်�့

သညီ့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့သု��မိုဟု�တ ့စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့ကရေု� အဓိုကရေအစီုတအ့ပွဲု�င့်�့ တစီခ့ု�အဖြဖွဲ့စီ့

ပွဲါဝင့်သ့ညီ�့စီန်းစီ့တစီခ့ု�ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန်းေ့ညီည့ွှှန်း�့သညီ�့ ဒီ�တုယူအခု�ကရေဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR စီန်းစီ့ကရေု��ေး�ခု�ယူေ့ာ၌ အ�ေ�ကြိကရေီ�သညီ� ့ ဒီ�တုယူဆို��ံဖြဖွဲ့တခ့ု�ကရေတ့စီ့ခု�မိုှာ 

ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�အာ�တစီဦ့း�ထားကရေပ့ွဲု�၍�ေး�ခု�ယူခ့ုဲင့်�့ေှု�သာ မို�ဆိုနှဒန်းယူ့မို�ာ� (multimember 

electoral districts) ကရေု� သတမ့ိုှတသ့ညီ�့အဆိုင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ �တာင့်အ့ာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်င့့်တံဲင့် ့လိှတ�့တာ့/

တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ�့တာ�့ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ကရေ�င့်�့ပွဲေန်း့အတဲကရေ့ (single national district) တစီန့ှု�င့့်င့်ံ

လိ��ံကုရေ� မို�ဆိုနှဒန်းယူတ့စီခ့ု�တညီ�့အဖြဖွဲ့စီသ့တမှ့ိုတက့ရောအသ��ံဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ လှိတ�့တာတ့စီေ့ပွဲ�့ေး��ကရောကရေ ့

တင့်�့ဖြမိုှာကရေဖ့ွဲ့ု��ေန်းအ့တဲကရေ ့နှု�င့်င့့်တံကရော၏ စီီမိုံခုန်း�့ခုဲ�မိုု�အာကရေတ့ဲင့် ့ကရေ�င့်�့ပွဲခု���သာ အီေတ့နှှင့်�့ ကရေု�ဆိုု��ု�

နှု�င့်င့့်ံတု��၏ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်လ့ိညီ့� အလိာ�တူပွဲင့် ့  တစီန့ှု�င့်င့့်လံိ��ံကရေု� မို�ဆိုနှဒန်းယူတ့စီ့ခု�တညီ�့

အဖြဖွဲ့စီသ့တမ့ိုှတက့ရော အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ ထားု��အဖြပွဲင့် ့ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့မို�ာ�ကရေု�ကရေ�င့်�သ့��ံ�သာ�န်းောတု�င့်�့

တဲင့့် အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ မို��ပွဲ��ေး�ခု�ယူန့ှု�င့်�့သာကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့စီာေင့်�့ (single national 
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list) ကရေု� အခု��ု�ကရေ�စီန်းစီက့ရေ�င့်�့သ��ံ�သာ အပွဲု�င့်�့ (proportional component) အတဲကရေ့ အသ��ံဖြပွဲ�ခု��

သညီ။့ သု���သာ ့ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ကရေ�င့်�့သ��ံသညီ�့ ဇိုင့်ဘ့ာာ�ဘာဲနှု�င့်င့့်တံဲင့်မ့ိုူ အမို��ု�သမိုီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုကရေု�

ဖြမိုှင့်�တ့င့်ေ့န်း့အတဲကရေ ့ ဤယူနှတော�ကရေု� ဖြပွဲညီန့်းယူအ့ဆိုင့်�့၌ အသ��ံဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ အဖြခုာ� စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR 

စီန်းစီမ့ို�ာ�တဲင့် ့(ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ကရေ�မိုာာဒီီ�ယူာ�နှှင့်�့တူနီ်း�ေှာ�နုှ�င့်ငံ့့်မို�ာ�တဲင့်)့ လှိတ�့တာ/့တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 

လိှတ�့တာ့ �ေး��ကရောကရေတ့င့်�့ဖြမိုှာကရေေ့န်း့အတဲကရေ့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူတ့စီဦ့း�ထားကရေပ့ွဲု�၍ �ေး�ခု�ယူခ့ုဲင့်�့ေှု

�သာ မို�ဆိုနှဒန်းယူ့မို�ာ�၏  အေးယူအ့စီာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��သ�င့်ယူစ့ီဲာ သတမ့ိုှတခ့ု��ကြကရေသညီ။့  မို�ာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့

ဖြပွဲညီန့်းယူအ့ဆိုင့်�့တဲင့့် သတမ့ိုှတက့ရေ�င့်�့သ�ံ�ခု��သညီ။့ အ�ကြကရောင့်�့ေင့်�့မိုှာ ပွဲထားဝီဝင့်အ့�န်းအထားာ�ဆိုု�င့်ေ့ာ

ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုတု��ဖြမိုှင့်�ေ့န်း့နှှင့်�့ နှု�င့်င့့်အံနှှ�ံမိုှအဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�၏�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့်�့တင့်ေ့န်း့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ မို��ပွဲ��ေး�ခု�ယူန့ှု�င့်�့သာ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ ့�လိာင့်�့စီာေင့်�့ကရေု� ကရေ�င့်�့သ��ံသညီ�့ 

ခု�ညီ့�ကရေပွဲမ့ိုုန်းညီ�့လိမို�့သညီ ့ အ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့စီီမိုံ�ေ�အတဲကရေ ့ ပွဲု�မိုု�လိဲယူက့ရေူရုံု��ေှင့်�့သညီ။့ ထားု��ဖြပွဲင့် ့ ပွဲု�မိုု��သ�

င့်ယူ�့သာ ခုရုံု�င့့်တစီခ့ု�စီီအတဲကရေ့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့န်းော အ�ေအတဲကရေသ့တမ့ိုှတေ့ာတဲင့် ့ �ပွဲ��ပွဲါကရေ့

လိာ�လိ�ေှု�သာ ပွဲထားဝီဝင့်အ့�န်းအထားာ�အလို�ကရေ�့န်းထားု�င့်သ့ညီ�့လိူဦး��ေစီာေင့်�့ဇိုယူာ�တုကရေ�မိုုနှှင့်�့ ၎င့်�့

စီာေင့်�့ဇိုယူာ�အ�ပွဲ�ယူ�ကံြကရေညီမု့ိုနှှင့်�့ ပွဲတသ့ကရေ�့သာ�မို�ခဲုန်း�့မို�ာ�ကုရေ�လိညီ�့�ေှာင့်ေှ့ာ�နုှ�င့်မ့ိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

သု���သာ ့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့ခု�ေှု�သာအကရေ��ု�ဆိုကရေမ့ိုှာ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့စီာေင့်�့ကရေု� နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�၏ 

�ဟုု��ခုါင့်�့�ဆိုာင့်ပ့ွဲု�င့်�့မိုှ လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ� �ေ�ဆိုဲ�ထားာ�ဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီ�့သာ�ကြကရောင့်� ့ မြို့မိုု���တာအ့�ဖြခုစီု�ကရေ ့

�ေး��ကရောကရေခ့ုကံရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�ကရေု� အထားူ�အ�လိ��ပွဲ�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ နှု�င့့်င့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��အတဲင့်�့ေှု�ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ

အသမံို�ာ�ကရေု� �လိ�ာ�ကရေ��စီမိုုမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ��စီနှု�င့်သ့ညီ။့ ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့သ�ံ�ောတဲင့် ့�ဒီသအနှှ�ံအဖြပွဲာ�

ကရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�ပ့ွဲ��ံနံှှ�စဲီာ ကုရေ�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မုိုသညီ ့အမို�ာ�စီ�စီန်းစီက့ရေ�င့်�့သ��ံ�သာအဖြခုမို�့မှို ပုွဲ�မုို�၍ထဲားကရေ�့ပွဲ�လိာနုှ�င့်�့ခု�

ေှုသညီ။့ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံ ဥပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�တဲင့် ့ နှု�င့့်င့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�၊ လိုပွဲေ့ှာ�မိုုမို�ာ� သု��မိုဟု�တ ့

စီ��ဝ�မိုုမို�ာ�၊ တစီဉ့်းီ�ခု�င့်�့ ကရေု�ယူေ့ညီက့ရေု�ယူ�့သဲ� သု��မိုဟု�တ ့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့လိာင့်�့မို�ာ�၏ ဆိုကရေစ့ီပွဲ့

အ�ေ�ပွဲါမိုုသညီ ့ �န်းာကရေထ့ားပွဲစ့ီဉ်း့�စီာ�ေမိုညီ�့ ကရေုစီစေပွဲတ့စီ့ခု�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ အကရေယူ၍့ �ေး��ကရောကရေတ့င့့်

�ဖြမိုာကရေထ့ားာ�သညီ�့ လိှတ�့တာ့အတဲင့့်�ေှု အဖွဲ့ဲ��မို�ာ��ပွဲါင့်�့စီညီ�့ဖြခုင့်�့သညီ ့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်ဖွဲ့ဲယူေ့ှုသညီဟ့ု� 

စီဉ်း�့စီာ�ပွဲါကရေ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုသညီ ့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR အစီစီန့ှှင့်�့ရုံု��ေှင့်�့စီန်းစီ ့ (list PR 

pure and simple)၊ သု��မိုဟု�တ ့အ�ောစီန်းစီ ့သု��မိုဟု�တ ့အဓိုကရေ PR အစီုတ့အပွဲု�င့်�့တစီ့ခု�ပွဲါဝင့်�့သာ 

�ပွဲါင့်�့စီပွဲစ့ီန်းစီ့ စီ�သာ အခု��ု�ကရေ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုစီန်းစီတ့စီ့ခု�ခု�ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ေန်း ့ဆိုဲ��ဆိုာင့်န့ှု�င့့်သညီ။့ ‘မို�မိုှ

တစီဆ့ိုင့်�့ကုရေ�ယူစ့ီာ�လှိယူ�့န်းောသု��’ ဆုို�သညီ�့�မို�ခဲုန့်း�အတဲကရေ ့ �ဖြပွဲာ�န်းဖြခုင့်�့မိုဟု�တ�့သာလ့ိညီ�့ နုှ�င့်င့့်�ံေ� 

အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့်� ့ ၄င့်�့တု��၏ �ေး��ကရောကရေခ့ုကံရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�အကြကရော�ေှု ဆိုကရေန့ှဲယူ့မိုု (အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�ကရေု� 

ညှွှန်းက့ြကရော�ေန်း ့ သု��မိုဟု�တ ့ဖွဲ့ယူေှ့ာ�ေန်းအ့တဲကရေပ့ွဲင့်အ့ဖဲွဲ့��မို�ာ�ကုရေ� အာဏာအပွဲနှ့ှင့်�့မိုညီလ့ိာ�) သညီလ့ိညီ�့

ဤကရေုစီစနှှင့်�့ပွဲတသ့ကရေ၍့ အ�ေ�ကြိကရေီ�သညီ။့ 
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ဒီီမုို�ကရေေကရေတ့စီ�့ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�မို�ာ�အာ�လိ��ံတဲင့် ့မို�သခု�ာမို�ေောမုိုပွဲါဝင့်သ့ညီ။့ သု���သာဖဲ့ွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�ံ 

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းတ့ဲင့် ့ အဓိုကရေပွဲါဝင့်လ့ိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ူမို�ာ�အကြကရော�ေှု 

ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုအဆိုင့်�့သညီ ့န်းုမို�့ကရေ�ဖွဲ့ဲယူေ့ှုသညီ။့ ထားု���ကြကရောင့်�့ နှု�င့်င့့်�ံေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်�၄့င့်�့တု��၏အကရေ��ု� 

စီီ�ပွဲဲာ�အကရောအကရေဲယူ�့ပွဲ�မိုု ေှုမိုေှုနှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မြို့ပွဲီ��န်းာကရေ ့၄င့်�့တု��၏ ဩဇိုာလိဲမို�့မိုု��မိုု ယူခုင့်က့ရေ��သု��

ေှု မိုေှုကရေု� �မို��လိ�ေှု သညီ။့ ထားု���ကြကရောင့်�့ �ပွဲ��ပွဲါကရေလ့ိာသညီ�့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့၏ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေ့

တဲင့့် စီန်းစီ့သညီ့ အဓိုကရေပွဲါဝင့်�့ဆိုာင့်ေ့းကရေသ့ူမို�ာ�ကရေု� သုသုသာသာအာမိုခုခံု�ကရေ�့ပွဲ�မိုညီဟ့ု� (သဲယူဝ့ု�ကရေ့

သု��မိုဟု�တ ့မို�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲသညီ�ပ့ွဲ�စံီတံစီ့ခု�ဖြဖွဲ့င့်�့)န်းာ�လိညီသ့�ဘာာ�ပွဲါကရေက့ြကရေသညီ။့ 

ယူင့်�့ကရေ��သု���သာအဖြဖွဲ့စီအ့ပွဲ�ကရေသ့ညီ ့ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ဆိုု�မိုာလိီနှု�င့်င့့်၏ံ ၂၀၂၀ ခု�နှှစီ့တဲင့်က့ရေ�င့်�့ပွဲ

မိုညီ�့ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�နှှင့်�့ ပွဲတ့သကရေ�့သာ�ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�တဲင့် ့အဓိုကရေဖြဖွဲ့စီ့

ခု��သညီ။့ မို��ု�နှဲယူ့စီ�ဖြဖွဲ့စီတ့ညီမ့ိုု ခုဲ�ဖြခုာ�သတမ့ိုှတဖ့ြခုင့်�့ အလိဲန်း့အမိုင့်�့ဖြပွဲင့်�့ထားန်း�့သာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့တစီ့ခု�

တဲင့့် ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိှတ�့တာက့ရေု� ‘၄.၅ မိုူ’ကရေု� အ�ဖြခုခု၍ံ ၂၀၁၆ ခု�နှှစီ့တဲင့်တ့ညီ�့ထားာင့်ခ့ု��သညီ။့ ၄င့်�့မိုူမိုှာ 

မို��ု�နဲှယူစ့ီ�ကြိကီရေ��လိ�စီ�စီီမှို ညီီမိုှ�သာကုရေ�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မုိုနှှင့်�့ �န်းောအမို�ာ�အဖြပွဲာ�ေုှမို��ု�နဲှယူစ့ီ�င့်ယူမ့ို�ာ� စီ��ပွဲါင့်�့

၍ တစီဝ့ကရေက့ရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ပွဲတ့သကရေဆ့ိုကရေန့ှဲယူ့သူ အမို�ာ�အဖြပွဲာ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ မို��ု�နှဲယူ့စီ�

ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့မိုူကရေု� ဖွဲ့�ကရေသ့ုမို�့လို��ကြကရောင့်�့ ေှင့်�့လိင့်�့�သာဆိုနှဒေှု�သာလ့ိညီ�့ ယူင့်�့ကရေ��သု���သာလိ�ပွဲ ့

�ဆိုာင့်ခ့ု�ကရေအ့�ေး�သညီ ့ နုှ�င့်င့့်�ံေ��ခုါင့်�့�ဆိုာင့် ့ အမို�ာ�အဖြပွဲာ�အတဲကရေ ့ အလဲိန်း�့ဝ�ကဲရော�သာ�ဖြခုလှိမို�့

တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်သ့ညီ�့ မို�သခု�ာမို�ေောမိုုကရေု� ကရေု�င့်တ့ဲယူေ့န်း ့လို�အပွဲပ့ွဲါလိုမို�့မိုညီ။့ ပွဲထားဝီဝင့်အ့�န်းအထားာ� 

မိုေှင့်�့လိင့်�့သညီ�့ အ�ဖြခုအ�န်းတဲင့်လ့ိူတစီဉ့်းီ�၊ မို�တစီမ့ို�၊ တန်း့ဖွဲ့ု��တစီခ့ု�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ အ�ကရောင့်အ့ထားညီ�့ဖွဲ့ာ့

ဖြခုင့်�့�ကြကရောင့်� ့ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့သာသကရေ�့ောကရေမ့ိုုနှှင့်�့ မို��ု�နှဲယူ့စီ�မို�ာ�၏ အမိုှန်း့တကရေယူပ့ွဲမိုာဏမိုညီမ့ိုှေှု�ကြကရောင့်�့

ဘာ�နံ်းာ�လိညီမ့ိုုပွဲင့်မ့ိုေှု�သာ�ကြကရောင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မိုှတပ့ွဲ�တံင့်ဖ့ြခုင့်�့နှှင့်�့ ပွဲတ့သကရေ�့သာ�ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�

ဒီဲန်း့တဲ�မိုုသညီ ့မို�သခု�ာမို�ေောမိုုကရေု� ပွဲု�မိုု�ဆိုု��ဝါ��စီသညီ။့ 

အဓိုကရေအ�ဖြပွဲာင့်�့အလိ�ကြိကရေီ�တစီခ့ု�ကရေု� လိူအမို�ာ�စီ� �ယူဘာ�ယူ��ထားာကရေခ့ုံဖြခုင့်�့သညီ ့ အဆိုု�ဖြပွဲ�လိာ

နှု�င့်ဖ့ွဲ့ဲယူေ့ှုသညီ�့ အ�သ�စီုတအ့�ဖြပွဲာင့်�့အလိ�တစီခ့ု�ခု�င့်�့စီီတု�င့်�့ကရေု�လိည့ီ� လိူအမို�ာ�စီ��ထားာကရေခ့ုံသညီ့

ဟု� မိုဆိုု�လို�နှု�င့်ပ့ွဲါ။ �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ� ပွဲု�မြို့ပွဲီ�အ�သ�စီုတဖ့ြဖွဲ့စီလ့ိာသညီန့ှှင့်�့အမိုှ မို�သခု�ာမို�ေောမိုုနှှင့်� ့ မို

ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုအဆိုင့်�့တု��ကရေ မို��ု�နှဲယူ့စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုကရေု� အာမိုခု�ံသာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ ့ ကရေ�င့်�့သ��ံမိုုကရေု�

ဖြဖွဲ့စီ�့စီသညီ။့ (ဤခု�ဉ်း�့ကရေပွဲမ့ိုုကရေု� ကရေ�င့်�့သ��ံခု���သာ ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�သညီ ့အလိဲန်း့န်းညီ့��သာလ့ိညီ�့ ၂၀၁၈ ခု�

နှှစီ့ လိကရေဘ့ာနှဲန်း့နှု�င့်င့့်တံဲင့် ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ ့�ဖြပွဲာင့်�့လိ�ေန်းအ့ထားုဖြဖွဲ့စီ�့စီခု���သာ �ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�သညီ့

သကရေဆ့ိုု�င့်�့သာသာဓိကရေပွဲင့်ဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့) ၄င့်�့သညီဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့၏ 

ဥပွဲမိုာမိုဟု�တ�့သာလ့ိညီ�့ လိူထား�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုန်းကရေရ့ုံုင့်�့စီဲာ အဖြမိုစီတ့ဲယူ�့န်းသညီ�့အ�ဖြခုအ�န်းတစီခ့ု� 

ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့�ေ�ဆိုု�င့်ေ့ာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�တဲင့် ့ခုဲ�တမို�့မိုူဝါဒီသညီ ့အမို��ု�သမိုီ�မို�ာ�
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နှှင့်�့လိူန်းညီ�့စီ�မို�ာ�၏ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုကရေု��သခု�ာ�စီေန်းသ့ာမိုကရေ ၄င့်�့တု��၏သ�ဘာာထားာ�ထား�တ�့ဖွဲ့ာမ့ိုုမို�ာ�

ကရေု� ကရောကရေဲယူေ့ာတဲင့် ့ �ေောမိုုမိုေှုသညီ�အ့�ဖြခုအ�န်းကရေု� ကရေန်း�သ့တ�့လိှာ�ခု�ေန်း့ အခုု�င့်အ့မိုာ�ဖြပွဲာဆိုု�

�သာသူမို�ာ�၏ အ�လိှာ�အတင့်�့�တာင့်�့ဆိုု�မိုုမို�ာ�ကရေု�လိညီ�့ လိကရေခ့ုမံိုုေေှု�စီသညီ။့ 
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အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းတ့ဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့အ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ�နှှင့်�့ ေင့်�့နှှီ�ကရေွမို�့ဝင့့်

�သာ ပွဲါဝင့်သ့ူအ�ေအတဲကရေမ့ိုှာ မို�ာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ အကရေန်း�အ့သတေ့ှုမြို့ပွဲီ� တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ�့တာ့

ဆိုု�င့်ေ့ာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဒီီဇိုု�င့့်��ေ�ဆဲို�မိုုတဲင့် ့ ပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�တဲင့် ့ ယူင့်�့ကရေ��သု���သာ�ဟု�သ�တေှုသူအ�ေ 

အတဲကရေ ့ ပွဲု�၍ပွဲင့် ့ န်းညီ�့ပွဲါ�နှု�င့်ဖ့ွဲ့ဲယူေ့ှုသညီ။့ တစီခ့ု�နု်း့တညီ�့မိုှာပွဲင့် ့ အ�သ�အမိုှာ�ဟု�ထားင့်ေ့�သာ န်းညီ�့

ပွဲညီာဆိုု�င့်ေ့ာ ကရေဲာဖြခုာ�ခု�ကရေမ့ို�ာ�သညီ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ေလိဒီန့ှှင့်�့ �န်းာကရေပ့ွဲု�င့်�့ဆိုကရေစ့ီပွဲအ့ဖြဖွဲ့စီအ့ပွဲ�ကရေ့

မို�ာ�ကရေု� အဓိုကရေဩဇိုာသကရေ�့ောကရေ�့စီနှု�င့်သ့ညီ။့ 

တူနီ်း�ေှာ�နုှ�င့်င့့်တဲံင့် ့နုှ�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါတီနှှင့်�့ လူိမုိုအဖဲွဲ့��အစီညီ�့အဖဲွဲ့��မို�ာ�၏ ကုရေ�ယူစ့ီာ�လှိယူမ့ို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ဖဲွဲ့��စီညီ�့

 ထားာ��သာ �ကရောမ့ိုေှင့်သ့ညီ ့အမို�ာ�စီ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီထ့ားကရေ ့အဖြပွဲညီ�့အခု��ု�ကရေ� (fully proportional) 

ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ��ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ�နှှင့်�့ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ�့တာ�့ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ကရေု� ကရေ�င့်�့ပွဲေန်း့

အတဲကရေ ့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR စီန်းစီ့အ�ပွဲ� ကရေ�ယူက့ရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�ဖ့ြပွဲန်း� ့ သ�ဘာာတူညီီမိုုေေှုခု��သညီ။့ သု���သာ ့

အခု��ု�ကရေ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီတ့ဲင့့် ဆိုနှဒမို�မိုှကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့န်းောသု�� �ဖြပွဲာင့်�့လိ�လို�ကရေ�့သာ န်းညီ�့အမို��ု�

မို��ု�ေှုသညီ့။ အဓိုကရေခု�ဉ်း့�ကရေပွဲပ့ွဲ�နံှှစီ့မို��ု�မိုှာ အမို�ာ�ဆို��ံလိကရေက့ရေ�န်းမ့ို� (largest remainder) စီန်းစီ့မို�ာ�နှှင့်�့ 

အဖြမိုင့်�့ဆို��ံပွဲ�မို�့မိုှမို� (highest average) စီန်းစီ့မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ �ယူဘာ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့အမို�ာ�ဆို��ံလိကရေက့ရေ�န်း့

မို� (largest remainder) စီန်းစီ့သညီ ့အဖြမိုင့်�့ဆို��ံပွဲ�မို�့မိုှမို� (largest remainder) (highest average) 

စီန်းစီ့မို�ာ�ထားကရေ ့ပွဲါတီင့်ယူမ့ို�ာ�အတဲကရေ ့ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့်�မ့ိုာ��စီသညီ။့ ဤ�ဝါဟုာေ၏ အဓိုပွဲါါယူ့

ဖွဲ့ဲင့်�့ဆိုု�ခု�ကရေအ့နှှစီ့ခု��ပွဲ့ကရေု� Reynolds et al. (2005: 177-78)တဲင့်က့ြကရေညီ�ပ့ွဲါ။ 

တူန်းီ�ေှာ�တဲင့် ့ ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ့ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ�့တာ ့ �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�အတဲကရေ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

စီန်းစီ့သတမ့ိုှတခ့ု�နု်း့၌ ဤအ�သ�စီုတ့အခု�ကရေ့အလိကရေအ့ဆိုင့်�့မို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ခု��ဖြခုင့်�့ေှုမိုေှုကရေု�မိုူ ေှင့်�့ေှင့်�့ 

လိင့်�့လိင့်�့မိုေှု�ပွဲ။ ေှင့်�့လိင့်�့သညီ�့အခု�ကရေမ့ိုှာ အမို�ာ�ဆို��ံလိကရေက့ရေ�န်းမ့ို� (largest remainder) စီန်းစီဖ့ြဖွဲ့စီ့

�သာ Hare quota ကရေု� အသ��ံဖြပွဲ�ေန်း�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုမိုှာ အလိဲန်း့အ�ေ�ကြိကရေီ�ခု��သညီ။့ ဇိုယူာ� ၂ တဲင့် ့အမိုှန်း့

တကရေယူေ့လိဒီန့ှှင့်�့ အဖြမိုင့်�့ဆို��ံပွဲ�မို�့မိုှမို� (largest remainder) (highest average) န်းညီ�့လိမို�့၏ မို

တူညီီ�သာဘာ�ပံွဲ�စံီနံှှစီ့မို��ု��အာကရေတ့ဲင့်တ့ူညီီ�သာ မို�အ�ေအတဲကရေအ့�ပွဲ�အ�ဖြခုခု၍ံ ထားဲကရေ�့ပွဲ�လိာ

မိုညီ�့အဖြခုာ�ေလိဒီက့ရေု� နုှင့်�့ယှူဉ်းဖ့ြပွဲထားာ�သညီ။့ မိုညီသ့ညီ�့န်းညီ�့လိမို�့မှိုဖြပွဲညီ�့စီ��ံသာ အခု��ု�ကရေ�ကုရေ�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�

မုိုကုရေ�မို�ပွဲ� (သု��မိုဟု�တမ့ို�ပွဲ�နှု�င့်)့ပွဲါ။ ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ့တဲင့်ေ့ေှုခု���သာ အမိုှန်း့တကရေယူစ့ီ�စီ��ပွဲါင့်�့ဆိုနှဒမို�သညီ ့

အခု��ု�ကရေ�ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�သညီဟ့ု� အသုအမိုှတဖ့ြပွဲ�ထားာ��သာစီန်းစီတ့စီ့ခု�မိုှ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ အခု��ု�ကရေ�မိုုမိုှ

အလိဲန်း့အလိှမို့��ဝ��သာကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�မိုုကရေု�ဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ��စီသညီ�့ သာဓိကရေတစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့

Ennahda မိုှ�ကရောကရေယ့ူူခု���သာ ဆိုနှဒမို�၏ ၃၇%သညီ ့ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူ�့န်းော၏ ၄၁% အဖြဖွဲ့စီ�့ဖြပွဲာင့်�့ 

လိ��စီလို�ကရေဖ့ြခုင့်�့ဖြဖွဲ့စီမ့ြို့ပွဲီ� ၄င့်�့အခု�ကရေက့ရေ အစီု��ေအ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ ပွဲါတီစီ�သံ�ဘာာတူညီီမိုုကရေု� တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း့ 

လို�အပွဲ�့ကြကရောင့်�့ ဖြပွဲ�န်းသညီ။့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ ဆို��ံဖြဖွဲ့တခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�အတဲကရေ ့လို�အပွဲသ့ညီ့
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ဟု�  သ�ဘာာတူညီီခု��ကြကရေ�သာ သ�ံ�ပွဲ�ံနှှစီ့ပွဲ� ံ အမို�ာ�စီ��ထားာကရေခ့ုံမို�ကရေု� ထားညီ�့သဲင့်�့စီဉ်း�့စီာ�ောတဲင့် ့ ထားု�သု��

သ�ဘာာတူညီီမုိုတညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း ့ပုွဲ�၍လုိ�အပွဲသ့ညီ။့ အဖြမိုင့်�့ဆို��ံပွဲ�မို�့မိုှမို� (largest remainder) (highest 

average) စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့၏အမို�ာ�ဆို��ံအသ��ံဖြပွဲ��သာ အမို��ု�အစီာ�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ D’Hondt စီန်းစီ ့

ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�ေန်း့ �ေး�ခု�ယူခ့ု��လိ�င့် ့ Ennahda သညီ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအသစီက့ရေု� တဖွဲ့ကရေသ့တ့

�ေ�ဆိုဲ�သဲာ�နှု�င့်ခ့ု��မိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ့။  ၄င့်�့မိုှာတူညီီ�သာ ၃၇% မို�ဆိုနှဒသညီ ့အမိုတ�့န်းော၏ ၆၉% အဖြဖွဲ့စီ့

�ဖြပွဲာင့်�့လိ�သဲာ�မိုုကရေု�အ�ဖြခုခု၍ံဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။  

အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မို�ာ�တဲင့် ့ အဓိုကရေ�န်းော၌ပွဲါဝင့်�့သာသူအမို�ာ�အဖြပွဲာ�သညီ ့ ပွဲင့်က့ရေု�ယူသ့ခု��ာ

ပွဲညီာေှင့်မ့ို�ာ� မိုဟု�တက့ြကရေ�ပွဲ။ ကရေ�ယူက့ရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�ဖ့ြပွဲန်း�က့ြုံကရေ�ံ�တဲ��န်းေ�သာ အဖြခုာ�အခုကရေအ့ခု�ဖြပွဲဿန်းာ

မို�ာ�၊ အဖြဖွဲ့စီအ့ပွဲ�ကရေမ့ို�ာ�နှှင့်�့အတူ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ၏့အ�သ�စီုတန့ှှင့်�့ပွဲတ့သကရေ၍့ န်းညီ�့ပွဲညီာပွဲု�င့်�့

ဆိုု�င့်ေ့ာ ကရေုစီစေပွဲသ့ကရေသ့ကရေအ့ဖြဖွဲ့စီသ့ာ ရုံုဖြမိုင့်�့လိ�ေှုမြို့ပွဲီ� သခု��ာန်းညီ�့ပွဲညီာေှင့်မ့ို�ာ�နှှင့်�့ �န်းာကရေက့ရေဲယူေ့ှု

ကရေွမို�့ကရေ�င့်သ့ူမို�ာ�ကရေု�အပွဲထ့ားာ��လိ�ေှုသညီ။့ တူန်းီ�ေှာ�နှု�င့်င့့်သံညီ ့ဖြဖွဲ့စီလ့ိာနှု�င့့်သညီ�့အစီဲန်း�့�ောကရေဥ့ပွဲမိုာ

တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီ�့သာလ့ိညီ့� ၄င့်�့သညီန့ှု�င့်င့့်�ံေ� ပွဲတ့သကရေဆ့ိုကရေန့ှဲယူ့သူမို�ာ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်� ့ �ဘာ�အနှတောယူန့ှှင့်�့

ပွဲတသ့ကရေ�့သာအ�သ�စီုတအ့ခု�ကရေအ့လိကရေမ့ို�ာ�ကရေု�လိစီလ့ိ��ရုံုထားာ��ကြကရောင့်�့ကရေု�ေညီည့ွှှန်း�့ဖြပွဲ�န်းသညီ။့

ဇိုယူာ� ၂ - မိုတူညီီ�သာ PR န်းညီ�့လိမို�့မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့ ၂၀၁၁ ခု�နှှစီ့တူန်းီ�ေှာ�နှု�င့်င့့်အံမို��ု�သာ�ညီီလိာခု ံ

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�၏ေလိဒီမ့ို�ာ�

Hare quota အမှျာ�ဆုံး��� 

လွှက်က််ျ�မ်ှ� (largest 

remainder)

Sainte Laguë အဖြမှင်််

ဆုံး���ပ်ျမှ�်မှှမှ� (highest 

average)

D’Hondt

အဖြမှင််ဆ်ုံး��� ပ်ျမှ�်မှှမှ� 

(highest average)

နိုု�င်င််�နေရှ�

ပ်ါတာီ

ဆုံးနိုဒမှ�  

%

ကု်�ယ်စ််ာ� 

လှွှယ် ်နေ�ရှာ 

အနေရှအတ့ာက််

ကု်�ယ် ်

စ်ာ� 

လှွှယ် ်

နေ�ရှာ  %

ကု်�ယ်စ််ာ� 

လှွှယ် ်နေ�ရှာ

အနေရှအတ့ာက််

ကု်�ယ် ်

စ်ာ� 

လှွှယ် ်

နေ�ရှာ  %

ကု်�ယ်စ််ာ� 

လှွှယ် ်နေ�ရှာ 

အနေရှအတ့ာက််

ကု်�ယ် ်

စ်ာ� 

လှွှယ် ်

နေ�ရှာ  %

Ennahda ၃၇% ၈၉ ၄၁% ၁၁၉ ၅၅% ၁၅၀ ၆၉%

သမိုမတနှု�င့်င့့် ံ
အတဲကရေ ့
ကရေဲန်းဂ့ေကရေ့

၉% ၂၉ ၁၃% ၂၇ ၁၂% ၂၁ ၁၀%

Ettakatol ၇% ၂၀ ၉% ၁၈ ၈% ၁၄ ၆%

Popular 
Petition

၇% ၂၆ ၁၂% ၂၃ ၁၁% ၁၈ ၈%

တု��တကရေ�့သာ 
ဒီီမိုု�ကရေေကရေ ့
တစီ ့ပွဲါတီ

၄% ၁၆ ၇% ၉ ၄% ၂ ၁%

Initiative 
Party List

၃% ၅ ၂% ၆ ၃% ၈ ၄%

အဖြခုာ� ၃၃% ၃၂ ၁၅% ၁၅ ၇% ၄ ၂%

အေင့်�့အဖြမိုစီ ့- Carey, J., ‘Party Systems and the Choice Sets Voters Confront in Transitions to Democracy 
(ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသု��အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့တဲင့်မ့ို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�ေင့်ဆ့ိုု�င့်ေ့သညီ�့ပွဲါတီစီန်းစီ့မို�ာ�နှှင့်�့�ေး�ခု�ယူမ့ိုု)’, Paper presented at 
the Workshop on Democracy and Regime Change, Sabanci University, Istanbul, Turkey, 17 June 2014  
<http://aceproject.org/ero-en/misc/party-systems-and-the-choice-sets-voters-confront/view>, 
accessed 3 August 2018. 
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�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီမ့ို�ာ�သညီ ့ အခု�ညီ�့နှှီ�သကရေသ့ကရေအ့�ဖြခုအ�န်းတဲင့် ့ မိုလိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်ပ့ွဲါ။ ထားု��ဖြပွဲင့် ့

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�အဖွဲ့ဲ��အတဲကရေ ့ �ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�စီန်းစီမ့ို�ာ� �ေး�ခု�ယူေ့ာတဲင့် ့

အင့်စ့ီတီကရေ���ေှင့်�့သစီမ့ို�ာ�နှှင့်�့ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းန့ှှစီခ့ု�စီလိ��ံအတဲကရေ ့ ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း��့သာ   

မိုူ�ဘာာင့်မ့ို�ာ�၏ အစီုတ့အပွဲု�င့့်�မို�ာ�နှှင့်�့ ခု�တု့ဆိုကရေ�့သာ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့့်�ခု�ပွဲ�စံီမံို�ာ�ေှုမိုေှုကရေု� စီဉ်း�့စီာ�ထားု�ကရေ့

သညီ့။ မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ�သ�ဘာာတူညီီခု�ကရေမ့ို�ာ�မိုှ �န်းာကရေဆ့ို�ံ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမို�ာ�သု�� ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲမ့ို�ာ�

ကရေု� �ေှ��န်းာကရေစ့ီီစီဉ်း့သတမ့ိုှတဖ့ြခုင့်�့သညီ ့ယူင့်�့ကရေ��သု���သာ အစီုတအ့ပွဲု�င့်�့တစီေ့ပွဲဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ�့လိ�လိာမိုုမို�ာ�ကရေု�ခုဲ�ဖြခုမို�့သ��ံသပွဲဖ့ြခုင့်�့ (Bell နှှင့်�့ Zulueta-Fülscher ၂၀၁၆) သညီ ့ဇိုယူာ� 

၃ တဲင့် ့ အနှှစီ့ခု��ပွဲ့�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ�သညီ�အ့တု�င့်�့ ပွဲ�စံီံ�လိ�မို��ု�ဖြဖွဲ့င့်�့ခုဲ�ဖြခုာ�နှု�င့်သ့ညီ။့ ဤပွဲ�စံီ�ံလိ�မို��ု�နှှင့်�့

ခု�တုဆ့ိုကရေ�့န်း�သာ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမု့ိုပွဲ�စံံီတစီခ့ု� ကုရေ�န်းာ�လိညီေ့န်းဖ့ြဖွဲ့စီနု့ှ�င့်ပ့ွဲါသလိာ�။ သုသာ

�သာဖြဖွဲ့စီတ့န်း့�ခု�ေှုသညီ�့ ယူူဆိုခု�ကရေမ့ိုေှု�ပွဲ။ န်းမိုူန်းာဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ၏့ကရေန်း�သ့တ ့အေးယူအ့စီာ�နှှင့်�့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်း့

မို�ာ�ကြကရော�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်းာ�မိုုကရေု� တစီသ့ာ�တညီ�့ဖြဖွဲ့စီ�့စီသညီ�့အတု�င့်�့အတာသညီ ့အ�ကရောင့်�့ဆို��ံ�သာ 

အစီမို့�အကြုံကရေဖံြပွဲ�ခု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ�့စီမိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ 

ဖြဖွဲ့စီေ့ပွဲ�့လိ�လိာမိုုမို�ာ�ကရေု� အမို��ု�အစီာ�ခုဲ�ေန်းအ့ဖြခုာ�ခု�ဉ်း့�ကရေပွဲန့်းညီ�့လိမို�့သညီ ့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့ခု�ေှု�သာ 

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�အ�ပွဲ� အာရုံ�စံီု�ကရေသ့ညီ။့ နှု�င့့်င့်အံခု��ု�တဲင့် ့အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိေှုအဓိုကရေ

နှု�င့်င့့်ံ�ေ�သမိုာ�မို�ာ�သညီ ့ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�့လိ��ံလိ��ံမိုသကရေဆ့ိုု�င့်သ့ညီ�့ အယူူအဆို/နှု�င့်င့့်�ံေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့်�့ မိုတူ

ဖြခုာ�န်းာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာထ့ား�တဖ့ြပွဲ�လိ�ေှုမြို့ပွဲီ� နှု�င့့်င့်�ံေ�န်းယူပ့ွဲယူတ့ဲင့် ့ တညီ�့ထားာင့်ထ့ားာ�မြို့ပွဲီ��သာအစီဉ်း ့

အလိာေှုနှု�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့်�့ လိကရေန့်းကရေ့ကရေု�င့်အ့ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ�ပွဲ�ထားဲကရေလ့ိာသညီ�့ နှု�င့်င့့်�ံေ�ပွဲါတီအသစီ့

မို�ာ�အကြကရော� မြို့ပွဲု�င့့်ဆိုု�င့်မ့ိုုပွဲါဝင့်သ့ညီ။့ ကရေု�လိဘံာီယူာ၊ အယူလ့ိဆ့ိုာ����ဒီါ၊ မိုာဒီါဂကရေစ့ီကရောနှှင့်�့ န်းီ�ပွဲါ

တု��သညီ့ ဥပွဲမိုာဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ ဒီ�တုယူပွဲ�စံီမံိုှာ အာဖွဲ့ဂန်းန့်းစီစတန်း့၊ ဘာူ�ဂ��ီ�လ့ိနှှင့်�့ လိစီ�့�ာ�ကရေ��သု�� နှု�င့်င့့်�ံေ�

ပွဲါတီမို�ာ�အလိဲန်းအ့ာ�န်းညီ့�မြို့ပွဲီ� နှု�င့်င့့်ံ�ေ�အမို�ာ�စီ�ကရေု�ကရေု�ယူပ့ွဲု�င့်ဟ့ုန်း့ဖြပွဲ�မိုုနှှင့်�့ �ဒီသဟုန်းဖ့ြပွဲ�သညီ�့အ�ဖြခု 

အ�န်းဖြဖွဲ့စီ့သညီ။့ တတုယူအ�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ အမို�ာ�ဆို��ံ�တဲ�ေ�သာပွဲ�စံီမံိုှာ အယူူအဆို/နှု�င့်င့့် ံ�ေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု

မို�ာ�သညီ ့ပွဲဋိုပွဲကရေခနှှင့်�့ လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ�သကရေဆ့ိုု�င့်�့န်း�သာ သု��မိုဟု�တ ့အဓိုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့်�သ့ကရေဆ့ိုု�င့်�့န်း

�သာ အ�ဖြခုအ�န်းမို�ာ�တဲင့်ဖ့ြဖွဲ့စီ�့ပွဲ�သညီ။့ ထုား�အခုါ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိအတဲင့်�့ အဓုိကရေပွဲါဝင့်သူ့မို�ာ�

သညီ့ မို�ာ��သာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ ကရေု�ယူပ့ွဲု�င့်လ့ိကရေခဏာ (identity )သု��မိုဟု�တတ့ု�င့်�့ေင့်�့သာ�လိူမို��ု�စီ�ကရေုစီစေပွဲတ့ု��

၏ တဲန်း့�အာ��ပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့်�့ လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်က့ြကရေသညီ။့ သု���သာ ့ တဖွဲ့န်း ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုုနှှင့်�့

တု�ကရေရ့ုံု�ကရေဆ့ိုကရေစ့ီပွဲပ့ွဲတ့သကရေသ့ညီ�့အယူူအဆိုတစီ့ခု�ဟု� မိုဆိုု�နှု�င့်�့ပွဲ။ 

�ေး��ကရောကရေ့ပွဲဲ�စီန်းစီ့�ေး�ခု�ယူ့မိုုနှှင့်�့ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ့ဖြပွဲန်း�့�သာဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံအ�ဖြခုခုံဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘာာင့့်အကြကရော�

ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့ခု�ေှု�သာ ဆိုကရေစ့ီပွဲမ့ိုုမို�ာ�ကရေု�လိညီ�့စီဉ်း�့စီာ�သင့်�့သညီ။့ �လိ�လိာခု���သာ�လိ�နှု�င့်င့့်သံညီ ့ဆိုု�မိုာ
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လိီယူာနှု�င့်င့့်ကံရေ��သု��ပွဲင့် ့ ဖွဲ့ကရေဒ့ီေယူစ့ီန်းစီ့ကရေု�ကရေ�င့်�သ့��ံခု��မြို့ပွဲီ� ၄င့်�့သညီ�့ဖြပွဲလိညီ�့ေ�လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်း၏့ အစီ

မိုှတဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ ကရေ�န်း့နှု�င့်င့့်မံို�ာ�သညီ ့တစီဖ့ြပွဲညီ�့ထားာင့်စ့ီန်းစီ့ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီပ့ွဲ�စံီတံစီ့ခု�၏

သကရေ�့သအ�ထားာကရေအ့ထားာ�မိုေှု�သာလ့ိညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီက့ရေု�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တခ့ု���သာ ဖွဲ့ကရေဒ့ီေယူ�့လိ�

နှု�င့်င့့်ံတဲင့် ့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR စီန်းစီ့နှှစီမ့ို��ု�ဖြဖွဲ့စီ�့သာ ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့နှှင့်�့နှှစီ့�ကရေ�ာ�ဖြပွဲန်းစ့ီန်းစီ့ကရေု��တဲ�ေ

သညီ။့ နှု�င့့်င့်၏ံပွဲ�စံီမံို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့သာ သမိုမတစီန်းစီ့နှှင့်�့ တစီစ့ီုတတ့စီပ့ွဲု�င့်�့သမိုမတစီန်းစီ့ သု��မိုဟု�တ ့ပွဲါလိီမိုန်း့

စီန်းစီနှ့ှင့်�့�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီဖ့ြဖွဲ့င့်�့ �ေး�ခု�ယူ�့သာစီန်းစီအ့ကြကရော�တဲင့်လ့ိညီ�့ သုသာ�သာဆိုကရေစ့ီပွဲမု့ိုမိုေုှ�ပွဲ။ 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာတ့စီေ့ပွဲက့ရေု� ပွဲ�စံီံ�ေ�ဆိုဲ�ောတဲင့် ့ တညီမ့ြို့င့်ုမို�့သာ၊ ထားု�ောကရေ�့သာနှှင့်�့တာဝန်း့

ယူူမိုု တာဝန်း့ခုမံိုုေှု�သာ အစီု��ေတစီေ့ပွဲဖ့ြဖွဲ့စီေ့န်းန့ှှင့်�့ အတု�ကရေ့အခုဖံြပွဲ�ဖြခုင့်�့၊ �စီာင့်�့ကြကရေညီ�ထ့ားုန်း�့�ကရေ�ာင့်�့

ဖြခုင့်�့တု��ကုရေ�ဖြမှိုင့်�့တင့်ေ့န်း ့ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ�ကုရေ� �ကရောင့်�့စဲီာထားညီ�့သဲင့်�့စီဉ်း�့စီာ�နုှ�င့်သ့ညီ။့ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� 

လိှတ�့တာ့၏လိ�ပွဲင့့်န်း�့မို�ာ�ကရေု� �ေး��ကရောကရေခ့ုံအဖွဲ့ဲ��တစီဖ့ွဲ့ဲ��မိုှ ဖြဖွဲ့ညီ�ဆ့ိုညီ�့သညီ�့�န်းောတဲင့် ့အာ�လိ��ံပွဲါဝင့့်

�ေ�နှှင့်�့ �ပွဲါင့်�့စီညီ�့ညီီညဲွှတမု့ိုဆုို�သညီ�့ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေသ့ညီ ့ ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု� စီဉ်း�့စီာ�သညီ��့န်းောတဲင့် ့ လိှမို�့မိုု��နှု�င့်မ့ြို့ပွဲီ�အ�ေ�ပွဲု��ပွဲ�နုှ�င့်သ့ညီ။့ သု���သာ ့ အကရေယူ၍့

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီကရေု� အဖြခုာ��န်းောတဲင့်မ့ိုူကြကရေမို�့�ေ�ဆိုဲ�မြို့ပွဲီ� �ေး��ကရောကရေခ့ုလံိှတ�့တာ့၏လိ�ပွဲင့့်န်း�့

သညီဥ့ပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာအ့ဖြဖွဲ့စီသ့ာ အဓိုကရေသု��မိုဟု�တသ့ီ�သန်း�ဖ့ြဖွဲ့စီပ့ွဲါကရေ အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်�့ေ�နှှင့်�့�ပွဲါင့်�့ 

စီညီ့�ညီီညွှဲတမ့ိုုဆိုု�သညီ�့အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�သညီ ့လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်န့ှု�င့့်�ခု��လိ�ာ�န်းညီ�့သဲာ�နှု�င့်သ့ညီ။့ 

လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေခ့ုလံိှတ�့တာ့သညီ ့ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာ့နှှင့်�့ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�

လိှတ�့တာအ့�န်းဖြဖွဲ့င့်�့ နှှစီ့ခု�စီလိ�ံ�ကုရေ�တာဝန်း့ထားမို�့�ဆိုာင့်ေ့သညီ�့ �န်းောမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့သာ ကရေ�မိုာာဒီီ�ယူာ�၊ 

�တာင့်အ့ာဖွဲ့ေုကရေနှှင့်�့ တူန်းီေှာ�သ�ံ�နှု�င့်င့့်ံတဲင့် ့စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့ကရေု�အသ��ံဖြပွဲ�မြို့ပွဲီ� န်းီ�ပွဲါနှှင့်�့အ�ေှ�တီ

�မိုာ နှှစီ့နှု�င့်င့့်တံဲင့့် ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ကရေု�ကရေ�င့်�သ့�ံ�ခု��သညီ။့ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ�့တာတ့စီေ့ပွဲအ့ဖြဖွဲ့စီ ့

တာဝန်း့မိုထားမို�့�ဆိုာင့်�့သာ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိှတ�့တာတ့စီေ့ပွဲ ့ �ေး��ကရောကရေခ့ု��သညီ�့ အီဂ�စီန့ှု�င့့်င့်သံညီ ့

ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ကရေု�ကရေ�င့်�သ့�ံ�ခု��မြို့ပွဲီ� �ဘာာ�စီန်းီ�ယူာ�၊ အီေတ့နှှင့်�့ ကရေု�ဆိုု��ု�နှု�င့်င့့်တံု��၏ နှု�င့့်င့်တံကရောကရေ

ကြိကရေီ�မိုာ�စီဲာဉ်းီ��ဆိုာင့်�့သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့တဲင့် ့ စီာေင့်�့လို�ကရေ ့ PR စီန်းစီ့ကရေု�ကရေ�င့်�သ့��ံခု��သညီ။့ ကရေု�လိံ

ဘာီယူာ၏ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာမ့ိုဟု�တ�့သာ တု�င့်�့ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� လိှတ�့တာ�့ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�တဲင့် ့စီာေင့်�့

လို�ကရေ ့PR စီန်းစီ့ကရေု� အသ�ံ�ဖြပွဲ�ခု��သညီ။့ အဖြဖွဲ့စီအ့ပွဲ�ကရေအ့န်းညီ�့င့်ယူန့ှှင့်�့ ဖြဖွဲ့စီန့ှု�င့်�့ခု�ေှု�သာဖြပွဲင့်ပ့ွဲလိဲမို�့မိုု��မိုု

မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ နှု�င့့်င့်တံကရောပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�မိုှ စီီမိုအံ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့မိုုကရေု�ရုံု��ေှင့်�့�စီလို�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ အခု�နု်း့ဇိုယူာ�ပွဲု�မိုု�

တု��တာင့်�့�စီလုိ�ဖြခုင့်�့ကရေ��သု���သာ အခု�ကရေနှ့ှစီခ့ု�စီလိ��ံ�ကြကရောင့်�့ �ေး��ကရောကရေခံ့ုအဖဲွဲ့��၏ လိ�ပွဲင့့်န်း�့မို�ာ�မှို 

သ�ဘာာတူေယူူထားာ�သညီ�့ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ို�ာ� ဖြပွဲညီ�့�ဖြမိုာကရေ�့စီနုှ�င့်မ့ိုညီ�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီန်းစီဒီ့ီဇုို�င့်�့ကုရေ� 

တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း ့အခုကရေအ့ခု�ဖြဖွဲ့စီ�့စီသညီ။့ 

လိစီ�့�ာ�နှု�င့်င့့်သံညီ့ သီ�ဖြခုာ��ေး��ကရောကရေခ့ုံ အဖွဲ့ဲ��နှှစီဖ့ွဲ့ဲ��ကရေု�တညီ�့ထားာင့်ခ့ု��သညီ�့ လိတတ့�လိာ

ဥပွဲမိုာဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ တစီ့ဖွဲ့ဲ��သညီဥ့ပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာ ့ (ပွဲူ�တဲ�စီင့်မ့ြို့ပွဲု�င့်စ့ီန်းစီ့ဖြဖွဲ့င့်��့ေး��ကရောကရေခ့ု��) ဖြဖွဲ့စီမ့ြို့ပွဲီ� 

အဖြခုာ�တစီဖ့ွဲ့ဲ��မိုှာ တု�င့့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ�လိှတ့�တာ ့ (FPTP နှှင့်�့ SNTV တု��ပွဲါဝင့်�့သာ �ပွဲါင့်�့စီပွဲအ့မို�ာ�စီ�

ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�စီန်းစီဖ့ြဖွဲ့င့်��့ေး��ကရောကရေခ့ု��) ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ဤပွဲ�စံီသံညီလ့ိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ အလိ�ပွဲမ့ိုဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ။ ရုံုပွဲ ့

�ထားဲ�မိုုနှှင့်�့အာဏာလိဲန်း့ဆိုဲ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ�မြို့ပွဲီ� တစီ့ဖွဲ့ဲ��၏တော�ဝင့်မ့ိုုမိုှာ အဖြခုာ�တစီဖ့ွဲ့ဲ��တညီေ့ှုမိုု�ကြကရောင့်� ့

�လိ�ာ�န်းညီ�့သဲာ�သညီ။့ 
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ဇိုယူာ� ၃ - ၁၉၉၀ ခု�နှှစီမ့ိုှစီ၍ နှု�င့်င့့်ံ�ေ��ဖြပွဲလိညီမ့ိုုလိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�

ပ်��စ်� နေ�ာဖ်ြပ်�ျက်် ဥပ်မှာမှျာ�

၁ မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ� ံအ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်ေ့ာ �ဖြပွဲလိညီမ့ိုုသု�� တု�ကရေရ့ုံု�ကရေဉ့်းီ�တညီ့ 

�ဘာာ�စီန်းီ�ယူာ�နှှင့်�့ဟုာဇိုီဂု��ီ�န်းာ�၊ ကရေု�လိဘံာီယူာ၊ အ
ယူလ့ိဆ့ိုာ����ဒီါ၊ မိုု�ဇိုမိုဘ့ာစီ့

၂ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာနှု�င့်င့့်�ံေ�အစီီအစီဉ်းမ့ိုှ 
�န်းာကရေဆ့ို�ံ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသု�� တု�ကရေရ့ုံု�ကရေဉ့်းီ�
တညီ ့

ဘာု�ဂု�င့်�့�ီ�လိ ့(ပွဲါပွဲူဝါန်းယူူ�ဂီန်းီ)၊ ကရေ�မိုာာဒီီ�ယူာ�၊ ကရေု�
မိုု�ရုံု�စီ၊့ ဂီန်းီ (ကရေန်းာကရေေီ)၊ ကရေင့်ည့ီာ၊ အ�ေှ�တီ�မိုာ၊ 
တူန်းီ�ေှာ�၊ ဇိုင့်ဘ့ာာ�ဘာဲ

၃ အပွဲစီအ့ခုတ့ေပွဲစ့ီ��ေ�သု��မိုဟု�တ ့တစီစ့ီုတ့တစီပ့ွဲု�င့်�့ 
မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ�သ�ဘာာတူညီီခု�ကရေမ့ိုှ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ� ံ
အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၊ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ  
�န်းာကရေဆ့ို�ံ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

ခု�ဒီ၊့ ကရေဲန်းဂ့ု�ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီသ့မိုမတနှု�င့်င့့်၊ံ အီဂ�စီ၊့  
လိစီ�့�ာ�၊ မိုာဒီါဂကရေစ့ီကရော၊ န်းီ�ပွဲါ၊ �တာင့်အ့ာဖွဲ့
ေုကရေ

၄ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာနှု�င့်င့့်�ံေ�အစီီအစီဉ်းမ့ိုှ ကြကရော�
ဖြဖွဲ့တဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ� ံအ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ၊ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တဖ့ွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ
အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီမိုှ  �န်းာကရေဆ့ို�ံ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

အာဖွဲ့ဂန်းန့်းစီစတန်း့၊ ဘာူေးန်းဒ့ီီ၊ �ဟုု�အာဖွဲ့ေုကရေ
သမိုမတနှု�င့်င့့်၊ံ ကရေု�ဆိုု��ု�၊ အီေတ၊့ ေဝမိုဒ့ီါ

အေင့်�့အဖြမိုစီ ့- စီာ�ေ�သူမိုှ စီ�စီညီ�့တင့်ဖ့ြပွဲသညီ။့
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ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေန့ှု�င့်င့့်သံာ� အာ�လိ�ံ�ပွဲါဝင့်မ့ိုုေှု�စီနှု�င့်�့ေ�ဆိုု�သညီ� ့ အ�ထားဲ�ထားဲ အ�ကြကရောင့်�့ဖြပွဲခု�ကရေ့

မို�ာ�နှှင့်�့တကရေဲ ၎င့်�့တု��၏အသမံို�ာ�၊ �င့်ဲ�ကြကရေ�မို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ အမိုှန်း့တကရေယူလ့ိှမို�့မိုု��ထားာ�မိုုသညီ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေ�့ေ�အပွဲါအဝင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�တဲင့် ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေန့ှု�င့်င့့် ံ

သာ�မို�ာ�ပွဲါဝင့်�့သာ အခုန်း့�ကရေဏ္ဍကရေု� တဖြဖွဲ့ညီ�့ဖြဖွဲ့ညီ�့ပွဲု�မိုု�ကြိကရေီ�ထားဲာ�လိာ�စီသညီ။့ တု�င့်�့ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲင့်ပ့ွဲ/ 

န်းယူ့န်းုမိုုတ့ဖြပွဲင့်ပ့ွဲမိုှ ဆိုနှဒမို��ပွဲ�ဖြခုင့်�့သညီ ့ မိုညီသ့ူကရေု�မိုညီသ့ု��ပွဲါဝင့်�့စီေန်း ့ ဆိုု�သညီ�့�မို�ခုဲန်း�့မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�့စီ 

သညီသ့ာမိုကရေ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုု အ�ပွဲ�လိကရေ�့တဲ�ကရေ��သာ အကရေန်း�့အသတမ့ို�ာ�ခု�မိုှတ့

နှု�င့်သ့ညီ။့ ယူင့်�့ကရေ��သု���သာ န်းယူ့န်းုမိုုတ့ဖြပွဲင့်ပ့ွဲ�ောကရေ ့ဆိုနှဒမို��ပွဲ�ဖြခုင့်�့အတဲကရေ ့ဒီီဇိုု�င့့်�ပွဲ�စံီ�ံေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့

အ�ကရောင့်အ့ထားညီ�့ဖွဲ့ာဖ့ြခုင့်�့သညီ ့ မိုလိဲယူက့ရေူ�ပွဲ။ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာရုံု��သာ�မိုု၊ အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်�့ေ�၊ 

ကရေ�န်းက့ရေ�စီေုတန့ှှင့်�့ အခု�နု်း့ဇိုယူာ�စီသညီ�့အ�ေ�ကရေုစီစတု��ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်�့ေန်းလ့ို�သညီ။့ ထားု��ဖြပွဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

ဆိုု�င့်ေ့ာယူနှတော�ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ နှု�င့်င့့်ံဖြခုာ�တု�င့်�့ဖြပွဲညီမ့ို�ာ�တဲင့် ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ဆိုဲယူစ့ီညီ�့ရုံ��ံ�ေ�ကရေု�

လိကရေခ့ုဖံြခုင့်�့နှှင့်�့ ပွဲတသ့ကရေ�့သာကုရေ�င့်တဲ့ယူေ့မိုညီ�့ သတံမိုန်း�့ေ�ောနှှင့်�့ကရေ�င့်�့ဝတဆု့ို�င့်ေ့ာ�မို�ခဲုန်း�့ေုှသညီ။့ 

နှု�င့်င့့်အံမို�ာ�စီ�သညီ ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေန့ှု�င့်င့့်သံာ�မို�ာ�ဆိုနှဒမို��ပွဲ�ဖြခုင့်�့အတဲကရေ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဥပွဲ�ဒီ

အေ ပွဲ�ံပွဲု��ထားာ�မြို့ပွဲီ� တစီခ့ုါတစီ့ေဖံွဲ့ဲ��စီညီ့�ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့ပွဲါဝင့့်သညီ။့ ကရေု�လိဘံာီယူာ၊ အီဂ�စီန့ှှင့်�့ တူ

န်းီ�ေှာ�နှု�င့်င့့်တံု��၏ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့အ�ဖြခုအ�န်းတဲင့် ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေဆ့ိုနှဒမို��ပွဲ�ဖြခုင့်�့ပွဲါဝင့်�့သာ အထားူ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲ�လိ�ပွဲခ့ု��သညီ။့ ကရေင့်ည့ီာနှု�င့်င့့်၏ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့ထားု�ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု�ကရေက့ရေု� တဖြဖွဲ့ညီ�့ဖြဖွဲ့ညီ�့စီတင့်ထ့ားညီ�့သဲင့်�့�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲလိာသညီ။့ ဘာူ�ဂ��ီ�လိ ့

မြို့င့်ုမို�့ခု�မို့��ေ�သ�ဘာာတူညီီခု�ကရေတ့ဲင့့် နှု�င့်င့့်တံဲင့်�့မို�န်းထားု�င့်�့သာ ဘာူ�ဂ��ီ�လိန့ှု�င့်င့့်သံာ�မို�ာ�အတဲကရေ ့

အခုဲင့်�့အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ ့လိဲတလ့ိပွဲ�့ေ�အတဲကရေ ့ဖြပွဲညီသ့ူ�ဆိုနှဒခုံယူူပွဲဲ�မို��ပွဲ�ေန်း ့ပွဲါဝင့့်သညီ။့ သု���သာ ့အဖြခုာ�

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�အတဲကရေ ့အကရေ��ံ�ဝင့်မ့ိုုေှုမိုေှုဆိုု�သညီမ့ိုှာ အန်းာဂတဥ့ပွဲ�ဒီဖြပွဲ�လိှတ�့တာ့

အတဲကရေ ့ကရေုစီစတစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေဆ့ိုနှဒမို��ပွဲ��ေ�နှှင့်�ပ့ွဲတ့သကရေ�့သာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု�ကရေမ့ို�ာ�

ကရေု� ထားညီ�့သဲင့်�့ေန်းစ့ီဉ်း့�စီာ�ောတဲင့် ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာလိ�ပွဲင့့်န်း့�မို�ာ�၏ လိကရေ�့တဲ�ကရေ��သာ �မို�ခုဲန်း�့

မို�ာ�ကရေု� စီုတထ့ား�တဲင့်မ့ိုှတသ့ာ�ထားာ�ေမိုညီ။့ ၄င့်�့တု��အန်းကရေ ့ အခု��ု�သညီ ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ�့ေး�ခု�ယူမ့ိုု

နှှင့်�့ဆိုကရေစ့ီပွဲ�့န်းသညီ။့ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့ ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောကရေသ့ူမို�ာ� လိူပွဲ�ဂို�လိက့ရေု�ယူတ့ု�င့်မ့ို�ဆိုနှဒ�ပွဲ�မိုုသညီ ့    

(လိ�ပွဲင့့်န်း�့အ�ကရောင့် ့ အထားညီ�့ဖွဲ့ာမ့ိုုတဲင့် ့ နှု�င့်င့့်တံကရောပွဲါဝင့်မ့ိုု�ဆိုာင့်ေ့းကရေမ့ိုုမိုေှုပွဲါကရေ) �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု�သတံမိုန်း့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ� ကရေု�င့်တ့ဲယူန့ှု�င့်စ့ီဲမို�့တဲင့် ့မိုူတညီသ့ညီ။့   မို�ဆိုနှဒန်းယူတ့စီ့ခု�

လိှင့် ့ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူတ့စီဦ့း�သာ မို�  �ပွဲ�ေသညီ�ပ့ွဲ�စံီတံဲင့် ့   ဖြပွဲညီပ့ွဲ�ောက့ရေမို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�သညီ ့မိုညီသ့ညီ�့

မို�ဆိုနှဒန်းယူန့ှှင့်�့ သကရေဆ့ိုု�င့်မ့ြို့ပွဲီ� ၎င့်�့တု��အာ� မိုှန်း့ကရေန်း�့သာသကရေဆ့ိုု�င့်ေ့ာဆိုနှဒမို� လိကရေမ့ိုှတထ့ား�တ�့ပွဲ�ေန်း ့

စီုစီစီသ့တမ့ိုှတေ့န်းလ့ို�အပွဲ�့သာ�ကြကရောင့်�့ ၎င့်�့စီန်းစီထ့ားကရေ ့ မို�ဆိုနှဒေှင့်မ့ို�ာ�အာ�လိ��ံ တူညီီ�သာ ဆိုနှဒမို�
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လိကရေမ့ိုှတေ့ေှု�သာ တစီန့ှု�င့်င့့်လံိ�ံ�အတဲကရေ ့ ကရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူစ့ီာေင့်�့တစီ့ခု�တညီ�့ဖြဖွဲ့င့်�့ လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်သ့ညီ�့ 

စီာေင့်�့လို�ကရေ ့PR စီန်းစီသ့ညီ့ ပွဲု�မိုု� ရုံု��ေှင့်�့လိဲယူက့ရေူသညီ။့ 
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အခု��ု�ပွဲညီာေှင့်မ့ို�ာ�နှှင့်�့ �လိ�လိာသ��ံသပွဲသ့ူမို�ာ�ကရေ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဉ်းီ�စီဲာ

ကရေ�င့်�့ပွဲမြို့ပွဲီ� အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� �န်းာကရေက့ရေ�မိုှကရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့ဖြဖွဲ့င့်�့ �အာကရေမ့ိုှအထားကရေ ့

သု��တကရေသ့ညီ�့�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�ဆုို�င့်ေ့ာမူို�ဘာာင့်ကု့ရေ�တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း ့ လုိ�လိာ��ကြကရောင့်�့အကြုံကရေဖံြပွဲ�ကြကရေသညီ။့ 

အယူူအဆိုမိုှာ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာဝန်း�့ဆိုာင့်မ့ိုုမို�ာ� (နှှင့်�့�ဒီသတဲင့်�့အ�ဖြခုခုအံ�ဆိုာကရေအ့အ�ံမို�ာ� ဖြပွဲန်းလ့ိညီ့

တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း)့ ကရေု��ထားာကရေပ့ွဲ�ံေန်း ့ပွဲူ��ပွဲါင့်�့�ဆိုာင့်ေ့းကရေမ့ိုုကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြခုင့်�့သညီ ့ပွဲဋိုပွဲကရေခ၏ကရေဲ�ဖြပွဲာ�

မိုုမို�ာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့တ�့တာကရေပ့ွဲစီသ့ညီ�့ ဆိုကရေဆ့ိုံ�ေ�ကရေု�တု��တကရေ�့စီေန်း ့ အ�ထားာကရေအ့ကရေူဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့်သ့ညီ။့ 

သု���သာ ့ ဘာူေးန်း့ဒီီနှု�င့်င့့်တံစီန့ှု�င့်င့့်တံညီ�့သာ မိုကြကရော�သ�မိုီနှှစီမ့ို�ာ�အတဲင့်�့မိုှ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မို�ာ�တဲင့့်

ဤလိမို�့�ကြကရောင့်�့ကုရေ�ေှင့်�့ေှင့်�့လိင့်�့လိင့်�့ လုိ�ကရေ�့လိှာကရေခ့ု��သညီ။့ လိကရေ�့တဲ�တဲင့်မူ့ို�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�ဆုို�င့်ေ့ာ 

မိုူ�ဘာာင့်မ့ို�ာ�သညီ ့အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ ပွဲါဝင့်�့ဆိုာင့်ေ့းကရေသ့ူမို�ာ�အကြကရော� �ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�၏ အစီီအစီဉ်း့

ဖြဖွဲ့စီ�့န်းသညီမ့ိုှာ �သခု�ာသ�လိာကရေဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ့။ 

ထုား���ကြကရောင့်�့ ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခံုဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်ေ့ာ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ပွဲ�စံီ ံ�ေ�ဆဲို�သူမို�ာ�သညီ ့အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�့

ကရောလိအတဲင့်�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�မို�ာ�ကုရေ�ကရေ�င့်�့ပွဲမိုညီ�့အခု�နု်းနှ့ှင့်�့ အကူရေ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မြို့ပီွဲ�ဆို��ံမြို့ပီွဲ�ဖဲွဲ့��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့မြို့ပွဲီ��န်းာကရေ ့ပွဲထားမိုဆို�ံ�အမို��ု�သာ�နှှင့်�့ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေ�င့်�့ပွဲမိုညီ� ့အခု�နု်း့

နှှစီေ့ပွဲလ့ိ��ံကုရေ�စီဉ်း�့စီာ�ောတဲင့် ့�ေး�ခု�ယူမု့ိုတစီခ့ု�ေင့်ဆု့ို�င့်ေ့�လိ�ေုှသညီ။့ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ကြကရော�ဖြဖွဲ့တ ့အဆိုင့်�့

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့တဲင့်သ့ာ အမြို့မို�တမို�့န်းီ�ပွဲါ�အဓိုကရေထားာ� လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့လိ�ေှု

သညီ။့ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့မိုုအဆို�ံ�၌ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့အမို��ု�သာ�နှှင့်�့ �ဒီသ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� တစီ ့

မြို့ပွဲု�င့်တ့ညီ�့ကရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့ သု��မိုဟု�တ ့အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဉ်းီ�စီဲာကရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့အကြကရော�

�ေး�ခု�ယူမ့ိုု ထားဲကရေ�့ပွဲ�လိာ�လိ�ေှုသညီ။့ 

တစီမ့ြို့ပွဲု�င့့်တညီ�့ကရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့သညီ ့ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ�ေး��ကရောကရေခ့ုံအာဏာပွဲု�င့်မ့ို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��စီာလိ�င့့်

စီဲာ လိ�ပွဲက့ရေု�င့်�့ဆိုာင့်ေ့းကရေန့ှု�င့့်�စီမြို့ပွဲီ� စီညီ�့ရုံ��ံ�ေ�၊ အ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့�ေ�၊ ဘာဏ္ဍာ�ေ�နှှင့်�့ လိူသာ�အေင့်�့အဖြမိုစီ့

ဆိုု�င့်ေ့ာအခုကရေအ့ခု�မို�ာ�လို�အပွဲခ့ု�ကရေ ့န်းညီ�့ပွဲါ� �စီသညီ။့ သု���သာ ့အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့နှှင့်�့ နှု�င့့်င့်�ံေ�အယူူ

အဆိုကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြခုာ�န်းာ�မိုုမို�ာ��ကြကရောင့်� ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ပွဲ�စံီတံဲင့် ့ �ဒီသအဆိုင့်�့အ�ေ�အောမို�ာ� ဖွဲ့ယူက့ြကရေဉ်းခ့ုံ

ေနှု�င့်သ့ညီက့ရေု��တဲ�ေသညီ။့ အဖြပွဲန်းအ့လိှန်း့အာ�ဖြဖွဲ့င့်� ့ အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�မြို့ပွဲီ��န်းာကရေ ့

သီ�ဖြခုာ�ကရေ�င့်�့ပွဲသညီ�့ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�တဲင့် ့ �ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာကရေုစီစေပွဲမ့ို�ာ�သညီ ့ ပွဲု�မိုု�ေှင့်�့ 

လိင့့်�မြို့ပွဲီ� သုသာသညီ�့အခုန်း့�ကရေဏ္ဍဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့်�့သာလ့ိညီ�့ သီ�ဖြခုာ��ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�နှှစီေ့ပွဲက့ရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့ 

သညီ ့ အေင့်�့အဖြမိုစီပ့ွဲု�မိုု�လို�အပွဲ�့စီသညီ။့ အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့�ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�မို�ာ� ကရေ�င့်�့ပွဲမြို့ပွဲီ�သညီ�အ့ခုါ 

အမို��ု�သာ�အဆိုင့်�့ နှု�င့့်င့်�ံေ�သမိုာ�မို�ာ�အ�န်းဖြဖွဲ့င့်� ့�ဒီသ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဉ်းီ�စီာ��ပွဲ�တစီခ့ု�အဖြဖွဲ့စီ ့

မိုသတမ့ိုှတ့သညီ�့အဖြပွဲင့် ့ အဖြခုာ�နှု�င့်င့့်ံ�ေ�သမိုာ�မို�ာ�၏ အထားင့်အ့ဖြမိုင့်န့ှှင့်�့ယူ�ကံြကရေညီမ့ိုုမို�ာ�ေေှုနှု�င့်သ့ညီ�့ 
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ဒီ�တုယူလိမို�့�ကြကရောင့်�့ထားဲကရေ�့ပွဲ�လိာမိုညီက့ရေု�ပွဲံ�ပွဲု��ေန်း ့စီုတအ့ာ�ပွဲင့်မ့ိုထားကရေ့သန်း့နှု�င့်မ့ိုု စီ�သာအနှတောယူေ့ှု

နှု�င့့်သညီ့။ 

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီီမိုခံုန်း�့ခုဲ�မိုုဒီီဇိုု�င့်�့၏ အ�ထားဲ�ထားဲအ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ�သညီ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�

�ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တင့်�့ဖြမိုှာကရေေ့န်း့ကရေ�င့်�့ပွဲသညီ�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အဘာယူ�့ကြကရောင့်�့ တူညီီစီဲာအ

ကရေ���ံ ဝင့်သ့ကရေ�့ောကရေမ့ိုုမိုေှုေသလိ�ဆိုု�သညီ� ့�မို�ခုဲန်း�့အတဲကရေ ့အ   �ကြကရောင့်�့ေင့်�့မိုှာ ခုု�င့်ခ့ုု�င့်မ့ိုာမိုာ မိုေှု�ပွဲ။ 

ထားု���ကြကရောင့်�့ EMB သညီ ့�ေး��ကရောက့ရေပွဲဲ�ပွဲါဝင့်သ့ူမို�ာ�အာ�လိ��ံတန်း့�တူညီီစီဲာ ပွဲါဝင့်မ့ိုုေှု�စီနှု�င့်ေ့န်း့အတဲကရေ့ 

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မိုူ�ဘာာင့်က့ရေု� ဖြပွဲဌာာန်း့�အ�ကရောင့်အ့ထားညီ�့ဖွဲ့ာ�့ဆိုာင့်ေ့းကရေက့ရော ၎င့်�့သညီ ့လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့

လိဲတလ့ိပွဲစ့ီဲာတညီေ့ှု�ကြကရောင့်�့ကရေု� မို�ကြကရောကရေမ့ိုေး�ံ ဖြပွဲသေမိုညီဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့့်

ဤအ�ဖြခုခုမံိုူမို�ာ� ခုု�င့်မ့ိုာစီဲာအဖြမိုစီတ့ဲယူ့တညီေ့ှု�န်းမိုုသညီ ့ လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေန်းဉ်းီ�အစီကရေတညီ�့မိုှာပွဲင့် ့

အ�ထားာကရေအ့ကရေူဖြဖွဲ့စီ�့စီနှု�င့့်သညီ့ဟု� ထားပွဲမ့ိုအံဖြင့်င့်�့ပွဲဲာ�နှု�င့်သ့ညီ။့ 

ဤစီာတမို့�တဲင့် ့ ထားညီ�့သဲင့်�့စီဉ်း�့စီာ�ထားာ��သာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိအတဲင့်�့ အသ��ံဖြပွဲ�သညီ�့ 

�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာစီီမိုခံုန်း�့ခုဲ�မိုုပွဲ�စံီံမို�ာ�ကရေု� ဇိုယူာ� ၄ တဲင့်�့ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ�သညီ။့ လိကရေ�့တဲ�တဲင့် ့ နှု�င့့်င့် ံ

တကရော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့မို�ာ�မိုှလိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းမ့ို�ာ�ကရေု�တု�ကရေရ့ုံု�ကရေထ့ားုန်း�့ခု��ပွဲ့�သာ�န်းောမို�ာ�မိုှလိှ�၍ တု�င့်�့ဖြပွဲ�

ဖြပွဲညီဖ့ြပွဲ� လိှတ�့တာ့ နှှင့်�့/သု��မိုဟု�တ့ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိှတ�့တာမ့ို�ာ�၏ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�မို�ာ�အတဲကရေ ့ စီီစီဉ်း့

�ဆိုာင့်ေ့းကရေေ့န်း့ တာဝန်း့ေှုသညီ�့အဖွဲ့ဲ��ကရေု� သီ�ဖြခုာ�လိဲတလ့ိပွဲ�့သာပွဲ�စံီဖံြဖွဲ့င့်�့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့မြို့ပွဲီ� အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့

ကရောလိတစီ�့လိှာကရေလ့ိ��ံတဲင့် ့ ဆိုကရေလ့ိကရေတ့ညီေ့ှုခု��သညီ။့ အီဂ�စီမ့ိုှလိဲ�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ

ဆိုု�င့်ေ့ာ စီာေးကရေစ့ီာတမို�့ေှုသညီ��့န်းောအာ�လိ��ံတဲင့် ့လိဲတလ့ိပွဲ�့သာ EMB အတဲကရေ ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု�ကရေမ့ို�ာ� 

ပွဲါဝင့်သ့ညီ။့ အဖြခုာ��သာ အခု��ု�နှု�င့့်င့်မံို�ာ�ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ�့ ကရေု�ဆိုု��ု�၊ လိစီ�့�ာ�နှှင့်�့�တာင့်အ့ာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်င့့်ံတု��

တဲင့်မ့ိုူ �ကရောမ့ိုေှင့်တ့ညီေ့ှုမိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့ထားညီ�့သဲင့်�့ထားာ��သာလ့ိညီ�့ အ�သ�စီုတ့

အခု�ကရေအ့လိကရေမ့ို�ာ�ကရေု� အန်းညီ�့င့်ယူသ့ာ�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲ သု��မိုဟု�တ ့လိ��ံဝမို�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲပွဲါ။ ပွဲု�မိုု�အ�သ�စီုတက့ရေ�သညီ�့

 အခု�ကရေမ့ို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်သ့ီ�သန်း��့ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲခု��သညီ။့ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်း ့ မြို့ပွဲီ�ဆို��ံသဲာ�မြို့ပွဲီ��န်းာကရေ ့ �ေး� 

�ကရောကရေပ့ွဲဲ� စီီမိုအံ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့�ေ�၏ လိဲတလ့ိပွဲမ့ိုုကရေု� ခုု�င့်မ့ိုာစီဲာအဖြမိုစီတ့ဲယူလ့ိာ�စီမိုုသညီ ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့မိုှ ကရေ�င့်�့သ��ံခု���သာပွဲ�စံီတံု��နှှင့်�့ လိ��ံဝဆိုကရေစ့ီပွဲသ့ညီ�့ လိကရေခဏာမို�တဲ�ေ 

�ပွဲ။ အသဲင့်က့ရေူ��ဖြပွဲာင့်�့မိုုအမို�ာ�စီ�တဲင့့် လိဲတလ့ိပွဲ�့သာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ� စီီမိုအံ�ပွဲခ့ု��ပွဲ့မိုုသညီ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာအဖြမိုစီတ့ဲယူ ့ခုု�င့်မ့ိုာမိုုဖြဖွဲ့င့်� ့အဆို��ံသတသ့ဲာ��သာလ့ိညီ�့ ဖြပွဲင့်သ့စီ ့သု��မိုဟု�တ ့�ပွဲ�

တူဂီ ကရေု�လို�န်းီအ�မိုဲအနှှစီန့ှု�င့့်င့် ံ အမို�ာ�အဖြပွဲာ�တဲင့် ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီအေ အဖြမိုစီတ့ဲယူခ့ုု�င့်မ့ိုာ

သညီ�့ လဲိတလ့ိပွဲ�့သာ�ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�စီီမံိုခုန်း�ခဲ့ု�မုိုမို�ာ� မိုေုှ�ပွဲ။ ယူခုင့်ကု့ရေ�လုိ�နီ်းအာဏာစီန်းစီ၏့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ� 

စီီမိုံခုန်း�့ခုဲ�မိုု�ပွဲါင့်�့စီပွဲပ့ွဲ�စံီကံရေု� ဆိုကရေလ့ိကရေက့ရေ�င့်�့သ�ံ��လိ�ေှုသညီ။့ �ဘာာစီန်းီ�ယူာ�သညီ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ လိဲတလ့ိပွဲ�့သာ EMB ကရေု�ကရေ�င့်�သ့��ံေန်း ့�န်းာကရေထ့ားပွဲ ့ထားင့်ေ့ှာ��သာခြွခုင့်�့ခု�ကရေတ့စီ့ခု�   ဖြဖွဲ့စီ့

ခု��သညီ။့ 
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ဇိုယူာ� ၄။ အကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ကရောလိအတဲင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာစီီမိုခံုန်း�့ခုဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ��အတဲကရေ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံ

အ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု�ကရေ ့  

ဖြ�စ်ရ်ှပ်် တာု�င်�်ဖြပ်ုဖြပ်ည်းဖ်ြပ်ု 

လွှှတာန်ေတာာ်နိုှင်််/ 

�ု��မှဟု�တာ ်ကြားက်ာ�

ဖြ�တာလ်ွှှတာန်ေတာာ ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�မှျာ�

အတာ့က် ်EMB ပ်��စ်�

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ ်�့��စ်ည်း�်ပ်��

အနေဖြ��� ဥပ်နေဒီတာ့င် ်

ဖြပ်ဋ္ဌာာ��်ထားာ� �လွှာ�။ 

နေ�ာက််ဆုံး��� EMB ၏ 

ပ်��စ်�

နေ�ာက််ဆုံး��� �့��စ်ည်း�်ပ်��

အနေဖြ��� ဥပ်နေဒီတာ့င် ်

ဖြပ်ဋ္ဌာာ��်ထားာ� 

�လွှာ�။

အာဖွဲ့ဂန်းန့်းစီစ
တန်း့

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

�ဘာာ�စီန်းီ�ယူာ�
နှှင့်�့ ဟုာဇိုီဂု��ီ�
န်းာ�

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မြို့င့်ုမို�့ခု�မို�့�ေ�
သ�ဘာာတူညီီခု�ကရေ့
အေလိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့သာ 
န်းုင့့်င့်တံကရောဉ်းီ��ဆိုာင့့်
အဖွဲ့ဲ��1

မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

ဘာူ�ဂ��ီ�လိ ့
(PNG)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ဘာူေးန်းဒ့ီီ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ကရေ�မိုာာ 
ဒီီ�ယူာ�

နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ�� မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ 2

�ဟုု�အာဖွဲ့ေုကရေ 
သမိုမတနှု�င့်င့့်ံ

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

ခု�ဒီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ �ပွဲါင့့်�စီပွဲ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

ကရေု�လိဘံာီယူာ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ကရေု�မိုု�ရုံု�စီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ �ပွဲါင့့်�စီပွဲ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

ကရေဲန်းဂ့ု�ဒီီမိုု�
ကရေေကရေတ့စီ ့
သမိုမတနှု�င့်င့့်ံ

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

အီဂ�စီ့ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

အယူလ့ိဆ့ိုာ
����ဒီါ

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ဂီန်းီ (ကရေန်းာ
ကရေေီ)

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

အီေတ့ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ကရေင့်ည့ီာ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ကရေု�ဆိုု��ု� လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ ့3 လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

လိစီ�့�ာ� လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ ့3 လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ4့

မိုာဒီါဂကရေ့
စီကရော

မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့
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ဖြ�စ်ရ်ှပ်် တာု�င်�်ဖြပ်ုဖြပ်ည်းဖ်ြပ်ု 

လွှှတာန်ေတာာ်နိုှင်််/ 

�ု��မှဟု�တာ ်ကြားက်ာ�

ဖြ�တာလ်ွှှတာန်ေတာာ ်

နေရှး�နေက်ာက်ပ့််�မှျာ�

အတာ့က် ်EMB ပ်��စ်�

ကြားက်ာ�ဖြ�တာ ်�့��စ်ည်း�်ပ်��

အနေဖြ��� ဥပ်နေဒီတာ့င် ်

ဖြပ်ဋ္ဌာာ��်ထားာ� �လွှာ�။ 

နေ�ာက််ဆုံး��� EMB ၏ 

ပ်��စ်�

နေ�ာက််ဆုံး��� �့��စ်ည်း�်ပ်��

အနေဖြ��� ဥပ်နေဒီတာ့င် ်

ဖြပ်ဋ္ဌာာ��်ထားာ� 

�လွှာ�။

မိုု�ဇိုမိုဘ့ာစီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ �ပွဲါင့့်�စီပွဲ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

န်းီ�ပွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ေဝမိုဒ့ီါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ဆိုု�မိုာလိီယူာ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ ့5 ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ ့5

�တာင့်အ့ာဖွဲ့
ေုကရေ

လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ ့3 လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

အ�ေှ�တီ�မိုာ နှု�င့့်င့်တံကရောအဖွဲ့ဲ�� မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ �ပွဲါင့့်�စီပွဲ့ မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ပွဲါ

တူန်းီ�ေှာ� လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

ဇိုင့်ဘ့ာာ�ဘာဲ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ မိုသကရေဆ့ိုု�င့်ပ့ွဲါ လိဲတလ့ိပွဲ့သညီ့ ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့သညီ့

အေင့်�့အဖြမိုစီ ့- စီာ�ေ�သူမိုှဖြပွဲ�စီ�သညီ့

မှှတာ်စ်�မှျာ�

၁။ လိဲတ�့တာမ့ိုှတဆိုင့်�့ဖြပွဲဋ္ဌာာန်း�့ခု���သာ လိဲတ့လိပွဲ�့သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောမ့ိုေှင့်ပ့ွဲ�စံီတံစီခ့ု�ဖြဖွဲ့င့်�့ ၂၀၀၁ ခု�နှှစီ့တဲင့် ့

အစီာ�ထားု��ခု��သညီ။့ 

၂။ ၂၀၁၄ခု�နှှစီ့တဲင့် ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောကရေမ့ိုေှင့်က့ရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့သီ�ဖြခုာ�လိဲတလ့ိပွဲ�့သာ အဖွဲ့ဲ��အဖြဖွဲ့စီ့

ထားညီ�့သဲင့်�့ခု��သညီ။့ 

၃။ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသညီ ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောမ့ိုေှင့်က့ရေု� အမိုညီအ့ာ�ဖြဖွဲ့င့်�သ့ာ ေညီည့ွှှန်း�့�ဖွဲ့ာဖ့ြပွဲထားာ�မြို့ပွဲီ�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့မိုုနှှင့်�့အာဏာမို�ာ�ကရေု� လိှတ�့တာက့ရေု�အပွဲန့ှှင့်�့ထားာ�သညီ။့ �န်းာကရေဆ့ို�ံ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ့�ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့်မ့ိုူ �ေး� 

�ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောမ့ိုေှင့်၏့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့မိုုနှှင့်�့ အာဏာမို�ာ�ကရေု� ထားညီ�သ့ဲင့်�့ဖြပွဲဌာာန်း�့ထားာ�သညီ။့  

၄။ မိုူကြကရေမ့ို�တဲင့်ထ့ားညီ�့သဲင့်�့ထားာ�မြို့ပွဲီ� ဤစီာတမို့��ေ�သာ�ခု�နု်း့တဲင့့် အတညီမ့ိုဖြပွဲ�ေ�သ��ပွဲ။ 

၅။ ကြကရော�ဖြဖွဲ့တ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတဲင့် ့လိဲတလ့ိပွဲ�့သာ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောမ့ိုေှင့်ပ့ွဲ�စံီကံရေု� တညီ�့ထားာင့်ခ့ု���သာလ့ိညီ�့

 ကြကရော�ဖြဖွဲ့တလ့ိှတ�့တာ၏့ သဲယူဝ့ု�ကရေ�့သာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ� (indirect election) အတဲကရေ ့တာဝန်း့မိုေှု�ပွဲ။ 
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Andrew Ellis သညီ့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီ့မို�ာ�၊ လိ�ပွဲင့့်န်း�့စီဉ်းမ့ို�ာ�နှှင့်�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုမံိုူ�ဘာာင့်မ့ို�ာ�

ဒီီဇိုု�င့့်�ခု�မိုှတဖ့ြခုင့်�့နှှင့်�့ အ�ကရောင့်အ့ထားညီ�့ဖွဲ့ာ�့ဆိုာင့်ေ့းကရေဖ့ြခုင့်�့၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့နှှင့်�့ တညီ့ 

�ဆိုာကရေ�့ေ�အတဲကရေ ့ ပွဲ�ံပွဲု��ကရေူညီီေန့်း နှု�င့်င့့်�ံေ�စီကရော�ဝု�င့်�့မို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ကရေ�င့်�့ပွဲဖြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ အကြိကရေီ�

တန်း�့အကြုံကရေ�ံပွဲ�တစီဦ့း�ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ။့ ၂၀၀၄ ခု�နှှစီ့မိုတု�င့်မ့ိုီ အ�စီာပွဲု�င့်�့အထားု International IDEA ၏ 

အာေှပွဲစီုဖွဲ့ုတ�့ဒီသဆိုု�င့်ေ့ာ ဒီါရုံု�ကရေတ့ာ၊ လိ�ပွဲင့့်န်း့�ကြိကရေီ�ကြကရေပွဲ ့�ေ�ဒီါရုံု�ကရေတ့ာနှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�လိ�ပွဲင့့်န်း့� 

စီဉ်းဆ့ိုု�င့်ေ့ာအစီီအစီဉ်း့၏ အကြိကရေီ�အကရေ�အဖြဖွဲ့စီ ့�ဆိုာင့်ေ့းကရေခ့ု��ပွဲါသညီ။့ သူသညီ ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�စီန်းစီဒ့ီီဇိုု�င့်�့

- International IDEA လိကရေစ့ီဲ�စီာအ�ပွဲအ့သစီ ့ အပွဲါအဝင့် ့ International IDEA မိုှ ထား�တ�့ဝ�သာ 

စီာတမို�့မို�ာ�စီဲာတဲင့် ့တဲ�ဖွဲ့ကရေစ့ီာ �ေ�ဆိုောအဖြဖွဲ့စီ ့ပွဲါဝင့်�့ေ�သာ�ပွဲါသညီ။့ 

Ellis သညီ ့ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကရေူ�အ�ဖြပွဲာင့်�့ေှု �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�နှှင့်�့ အင့်စ့ီတီကရေ���ေှင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ အကြုံကရေံ�ပွဲ�

တစီဦ့း�အဖြဖွဲ့စီ ့ အ�တဲ�အကြုံကရေ�မံို�ာ�စီဲာ ေှုပွဲါသညီ။့ ၁၉၉၉ ခု�နှှစီ့မိုှ ၂၀၀၃ ခု�နှှစီ့တဲင့် ့ အင့်ဒ့ီု�န်းီ�ေှာ�နှု�င့်င့့်ေံှု 

National Democratic Institute  တဲင့် ့အကြိကရေီ�တန်း�့အကြုံကရေံ�ပွဲ�အဖြဖွဲ့စ့ီ �ဆိုာင့်ေ့းကရေခ့ု��မြို့ပွဲီ� အင့်ဒ့ီု�န်းီ�ေှာ�

နှု�င့်င့့် ံ လိှတ�့တာက့ရေု�ယူစ့ီာ�လိှယူမ့ို�ာ�နှှင့်�့ အတူတဲ�ကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ ဖြပွဲင့်ဆ့ိုင့်ဖ့ြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ

လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်း၊့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�နှှင့်�့ နှု�င့်င့့်�ံေ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� ဖြပွဲင့်ဆ့ိုင့်�့ဖြပွဲာင့်�့လိ�ဖြခုင့်�့၊ ကရေ�ာ�/မို ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�

ဖြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာကရေုစီစေပွဲမ့ို�ာ�နှှင့်�့ �ဟုု�ခု��ပွဲ့ကရေု�င့်မ့ိုု�လိှာ�ခု�ဖြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ လိကရေ�့တဲ�ကရေ�မိုု အစီေှုသညီ�့ကရေုစီစေပွဲ့

မို�ာ�အတဲကရေ ့�ဆိုာင့်ေ့းကရေခ့ု��ပွဲါသညီ။့ အဖြခုာ��သာ အဓိုကရေအ�တဲ�အကြုံကရေ�မံို�ာ�မိုှာ ၂၀၁၆ ခု�နှှစီ့တဲင့့် မိုင့်ဒ့ီါ

န်းာအု�ေှု ကရောတာစီင့်တ့ာ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��လိ�လိာ�စီာင့်�့ကြကရေညီ��့ေ�လိ�ပွဲင့့်န်း့�စီဉ်းက့ရေု� ဦး��ဆိုာင့်ခ့ု��ဖြခုင့်�့၊ 

၁၉၉၆ ခု�နှှစီ့တဲင့် ့ ပွဲါလိကရေစ့ီတု�င့်�့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ��ကရောမ့ိုေှင့် ့ ပွဲညီာေပွဲဆ့ိုု�င့်ေ့ာအကြုံကရေ�ံပွဲ�အောေှုခု��ပွဲ့

အဖြဖွဲ့စီ ့တာဝန်း့ထားမို�့�ဆိုာင့်ဖ့ြခုင့်�့နှှင့်�့ ၁၉၉၈ ခု�နှှစီ့ ကရေ�မိုာာဒီီ�ယူာ�နှု�င့်င့့် ံ�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�အတဲကရေ ့ဥ�ောပွဲ

�ကရောမ့ိုေှင့်၏့ �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာ အ�ထားာကရေအ့ပွဲ�ံအစီီအစီဉ်း့မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်�့တု��ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ။့ 
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ယူခု�စီာတမို့�ကရေု� Edinburgh Dialogues on Post-Conflict Constitution Building (ပွဲဋိုပွဲကရေခ

လိဲန်း ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီတညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ အီဒီင့်ဘ့ာာ��ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�၊ International IDEA၊ 

အီဒီင့်ဘ့ာာောတကရေကသု�လိ့ နှု�င့်င့့်ံ�ေ��ဖြဖွဲ့ေှင့်�့ခု�ကရေမ့ို�ာ� သ��တသန်းအစီီအစီဉ်း ့ (Political Settlements 

Research Programme of the Global Justice Academy) နှှ�င့် ့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခု ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ော အီ

အင့့်ဘာာော �ဟုု�ဌာာန်း (Edinburgh Centre for Constitutional Law at the University of 

Edinburgh) တု��မိုှ ပွဲူ��ပွဲါင့်�့စီီစီဉ်းဖ့ြခုင့်�့ ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့

International IDEA

ဒီီမုို�ကရေ�ေစီီနှှင့်�့ �ေး��ကရောကရေပဲ့ွဲ�ဆုို�င့်ေ့ာ အကူရေအညီီ�ပွဲ��ေ�နုှ�င့်ငံ့့်တကရောအဖဲွဲ့��အစီညီ�့ (International 

IDEA) သညီ ့ကရေမိုာာတစီလ့ိှာ�တဲင့် ့�ေေှညီတ့ညီတ့�ံ�သာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစီန်းစီ ့�ပွဲ�ထားဲန်း�့�ေ�ကရေု� အ�ထားာကရေ့

အပွဲ�ံ�ပွဲ�ေန်း ့ ေညီမ့ိုှန်း့��ဆိုာင့်ေ့းကရေ�့န်းသညီ�့ အစီု��ေမို�ာ�အကြကရော� ခု�တု့ဆိုကရေ�့ဆိုာင့်ေ့းကရေ�့န်း�သာ အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ့�တစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ။့ အလိှာအသီ�သီ�ေှု ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီန့ှု�င့့်င့်�ံေ� အင့်စ့ီတီကရေ���ေှင့်�့မို�ာ�နှှင့်�့ 

ဖြဖွဲ့စီစ့ီဉ်း့မို�ာ� တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း ့၊အကရောအကရေဲယူေ့ေှုေန်းန့ှှင့်�့ အာ��ကရောင့်�့�စီေန်း ့�ထားာကရေပ့ွဲ�ံ�ပွဲ�လိှကရေ ့ေှု

ပွဲါသညီ။့ International IDEA ၏�မိုှာမ့ိုှန်း�့ခု�ကရေမ့ိုှာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြဖွဲ့စီစ့ီဉ်းမ့ို�ာ�၊ အင့်အ့ာ�စီ�မို�ာ�နှှင့်�့ အင့်စ့ီ

တီကရေ���ေှင့်�့မို�ာ�သညီ ့ အာ�လိ��ံပွဲါဝင့်န့ှု�င့်မ့ြို့ပွဲီ� တာဝန်း့ခုံယူူမိုုလိညီ�့ေှုကရော �ေေှညီတ့ညီတ့ံ�သာဖွဲ့ဲ�ံမြို့ဖွဲ့ု��မိုု 

�ဆိုာင့်က့ရေ�ဉ်း့��ပွဲ�နှု�င့်သ့ညီ ့ကရေမိုာာတစီခ့ု�တညီ�့ဆိုာကရေေ့န်း ့ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ။့

International IDEA သညီ ့�ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ တညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့

ဆိုု�င့်ေ့ာ၊နှှင့်�့ နှု�င့်င့့်ံ�ေ�ပွဲါဝင့်ခ့ုဲင့်�့နှှင့်�့ ကရေု�ယူစ့ီာ�ဖြပွဲ�ခုဲင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့မို�ာ�ကရေု� အဓိုကရေသ��ံပွဲု�င့်�့ခုဲ�ဖြခုာ�လိ�ကရေ�့ဆိုာင့် ့

ေးကရေပ့ွဲါသညီ။့ ကရေ�ာ�-မို အခုန်း့�ကရေဏ္ဍနှှင့်�့ လိူတု�င့်�့အကရေ���ံဝင့် ့ပွဲါဝင့်ခ့ုဲင့်�့ေှုဖြခုင့်�့၊ ပွဲဋိုပွဲကရေခကရေု� အ�လိ�ထားာ� 

ဂရုံ�ဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ �ေေှညီတ့ညီတ့�ံ�သာ ဖွဲ့ဲံ�မြို့ဖွဲ့ု��ဖြခုင့်�့အ�ကြကရောင့်�့အောမို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲင့့်န်း့�န်းယူပ့ွဲယူအ့ာ�လိ��ံ

တဲင့် ့ထားညီ�့သဲင့်�့လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်လ့ိှကရေေ့ှုပွဲါသညီ။့ International IDEA သညီ ့နှု�င့့်င့်တံကရော ဒီီမိုု�ကရေေကရေတ့စီ့

 အ�လိ�အကရေ�င့်�့�ကရောင့့်�မို�ာ�ကရေု� နှုင့့်�ယူှဉ်း�့လိ�လိာ၍ အသုပွဲညီာ�ပွဲ�ဖြခုင့်�့၊ ဒီီမိုု�ကရေေတတ့စီ့ အင့်အ့ာ�စီ�

မို�ာ�ကရေု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ဖြပွဲ�ဖြပွဲင့်�့ဖြပွဲာင့်�့လိ�မိုုစီဲမို�့ေညီန့ှှင့်�့န်းညီ�့ပွဲညီာဆိုု�င့်ေ့ာ �ထားာကရေပ့ွဲ�ံ�ပွဲ�ဖြခုင့်�့၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

နှှင့်�့ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ တညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ အ�ကြကရောင့်�့အောမို�ာ�တဲင့် ့ လိူအမို�ာ�သုေှုန်းာ�လိညီ ့ �ဆိုဲ� 

�နှဲ�နှု�င့်မ့ိုညီ�့ အခုင့်�့အကရေ�င့်�့ ဖြပွဲင့်ဆ့ိုင့်�့ပွဲ�ဖြခုင့်�့ စီသညီတ့ု��ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ�ဆ့ိုညီ့��ပွဲ�လိှကရေ ့ေှုပွဲါသညီ။့

International IDEA သညီ ့စီ�တာ�ဟု�မို�့မြို့မိုု��တဲင့်ရ့ုံ��ံစီု�ကရေမ့ြို့ပွဲီ� အာဖွဲ့ေုကရေ၊ အာေှ-ပွဲစီုဖွဲ့ုတ၊့ လိကရေတ့င့့်

 အ�မိုေုကရေနှှင့်�့ ကရော�ေဘာီယူ�ံဒီသမို�ာ�တဲင့် ့ရုံ��ံမို�ာ�ဖွဲ့ဲင့်�လ့ိှစီထ့ားာ�ေှုပွဲါသည့ီ။ International IDEA သညီ့

 ကရေ�လိသမိုဂိတဲင့့် အမြို့မို�တမို�့ �လိ�လိာသူနှှင့်�့ Eurepean Union ၏ အသုအမိုှတဖ့ြပွဲ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့

လိညီ့�ဖြဖွဲ့စီပ့ွဲါသညီ့။

<http://idea.int>
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Global Justice Academy

The Global Justice Academy သညီ ့ပွဲညီာေပွဲစ့ီ� ံကရေဲန်းေ့ကရေတ့စီ့ခု�ဖြဖွဲ့စီမ့ြို့ပွဲီ� ကရေမိုာာတော�စီီေင့်မ့ိုု

မို�ာ�အာ� သ��တသန်းဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့၊ သင့်က့ြကရော�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ အသုပွဲညီာ�ဝမိုှဖြခုင့်�့တု��ကရေု� ပွဲ�ံပွဲု���ပွဲ�လိှကရေေ့ှုပွဲါသညီ။့

 အီဒီင့့်ဘာာောတကရေကသု�လိေ့ှု ပွဲူ��ပွဲါင့်�့လိ�ပွဲင့့်န်း�့မို�ာ�နှှင့်�့ စီင့်တ့ာလိ�ပွဲင့့်န်း�့မို�ာ�တဲင့် ့အ�ဖြခုခု၍ံ ကရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း�့

�စီေန်းလ့ိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်လ့ိှကရေေ့ှုပွဲါသညီ။့ The Global Justice Academy သညီ့ အဓိုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့်�့ �အာကရေ့

ပွဲါလိ�ပွဲင့့်န်း့�မို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့န်းပွဲါသညီ့။

• ကရေမိုာာလိ�ံ�ဆိုု�င့်ေ့ာ တော�မိုှတမိုုနှှင့်� ့စီပွဲလ့ိ�ဉ်း့�၍ ပွဲညီာေပွဲစ့ီ�ဌံာာန်းတစီခ့ု� ဖြဖွဲ့စီေ့န်း့

• တော�မိုှတ�သာ ကရေမိုာာကြိကရေီ�ဖြဖွဲ့စီ�့ေ�အတဲကရေ ့ စီုတက့ရေူ�အ�တဲ�အဖြမိုင့်မ့ို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖွဲ့လိှယူ့

ော �န်းောတစီခ့ု�ဖြဖွဲ့စီေ့န်း့

• �ဒီသတဲင့်�့နှှင့်�့ ကရေမိုာာအနှှ�ံ တော�မိုှတ�ေ� လိ�ပွဲင့့်န်း့�လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့န်းသူမို�ာ�အကြကရော� �ဆိုဲ��နှဲ�

နှု�င့်မ့ိုညီ�့ဖွဲ့ု�ေမို ့အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့တစီ့ခု�ဖြဖွဲ့စီေ့န်း့

The Global Justice Academy သညီ ့တစီသ့ီ�ပွဲ�ဂိလိ ပွဲညီာေှင့်၊့ ပွဲညီာ�ေ�ဌာာန်းမို�ာ�နှှင့်�့ ကရေဲန်းေ့ကရေ့

မို�ာ�၎င့်�့တု��၏�လိ�လိာမိုုကရေ�ယူဖ့ြပွဲန်း��့စီေန်း ့�ဆိုဲ��နှဲ�နှှီ��နှှာမိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ�ဆ့ိုညီ�့�ပွဲ�လိှကရေေ့ှုပွဲါသညီ။့

အဓိုကရေ ေညီေ့းယူခ့ု�ကရေမ့ိုှာ Global Justice Academy ၏ အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ� သ��တသန်းဆိုု�င့်ေ့ာ၊ သင့် ့

ကြကရော�ဖြခုင့်�့နှှင့်�့ အသုပွဲညီာ�ဝမိုှဖြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာ န်းယူ့ပွဲယူတ့ု��တဲင့် ့ပွဲု�မိုု�၍သုကရေွမို�့န်းာ�လိညီ�့စီေန်းဖ့ြဖွဲ့စီသ့ညီ။့

ယူခု�လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်မ့ိုုဖြဖွဲ့င့်� ့ကရောလိမိုကြကရောမိုီအတဲင့်�့ ပွဲူ��ပွဲါင့်�့သ��တသန်းဖြပွဲ�သညီ�့ စီီမိုကံရေုန်း�့မို�ာ�၊ သင့်က့ြကရော�

�ေ�ဆိုု�င့်ေ့ာ အစီီအစီဉ်း့သစီမ့ို�ာ�နှှင့်�့ လိူထား�ဖြဖွဲ့င့်�ထ့ားု�တဲ�ခု�တုဆ့ိုကရေဖ့ြခုင့်�့ ပွဲ�စံီသံစီမ့ို�ာ� �ပွဲ�ထားဲကရေလ့ိာ�စီ

ေန်း ့�မိုှာလ့ိင့်�့လိှကရေ ့ေှုပွဲါသညီ။့

<http://www.globaljusticeacademy.ed.ac.uk> 
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အီဒီင့့်ဘာာော တကရေကသု�လိေ့ှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ အီဒီင့်ဘ့ာာောဌာာန်းသညီ ့ ဖြပွဲညီသ့ူ� 

ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�့ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီသီအု�ေီဆိုု�င့်ေ့ာ သ��တသန်းဖြပွဲ�ဖြခုင့်�့မို�ာ�အတဲကရေဆ့ို�ံခု�ကရေ့တစီ့ခု�လိညီ�့ 

ဖြဖွဲ့စီက့ရော မြို့�ုတုန်း့နှှင့်�့ အဖြခုာ��သာ�ဒီသမို�ာ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ ဖွဲ့ဲ�ံမြို့ဖွဲ့ု��တု��တကရေမ့ိုုမို�ာ�ကရေု� 

�လိ�လိာသ��ံသပွဲ�့န်းပွဲါသညီ။့

ဌာာန်းတဲင့့် ဖြပွဲညီသ့ူ�ဥပွဲ�ဒီ၊ EU ဥပွဲ�ဒီ၊ နှု�င့့်င့်တံကရော ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�့ ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောသီအု�ေီ စီသညီ�့တု��တဲင့့်

လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်�့န်းသူမို�ာ�ကရေ အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ ့ ပွဲါဝင့်မ့ိုုေှုကြကရေသညီ။့ အဓိုကရေထားာ�ဖြပွဲ�လိ�ပွဲ�့သာ သ��တ 

သန်းန်းယူ့ပွဲယူ�့လိ�ခု�မိုှာ - �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာ ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�့ ဖြပွဲညီသ့ူ�ဆိုနှဒခုံယူူဖြခုင့်�့ဆိုု�င့်ေ့ာဥပွဲ�ဒီ၊ ဖွဲ့ကရေ့

ဒီေယူန့ှှင့်�့ ဖြပွဲညီန့်းယူ့စီ�တု�င့်�့ဖြပွဲညီဆ့ိုု�င့်ေ့ာ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီဆိုု�င့်ေ့ာ သီအု�ေီနှှင့်�့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုံ

ဥပွဲ�ဒီကရေု� လို�ကရေန့်းာ�သာ၀�ါဒီစီသညီတ့ု�� ဖြဖွဲ့စီသ့ညီ။့

အဖွဲ့ဲ��ဝင့်မ့ို�ာ�သညီ ့ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�ံဆိုု�င့်ေ့ာဥပွဲ�ဒီ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�့ပွဲ�အံ�ဖြခုခုဥံပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�ဖြခုင့်�့၊ မြို့င့်ုမို�့ခု�မို့��ေ� 

တညီ�့ဆိုာကရေဖ့ြခုင့်�့၊ လူိ�အခဲုင့်�့အ�ေ�နှှင့်�့ သဘာာဝပွဲတဝ့န်း�့ကရေ�င့်ဥ့ပွဲ�ဒီ စီသညီ�့န်းယူပ့ွဲယူတု့��၏ �န်းာကရေဆ့ို��ံ 

ဖြဖွဲ့စီ�့ပွဲ�တု��တကရေမ့ိုုမို�ာ�အကြကရော� လိ�ပွဲ�့ဆိုာင့်လ့ိှကရေ ့ေှုသညီ။့

<http://www.centreforconstitutionallaw.ed.ac.uk/> 
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