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ဤစာာတမ်းး�သည်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလ ၄-၅ ရက််တွွင်် ဗြိ�ိတိိန််နိုု�င််ငံ၊ံ Edinburgh မြို့�့��၌ကျျင်းး�ပ
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Edinburgh စကားး�ဝိုု�င်းး�တွွင်် စာာရေး�းသူူတင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာ တင််ပြ�ချျက််ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံထားး�ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ပါါဝင််သူူများ��း၏ တန််ဖိုးး��ရှိသော����ာအသိိအမြ�င််များ��းနှှင့််� ဤပွဲဲ�ကိုု�ဖြ�စ််မြော��ာက််
အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ Edinburgh တက္ကကသိုလ််ရှိိ�
�ု
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� မိိတ််ဖက််များ��းဖြ�စ််သော�ာ Edinburgh
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာစင််တာာ (ECCL) နှှင့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုုင််ရာ
� ာ တရား�းမျှှတရေး�း�အကယ််ဒမီီ (GJA)
ကိုု� International IDEA အဖွဲ့့��မှှ ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမှုုနှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းသော�ာ Sumit Bisarya နှှင့််�
Kimana Zulueta-Fülscher၊ နှှင့််� ဤအစီီရင််ခံံစာာအပြီး�း�သတ််မှုုအတွွက််ကူူညီီပေး�းသော�ာ International
IDEA ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�အထူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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•	နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာ ပြေ�ေလည််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် အခရာာ
ကျျသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုအဖြ�စ်် လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ သို့့��သော်�်�၄င်းး�သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
မှုုများ��းရှိိ�နိုု�င််ငံံရေး�း ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့််� အချို့့���သော�ာအတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု�ယ််တိုု�င််ပင်် အကျွွမ်းး�ဝင််မှုုအကန့််�အသတ်် မကြာ�ာခဏရှိနေ���ေ
သော�ာ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည်် ဖြ�စ််
သော်�်�လည်းး� လိုု�ချျင််သော�ာရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� တပြို�ု�င််နက််သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� ရရှိိ�
စေ�မည််

မဟုုတ််ပေ�။

ထို့့��ပြ�င််

မည််သည့့်�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု�

အလိုု�ချျင််ဆုံးး��ဆိုု�သည့့်�

ထင််မြ�င််ချျက််နှှင့့်ပတ််
�
သက််၍ သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ဒီီဇိုု�င်းး�တွွင်် ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��းကိုု�ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််
ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုနှှင့်�့ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွွတ််မှုုကိုု� အလေး�း�ထားး�
လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�က ဥပဒေ�ေပြု�ုလုုပ််ငန်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�လုုပ််
ဆော�ာင််သည့််�အခါါ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအစိုးး��ရ၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုတို့့�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ
အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��နှှင့်�့ ၄င်းး�တို့့��၏လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း နှှစ််ခုုစလုံးး��၏ တရား�းဝင််မှုု
ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
့ င််ရန််ဖြ�စ််သည််။
•	အာာဏာာရှှင််စနစ်် အနေ�ေအထားး�ရှိရွေး���း��ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့်�့မတူူဘဲဲ ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့့်� မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုများ��းရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းရှိိ� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအဆင့့်�မှာာ�အလွွန််နည်းး�သည််။
ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သူူများ��းမှှ လက််ခံံနိုု�င််လော�ာက််မည့််� မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုု
ပမာာဏသည်် မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင််မဆိုု� ကန့််�သတ််ခံံရနိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�မှှတစ််ဆင့််� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ဦးးတည််သည့််�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��း
လည်းး� ကန့််�သတ််ခံံရနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွင်းး�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအဆင့့်�ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ကြီး�း�ထွားး��လာာပါါက ရွေး�း�ချျယ််စရာာအသစ််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
နိုု�င််သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စက််ဝန်းး�များ��းစွာာ�ထိိ ကြာ�ာရှှည််
နိုုင််ပြီး�း
� � ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� ��းစွာာ�အတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််
�
တစ််ခုုထက််မက ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလည်းး�
ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏ လက််တွေ့�့�သက််ရော�ာက််မှုုသည်် အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်�သက််ဆိုု�င််နေ�
သည််။ အခြား��းနေ�ရာာမှှ တင််သွွင်းး�လာာသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုသည်် မူူလနေ�ေရာာတွွင််
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အလုုပ််လုုပ်် သကဲ့့�သို့့� အခြေ�ေ�အနေ�ေသစ်် တစ််ခုုတွွင်် အလုုပ််လုုပ််လိိမ့့်�မည််ဟုု ယူူဆခြ�င်းး�သည််
ပညာာမဲ့့�ရာာရော�ာက််သည််။ သမာာရိုးး��ကျျရိုးး��ရာာဖြ�စ််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အကျွွမ်းး�တဝင််ဖြ�စ််သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ပြ�န််လည််ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အသုံးး��ဝင််မည််မဟုုတ််ပေ�။ စေ့�့စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းသည်် သဟဇာာတရှိသော����ာ
မူူဘော�ာင််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�သို့့�ပြု�ုလုုပ််ရန််အာာမခံံချျက််မရှိပေ���ေ။
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုအတွွင်းး� တိိကျသော��ာ�အသေး�း�စိိတ်် နည်းး�ပညာာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း
သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲရလဒ််များ
�
��းကိုုကြီး�း
� �ကြီး�း�မား�းမား�း အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�နိုင််
�ု သည််။ ထို့့�ကြော��
�
ာင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းသည်် ကိုု�ယ််တိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့််� နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ� နည်းး�ပညာာရှှင််များ��း၏ လက််
ထဲဲတွွင်် လုံးး��ဝအပ််ထားး�မည့််�အစား�း နည်းး�ပညာာရပ််များ��း၏ ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာအကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု�
နား�းလည််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မူူဘော�ာင််၏ အခြား��းအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းဖြ�င့််�
ကန့််�သတ််ထားး�နိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��မှှအချို့့���သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစရပ််
များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််ပ/နယ််နိိမိိတ််ပြ�င််ပမှှတဆင့််� မဲဲပေး�းခြ�င်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််နိုု�င််ငံသူ
ံ ူ/သားး�များ��း၏ ပါါဝင််မှုုတည််ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပါါဝင််မှုုပုံံ�စံံ
တို့့��သည်် အထူးး�အရေး�း�ပါါသော�ာ ဥပမာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
•

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုတစ််ရပ််၏ အချိိ�န််၊ အဆင့််�များ��းနှှင့််� ရှေ့�့�နော�ာက််
အစီီအစဉ်် သတ််မှှတ််မှုုများ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််ဟုု
ထင််မှှတ််ရသော်��်�လည်းး� လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ၄င်းး�တို့့��အကြား�း�ရှိိ� ခိုု�င််မာာသည့််�ဆက််စပ််မှုု မတွေ့��့�
သေး�းပါါ။ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ််အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််မှုုသို့့�မဟုုတ််
သမ္မမတစနစ််၊ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သမ္မမတစနစ််နှှင့််� ပါါလီီမန််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််
မှုုတို့့နှ
� င့််�
ှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််
�
ရွေး�း�ချျယ််မှုုတို့့ကြား�း
�
� လက််တွေ့�့�တွွင််ဆက််စပ််မှုုရှိိ�မရှိိ�နှှင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� (ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရချိိ�န််) အတွွက််သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�
အတွွက်် ဆက််စပ််မှုုရှိိ�မရှိိ�ဆိုု�သည့််� သက််သေ�အထော��ာက််အထားး�လည်းး�မရှိိ�ပါါ။

•	လက််တွေ့�့�တွွင်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအရ ဒေ�သအဆင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းကိုု� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� မတိုု�င််မှီီ�ကျျင်းး�ပရန််မှာာ� ရှား��းပါးး�သည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖြ�စ််
ရခြ�င်းး�မှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််ပါါဝင််နေ�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူအနေ�ေဖြ�င့််�
၄င်းး�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််တရား�းဝင််မှုုကိုု� ဉီးး�စွာာ�ရလိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ု
မည့််� အခြား��းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည််ကိုု� ဖယ််ထုုတ််ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််ပုံံ�စံံ ရေး�းဆွဲဲ�
သူူများ��းအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုတစ််ခုုရှိသော်����်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းဉီးး�စွာာ�ကျျင်းး�ပရန်် သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််ကျျင်းး�ပရန််အတွွက်် ကန့််�သတ််ချျက််များ��းရှိိ�သည််။
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•

တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိသော����ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ခုုတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အတွွက်် တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�း�ရရန်် မကြော���ာက််မရွံ့့��လွွတ််လပ််စွာာ�ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� (EMB) တစ််ဖွဲ့့��လိုု�အပ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��
တစ််ဖွဲ့့�� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� ��းကျျင်းး�ပရာာတွွင်် အားး�လုံးး��
နီးး�ပါးး�အသုံးး��ပြု�ုသည့််�စံံပုံံ�စံသ
ံ ည်် ကနဉီးး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�တွွင််
လွွတ််လပ််သည့််�ပုံံ�စံံဖြ�င့််� EMB အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အသွွင််ကူးး�
ပြော��ာင်းး�ရေး�းအဆုံးး��တွွင်် ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုများ��း
တွွင်် ထင််သာာမြ�င််သာာရှိသော����ာပုံံ�စံံမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သွွင််ပြ�င််အရလွွတ််လပ််
သော�ာ EMB ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ပါါဝင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� (တွေ့�့�ရနည်းး�သော�ာ) ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််ရိုးး��ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံခန့််�ခွဲ
ံ
ဲ�မှုုကိုု�
ပြ�န််လည််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
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‘ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�’ ဟူူသော�ာစကားး�စုုကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ခုုတွွင်် အနိုု�င််ရသော��ာပါါတီီများ��း
နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအဖြ�စ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််
သော�ာမူူဘော�ာင််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဖြ�စ်် ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည််။ အဓိိကကျျသည့််� အချျက််
မှာာ� ရွေး�း�ချျယ််မှုုအခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အနိုုင််ရသူ
�
များ
ူ ��းသည်် တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ဆန္ဒဒမဲဲ
အများ��းဆုံးး��ရရှိိ�သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေဖြ�စ််သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့််� အများ��းစုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
သဘာာဝဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ ပါါဝင််သူူများ��းမှှ ယင်းး�တို့့�ရရှိသော��
� ��ာ ထော�ာက််ခံံမှုအ
ု ဆင့််�အလိုုက််
� အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�
အချိုး�း��ချျသည့််�ပုံံ�စံံဖြ�င့််� မျှဝေ��ေသော�ာအချိုး�း��ကျျသဘာာဝဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု
ထက််မကပါါဝင််ပြီး�း� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််တစ််ဉီးး�စီီသည််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� အများ��းစုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု သဘော�ာ�
တရား�းအရရော�ာ� အချိုး�း��ကျျသဘော�ာ�တရား�းအရပါါ ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််�ပေါ�ါင်းး�စပ််ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
ဤအမျိုး�း��အစား�းမှသွေ��ေ�ဖယ််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းအနည်းး�ငယ််ရှိသော်����်�လည်းး� လက််ရှိိ�အများ��းစုု
အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�သည်် ဤစနစ််အတွွင်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအဓိိက
အစိိတ််အပိုုင်းး
� �များ��းနှှင့််�အတူူ အခြား��းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််
�
ဒီီဇိုင်းး
�ု �တွွင််အဓိိက
ကျျသည််။ ၄င်းး�တို့့��အနက််အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��မှာာ� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီ/လှုုပ််ရှား��းမှုုအကြား�း�ရွေး�း�
ချျယ််မှုုလားး�သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအကြား�း�ရွေး�း�ချျယ််မှုုလားး�ဆိုု�သည့််�အချျက််ဖြ�စ််သည််။
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် တူူညီီသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒအရေ�ေအတွွက််မှှ မတူူညီီသော�ာ
လူူများ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််စေ�သော�ာကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် အရေး�း�ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ၄င်းး�သည်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�နှှင့််� ပထဝီီအနေ�ေအထားး�နား�းလည််သိိရှိိ�မှုု နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာလုုပ််
ဆော�ာင််မှုုတစ််ခုုကဲ့့�သို့့� ထင််မှှတ််ရသော်��်�လည်းး� အမှှန််တကယ််တွွင််နက််ရှိုုင်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ သက််ရော�ာက််
မှုုများ��းရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�
နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာမေး�းခွွန်းး�သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း၏ စမှှတ််ဖြ�စ််သည််။ ပထဝီီဝင််
အနေ�ေအထားး�ဆိုု�င််ရာာ၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�ဆိုု�င််ရာာ၊ သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််ဆိုု�င််ရာာ (ဥပမာာ ကျားး��/မ၊ အသက််
အစရှိိ�သဖြ�င့််�) သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂိိ�လ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််တည််မှုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဉီးး�
ချျင်းး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၏ တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုု၊ ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းနှှင့််� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�ဖွဲ့့��ခြ�င်းး�အတွွက််
မက််လုံးး��များ��း၊ အစိုးး��ရ၏တည််ငြိ�ိမ််မှုုနှှင့််� ထိရော��ာ�က််မှုု၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုအတိုု�က််အခံံနှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုကိုု�မြှ�ှင့််�တင််
ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း တိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ရိုးး��ရှှင်းး�မှုု
နှှင့််�ရေ�ရည််တည််တံ့့�မှုုတို့့�အပါါအဝင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေအများ��းအပြား�း�ရှိိ�သည််။ စိိန််ခေါ်�်ချျက််မှာာ� ယင်းး�တို့့��အားး�
လုံးး��ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� မရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤရည််ရွွယ််ချျက််များ��းထဲဲမှှ တစ််ခုုသို့့��ဉီးး�တည််လုုပ််
ဆော�ာင််မှုုသည်် အခြား��းတစ််ခုုနှှင့််� ဝေး�းကွာာ�သွားး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒွွန််တွဲဲ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ဖော်�်�
ထုုတ််ခြ�င်းး�သည်် ဦးးစား�းပေး�းအရာာကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််များ��းအားး�လုံးး��သည်် ပါါဝင််မှုုအတွွက်် မက််လုံးး��များ��းပေး�းသကဲ့့�သို့့�
အတားး�အဆီးး�များ��းလည်းး� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ ကိိစ္စစရပ််အများ��းစုုတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��
များ��းသည််အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍမှှပါါဝင််ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ၄င်းး�တို့့��ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု၊ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ပါါဝင််
မှုုနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် လူူအချို့့���ကိုု�ပါါဝင််စေ�ပြီး�း� အခြား��းသူူများ��းကိုု� ဖယ််ကျျဉ််မှုုဖြ�စ််စေ�နိုု�င််
သည််။ နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း/အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�၄င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအကြား�း�ရှိိ� ဆက််ဆံံရေး�း
သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခံံရခြ�င်းး�နှှင့််� အဆိုု�ပြု�ုခံံရခြ�င်းး�အချိိ�န််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြော��ာက််ခံံရသည့််� အချိိ�န််နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အရေး�း�ပါါမှုုလျော့�့�နည်းး
�
�လေ့�့ ရှိသော်����်�
လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ငွေကြေး���း��သည််အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍ တစ််ခုုအဖြ�စ်် လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််သည််။ ၄င်းး�သည်် အမျိုး�း��အစား�းမတူူညီီသော�ာ ပါါတီီများ��းကိုု�ကူူညီီခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဟန့််�တားး�ခြ�င်းး�ပြု�ု
လုုပ််နိုု�င််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တိုု�င်းး�၏ လက္ခခဏာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� - ပါါတီီကြီး�း�
များ��း၊ ပါါတီီငယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအထူးး�ပြု�ုပါါတီီများ��း။
မှှန််ကန််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး� ရရှိိ�မှုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအဖွဲဲ�အစည်းး�များ��း၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုကိုု�
အာာမမခံံပေ�။ သို့့��သော်�်� ညံ့့�သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�နီးး�ပါးး�ကျျရှုံးး��မည််မှာာ� သေ�ချာ�ာ
သည််။ အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုသည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှတဆင့််�
တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််နှှင့််�အညီီ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလှုုပ််ရှား��းသူူများ��းသည်် စနစ််အတွွင်းး�
တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ မက််လုံးး��များ��းကိုု� နား�းလည််မှုုတိုးး��တက််လာာပြီး�း� ၄င်းး�တို့့��မှှ အကျိူးး���များ��းရယူူရန််
မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းချျမှှတ််လာာနိုုင််
� သည််။ ထို့့�ပြ�င််နို
�
င််ငံ
�ု ရေး�းပါ
ံ
ါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််ကြိုး�း��စား�းနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပြေ�ေလည််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ထော�ာက််ခံံသူူများ��းအတွွက်် မက််လုံးး��များ��းသည််
အကန့််�အသတ််မရှိပေ���ေ။ အဖျျက််အမှော�ာ��က််သမား�းများ��းသည််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အတွွင်းး� ထည့််�
သွွင်းး�တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ မက််လုံးး��များ��းကိုု�ကြ�ည့််�ပြီး�း� အခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ပျျက််ဆီးး�
စေ�မည့််� နော�ာက််ထပ််ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််�ပြ�န့််�ထော�ာက််ခံံသူူများ��းပင်် ၄င်းး�တို့့��၏ ဂိုု�ဏ်းး�ဂဏအားး�သာာချျက််ကိုု�ရရှိိ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််
အတွွက်် ၄င်းး�တို့့��၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� တစ််ချိိ�န််ချိိ�န််တွွင််အသုံးး��ပြု�ုလိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် တစ််ကြိ�ိမ််တစ််ခါါတည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရမည့််�အရာာမဟုုတ််ဘဲဲ မိိမိိတို့့��၏
အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� နှော�ာ�င့််�ယှှက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််ဆီးး�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�သူူများ��း
ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� တိုးး��တက််လာာသည််နှှင့််�အမျှှ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််နေ�ရမည့််�
အရာာဖြ�စ််သည််။ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် သက််ဆိုုင််သူ
�
များ
ူ ��းအကြား�း� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု လိုုအ
� ပ််
နိုု�င််ပြီး�း� အာာဏာာပိုု�င််များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အကျိူးး���စီးး�ပွား��းအပေး�း�အယူူသည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�တွွင်် အကုုန််လုံးး��
တစ််သတ််မတ််တည်းး�ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တိုု�င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုသည်် ဒေ�သအခြေ�ေ�အနေ�ေ
အပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� - အများ��းစုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ဖြ�စ််သော�ာ အနိုု�င််ရသူူအကုုန််ယူူ
စနစ််သည်် နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��းအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ နိုု�င််ငံဖြံ �စ််သည့််� မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ကြုံ�ံ�ခဲ့့ရ
� သကဲ့့�သို့့�
နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း အားး�နည်းး�သော�ာနိုု�င််ငံဖြံ �စ််သည့််� ဆော်�်�လမွွန််ကျွွန်းး�စုုများ��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
တူူညီီသော�ာ
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အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု မရှိပေ���ေ။ နိုု�င််ငံရေး�းစနစ််တွွင််
ံ
ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း အားး�ကော�ာင်းး�မှုု
ရှိသော����ာ ကနေ�ေဒါါနှှင့််�အိိန္ဒိိ�ယကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််သည််။
ဒေ�သသစ််တစ််ခုုတွွင်် အလုံးး��စုံံ�ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုသည်် ၄င်းး�၏မူူလ
နေ�ရာာတွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််သကဲ့့�သို့့� အတိိအကျျလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ဖွွယ်် မရှိချေ���ေ�။
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ဤဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််စာာတမ်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခလွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
စတုုတ္ထထအကြိ�ိမ််မြော��ာက်် Edinburgh စကားး�ဝိုု�င်းး�တွွင်် တင််ပြ�ခဲ့့�သော�ာတင််ပြ�ချျက််တစ််ခုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ
ထားး�သည််။ ခေါ�ါင်းး�စဉ််မှာာ� ‘တရား�းဝင််သော�ာတည််ငြိ�ိမ််မှုုအတွွက်် ရှာာ�ပုံံ�တော်�်� - ထိိလွွယ််ရှှလွွယ််နှှင့််�
ပဋိိပက္ခခဒဏ််သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာနိုု�င််ငံံများ��း၏ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလရှိရွေး���း��ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွွယ််ပတ််သက််မှုု’ (Underwood, Bisarya နှှင့််� ZuluetaFülscher ၂၀၁၈ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ) ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�စာာတမ်းး�တွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််� ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ထိိလွွယ််
ရှှလွွယ််နှှင့််�ပဋိိပက္ခခဒဏ််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာပြေ�ေလည််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� လေ့�့လာာထားး�
ပြီး�း� ၄င်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��းအနက်် တစ််ခုုမှှအပအားး�လုံးး��သည်် ‘နော�ာက််ဆုံးး��’ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုဖြ�င့််�
အဆုံးး��သတ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ၄င်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��းအနက််မှှ ၂၃ ခုုသည်် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််မြော��ာက််
Edinburgh စကားး�ဝိုု�င်းး�၏ရလဒ််အဖြ�စ်် ရေး�းသားး�ထွွက််ရှိိ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််လုုပ််ငန်းး�စဉ််

တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး� မူူဝါါဒစာာတမ်းး�တွွင်် လေ့�့လာာဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Bell and Zulueta-Fülscher 2016)။
လက််ရှိိ�စာာတမ်းး�သည်် ထိုုဖြ� �စ််ရပ်် ၂၃ ခုုပါါဝင််သော�ာအုုပ််စုုထဲဲ လစ််ဗျား��းနှှင့််�တူနီးး
ူ �ရှား��းတို့့�ကို
� �ု ထည့််�သွွင်းး�ထားး�
ပြီး�း� ဆိုုမာ
� ာလီီယာာရှိိ� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ဆဲဲလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤ
လေ့�့လာာချျက််သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရပ်် ၂၇
ခုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသည်် (ဇယားး� ၁ တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) ။
ဇယားး� ၁ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းအနက်် ၁၀ နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အတွွင်းး� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွွတ််တော်�်�၊ ကြား�း�ဖြ�တ််လွွတ််တော်�်� (အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််တူူညီီသော�ာအဖွဲ့့��)၊
သို့့��မဟုုတ်် ၄င်းး�တို့့��နှှစ််ခုုစလုံးး��အတွွက်် သီးး�သန့််�စီီ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ရပ်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ၆ ခုုသည််
စာာရင်းး�လိုု�က််အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် (PR) ပုံံ�စံံအချို့့���ကိုု� သီးး�သန့််�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၃ နိုု�င််ငံဖြံ �စ််
သော�ာ အီီဂျျစ်် (၂၀၁၂)၊ နီီပေါ�ါနှှင့််� အရှေ့�့��တီီမော�ာနိုု�င််ငံတို့့
ံ �သည်် ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ်် (parallel system)
တစ််ခုုကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ၄င်းး�တို့့��၏ တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွွတ််တော်�်�အတွွက်် အနိုု�င််ရ
သူူအကုုန််ယူူ စနစ်် (FPTP) နှှင့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�၍မရသော��ာ တစ််မဲဲတည်းး�ပေး�းစနစ်် (SNTV) တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ကြား�း�ဖြ�တ််လွွတ််တော်�်�အတွွက််မူူ ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။
ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ရလဒ််ကိုု�ရှေ့�့�ဆက််ကြ�ည့််�ရာာတွွင်် ၁၁ နိုု�င််ငံတို့့
ံ �သည်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PRစနစ််
ပုံံ�စံံကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ငါးး�နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််မှှ အများ��းစုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ကိုု� ဆက််လက််
ကျျင့််�သုံးး��သည််။ ၄င်းး�တို့့��အနက််မှှ ကင််ညာာနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဘူူဂေး�းဗီးး�လ််သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှမှှရယူူ
သည့််� FPTP စနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း� ချျဒ််၊ ကိုု�မိုု�ရိုု�စ််နှှင့််� ဗဟိုု�အာာဖရိိကသမ္မမတနိုု�င််ငံတို့့
ံ �သည်် ပြ�င််သစ််မှှရယူူ
သည့််� နှှစ််ကျော့�့�ပြ�န််စနစ််
�
(two round system) ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည််။ ဂီီနီီ (ကနာာကရီီ)၊ နီီပေါ�ါ၊ အရှေ့�့��တီီ
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မော�ာနှှင့််�ဇင််ဘာာဘွေ�ေ လေး�းနိုု�င််ငံတို့့
ံ �သည်် ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သည််။ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််စတစ််
သမ္မမတနိုု�င််ငံ၊ံ အီီဂျျစ်် (၂၀၁၄) နှှင့််� မာာဒါါဂက််စကာာ သုံးး��နိုု�င််ငံံတို့့�သည်် အချို့့���ပထဝီီဝင််ဒေ�သမှှအဖွဲ့့��ဝင််
များ��းကိုု� စနစ််တစ််ခုုဖြ�င့််�အသုံးး��ပြု�ု၍ ရွေး�း�ချျယ််တင််မြော��ာက််ပြီး�း� အခြား��းဒေ�သများ��းကိုု� အခြား��းစနစ််ကျျင့််�သုံးး��
ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််သည့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််စနစ််များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ အာာဖဂန််နစ္စစတန််နိုု�င််ငံံ
သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��များ��းအားး�နည်းး�သော�ာနေ�ရာာများ��းတွွင်် အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ရန််
ခက််ခဲဲပြီး�း� ၄င်းး�၏ရလဒ််များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်း�း ၍ မရနိုု�င််သော�ာစနစ််ဖြ�စ််သည့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�၍မရသော��ာ
တစ််မဲဲတည်းး�ပေး�းစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ဤစာာတမ်းး�ကိုု� ရေး�းသားး�နေ�ချိိ�န််တွွင်် လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံ၏
ံ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အဆုံးး��ထိိမရော�ာ�က််ရှိသေး����းဘဲဲ ဆိုု�မာာလီီယာာနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််ရော�ာက််ရှိိ�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပသည့််� အဆင့််�သို့့�� မရော�ာ�က််သေး�း
ပေ�။
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာမှှတွွန်းး�အားး�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��း (ဥပမာာ - ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�နှှင့််�
အီီရတ််) တွွင်် ယေ�ဘုုယျျရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူူပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� အခြား��းနည်းး�လမ်းး�များ��းထက််စာာလျှှင််
ပိုု�၍လျှှင််မြ�န််စွာာ� ကျျင်းး�ပနိုု�င််စေ�သည််ဟူူသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းဖြ�င့််� စာာရင်းး�လိုု�က်် (list) PR စနစ််
ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည််။ ရှား��းပါးး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝမရှိသော����ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မတိုု�င််ခင်် မကြာ�ာ
သေး�းမီီကာာလက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခဲ့့�သော�ာဖြ�စ််ရပ်် ၁၀ ခုုတွွင်် ၆ ခုုသည်် စာာရင်းး�လိုု�က်် (list) PR
စနစ််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��သည့််� စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
သည်် စုုပေါ�ါင်းး�စနစ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဇယားး� ၁။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး�ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းဖြ�စ််ရပ််များ��း
ဖြ�စ််ရပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ကြား�း�ဖြ�တ််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဥပဒေ�ေအတွွက််

ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််

လွှှတ််တော်�်�

အဆုံးး��၌လွှှတ်တော်�်�
်

နော�ာက််ဆုံးး��တာာဝန််

ရေး�းအဖွဲ့့�� (CMB)

(အကယ််၍ CMB မှှ

အတွွက််

ရှိသော����ာအဖွဲ့့��

အတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််

သီးး�ခြား��းဖြ�စ််လျျင််)

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပွဲဲ�စနစ််

အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

အာာဖဂန််နစ္စစ
တန််*

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

တိုု�က််ရိုု�က််မဟုုတ််သော�ာ

မသက််ဆိုု�င််

SNTV

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မ

ရှိိ�

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
စီီရင််စုု

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

စီီရင််စုု1

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ညီီလာာခံံ

ဘော့�့�စနီးး�ယားး�
နှှင့််�ဟာာဇီီဂိုု�ဗီီ
နား�း

ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််
(PNG)*

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

လွှှတ််တော်�်�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

သွွယ််ဝိုု�က််

ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််

မြှော��ာ�က််၊ တစ််စိိတ််

တစ််ပိုု�င်းး� ခန့််�အပ််ခဲ့့�
သည််
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(FPTP)

ဖြ�စ််ရပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ကြား�း�ဖြ�တ််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဥပဒေ�ေအတွွက််

ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််

လွှှတ််တော်�်�

အဆုံးး��၌လွှှတ်တော်�်�
်

နော�ာက််ဆုံးး��တာာဝန််

ရေး�းအဖွဲ့့�� (CMB)

(အကယ််၍ CMB မှှ

အတွွက််

ရှိသော����ာအဖွဲ့့��

အတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််

သီးး�ခြား��းဖြ�စ််လျျင််)

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပွဲဲ�စနစ််

အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ဘူူရွွန််ဒီီ*

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�
ညီီလာာခံံ

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

ရွေး�း�ကော�ာက််

မသက််ဆိုု�င််

တင််မြှော��ာ�က်် (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

စီီရင််စုု

၁၉၉၃ တွွင်် စာာရင်းး�

လိုု�က်် PR နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �စနစ််
ဖြ�င့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ)၊
တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််
ကမ္ဘော�ာ��

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

မသက််ဆိုု�င််

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

ဗဟိုု�အာာဖရိိက

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

မသက််ဆိုု�င််

နှှစ််ကျော့�့�ပြ�န််
�
(TRS)

အချုု�ပ််အခြာ�ာ

သုံးး��ပွွင့််�ဆိုု�င််ကော်�်�မရှှင််မှှ

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

နှှစ််ကျော့�့�ပြ�န််
�
(TRS)2

အမျိုး�း��သားး�ညီီလာာခံံ

ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�
စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

ဒီးး�ယားး�
သမ္မမတနိုု�င််ငံ*ံ
ချျဒ််*

ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ

လွှှတ််တော်�်�

ရေး�း အမျိုး�း��သားး�

စီီရင််စုု

စီီရင််စုု

ကော�ာင််စီီ

အာာဏာာပိုု�င််

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�

သွွယ််ဝိုု�က််၍

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR နိုု�င််ငံံ
လုံးး��

ခရိုု�င်် (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

ခရိုု�င််

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့��)

ကိုု�မိုု�ရိုု�စ််

သုံးး��ပွွင့််�ဆိုု�င််

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

မသက််ဆိုု�င််

နှှစ််ကျော့�့�ပြ�န််
�
(TRS)

ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�

အမျိုး�း��သားး� ညီီလာာခံံ

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

မသက််ဆိုု�င််

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

ကရက််စတစ််
သမ္မမတနိုု�င််ငံ*ံ

ကော်�်�မရှှင််

နှှင့််� အထက််

လွှှတ််တော်�်� (ဆီးး�နိိတ််)

အီီဂျျစ်် (၂၀၁၂) တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�

(FPTP) နှှင့််� စာာရင်းး�
လိုု�က်် PR

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

- စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
ခရိုု�င််၏

အစိိတ််အပိုု�င်းး�
အီီဂျျစ််

(၂၀၁၄)*

အဖွဲ့့��ဝင်် (၅၀) ဉီးး�ပါါ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံ

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

မသက််ဆိုု�င််

TRS/BV နှှင့််� PBV

ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

ဥပဒေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီ

အယ််လ််ဆာာ
ဗေး�းဒေါ�ါ

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း

ခရိုု�င်် (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့��)

ခရိုု�င််
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ဖြ�စ််ရပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ကြား�း�ဖြ�တ််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဥပဒေ�ေအတွွက််

ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််

လွှှတ််တော်�်�

အဆုံးး��၌လွှှတ်တော်�်�
်

နော�ာက််ဆုံးး��တာာဝန််

ရေး�းအဖွဲ့့�� (CMB)

(အကယ််၍ CMB မှှ

အတွွက််

ရှိသော����ာအဖွဲ့့��

အတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််

သီးး�ခြား��းဖြ�စ််လျျင််)

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပွဲဲ�စနစ််

အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ဂီီနီီနာာ (ကနာာ
ကရီီ)*

အီီရတ််

အသွွင််ကူးး� ပြော��ာင်းး�
ရေး�း အမျိုး�း��သားး�

မသက််ဆိုု�င််

ကော�ာင််စီီ

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�
ညီီလာာခံံ

ကင််ညာာ*

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

အမျိုး�း��သားး� ညီီလာာခံံ

ညီီလာာခံံ

အစိိတ််အပိုု�င်းး�
တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ

မသက််ဆိုု�င််

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

မသက််ဆိုု�င််

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

မသက််ဆိုု�င််

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

မသက််ဆိုု�င််

မရသော��ာ တစ််မဲဲတည်းး�

ခရိုု�င််၏

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

(FPTP) (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR (ရှိိ�နှှင့််�

ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��)
လစ််ဗျား��း

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�

(FPTP) နှှင့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းစနစ်် (SNTV)

မာာဒါါဂက််
စကာာ*

မိုု�ဇမ််ဘစ််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရ

ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�

- စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
နိုု�င််ငံ၏
ံ

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��)
ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�*

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

- စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

(FPTP)

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

အစိိတ််အပိုု�င်းး�
မသက််ဆိုု�င််

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ
(FPTP) နှှင့််� စာာရင်းး�
လိုု�က်် PR

ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�
များ��းမှှ သွွယ််ဝိုု�က််

မသက််ဆိုု�င််

ခရိုု�င််အဆင့််�ဆိုု�င််ရာာ

မသက််ဆိုု�င််

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

အဖွဲ့့��)
နီီပေါ�ါ

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�

ရဝမ််ဒါါ*

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င်် - စာာရင်းး�
လိုု�က််PR နိုု�င််ငံ၏
ံ
အစိိတ််အပိုု�င်းး�

နိုု�င််ငံ၏
ံ အစိိတ််အပိုု�င်းး�

ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််

မသက််ဆိုု�င််

သွွယ််ဝိုု�က််

မသက််ဆိုု�င််

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR နိုု�င််ငံံ

မသက််ဆိုု�င််

ညီီလာာခံံ
ဆိုု�မာာလီီယာာ

နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ

(၂၀၁၂)

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

တော�ာင််အာာ

အမျိုး�း��သားး� ညီီလာာခံံ

ဖရိိက
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လွှှတ််တော်�်�
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

လုံးး��

- စာာရင်းး�လိုု�က််PR

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ
စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ � နှှင့််�
ပြ�ည််နယ််ဆိုု�င််ရာာ
စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

ဖြ�စ််ရပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ကြား�း�ဖြ�တ််

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�

ဥပဒေ�ေအတွွက််

ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််

လွှှတ််တော်�်�

အဆုံးး��၌လွှှတ်တော်�်�
်

နော�ာက််ဆုံးး��တာာဝန််

ရေး�းအဖွဲ့့�� (CMB)

(အကယ််၍ CMB မှှ

အတွွက််

ရှိသော����ာအဖွဲ့့��

အတွွက််ရွေး�း�ကော�ာက််

သီးး�ခြား��းဖြ�စ််လျျင််)

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပွဲဲ�စနစ််

အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

အရှေ့�့��တီီမော�ာ

တူူနီးး�ရှား��း

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�

နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ဆိုု�င််ရာာ
တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င်် - စာာရင်းး�
လိုု�က်် PR နိုု�င််ငံ၏
ံ

မသက််ဆိုု�င််

အစိိတ််အပိုု�င်းး�

လွှှတ််တော်�်�

- စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

နိုုင််ငံ
� ၏
ံ အစိိတ််အပိုုင်းး
� �3

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR ခရိုု�င််

မသက််ဆိုု�င််

ခရိုု�င််အဆင့််�ဆိုု�င််ရာာ

အနိုု�င််ရသူူ အကုုန််ယူူ

မသက််ဆိုု�င််

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

လွှှတ််တော်�်�
ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််

(FPTP) (ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့��)

စာာရင်းး�လိုု�က်် PR

- စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
ပြ�ည််နယ််၏

အစိိတ််အပိုု�င်းး� (အမျိုး�း��
သမီးး�များ��း၏

ကိုုယ််စား�းလှ
�
ယ််နေ�ရာ
ှ
ာ)
*	မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�မှုုပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ပြ�င််ပမှှခန့််�ထားး�သော�ာ ကော်�်�မရှှင််မှှ
ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ကော်�်�မရှှင််၏အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် ကနဉီးး�မူူကြ�မ်းး�ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး�မှှ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု
များ��းကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းမှုုအထိိအမျိုး�း��မျိုး�း��အဖုံံ�ဖုံံ�ရှိိ�သည််။
BV = ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဗဟိုု�ပြု�ုဗဟုု/အများ��းစုုစနစ််; FPTP = အနိုု�င််ရသူူအကုုန််ယူူစနစ််; PBV = ပါါတီီဗဟိုု�ပြု�ု ဗဟုု/
အများ��းစုုစနစ််; PR = အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််; SNTV = လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�၍မရသော��ာတစ််မဲဲတည်းး�ပေး�း စနစ််; TRS = နှှစ််
ကျော့�့��ပြ�န််စနစ််

အရင်းး�အမြ�စ်် - စာာရေး�းသူူမှှစုုစည်းး�တင််ပြ�သည််
မှှတ််စုုများ��း၁။	ဘော့�့�စနီးး�ယားး�နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�နား�းတို့့��၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််အထိိ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အစုု
အဖွဲ့့��နှှစ််ခုုအားး� PR မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လိုု�က််သဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းစုုကိုု� ခရိုု�င််မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းမှရွေး��း��ကော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� ကျျန််အဖွဲ့့��များ��းကိုု� ဘော့�့�စနီးး�
ယားး�နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�နား�းမှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�သည််။
၂။	ချျဒ််နိုု�င််ငံ၏
ံ အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းသည်် ၁၉၉၀ ခုုနှှစ်် မှှ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််ထိိဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််
FPTP နှှင့််� PBV/စာာရင်းး�လိုု�က်် (list)PR စနစ််တို့့��ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��သည့််� ၂၀၀၉ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေ သစ််ပါါဝင််သည််။
၃။	အရှေ့�့��တီီမော်�်�၏နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၂၀၀၆ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဥ
� ပဒေ�ေသည််စာာရင်းး�လိုုက််
� (list) PR စနစ််ကိုုပြော��
� ာင်းး�လဲဲခဲ့့�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အချို့့���ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းသည်် အခြား��းဒီီဇိုု�င်းး�ထက််ပိုု�၍ သင့််�လျော်�်��ဟန််ရှိိ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းကိုု� စဉ်းး�စား�းရှာာ�ဖွေ�ေရာာ၌ ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြော��ာက််ခံံရသည့််�အဖွဲ့့��များ��းသည်် ထိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ပြ�ည််သူူကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ‘ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််’ ဖြ�စ််ရမည််ဆိုု�သည့််�အချျက််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။
ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကနေ�ေ ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််လိုု�က််သည့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင််
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အရေး�း�ပါါသော�ာသူူများ��းအားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု သေ�ချာ�ာစေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဤရည််ရွွယ််ချျက််
ရရှိအော����ာင််မြ�င််မှုုသည်် PR စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် အရော�ာ�စနစ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ညွှှန််ပြ�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�ထိုု�သို့့�အသုံးး��
ပြု�ုရာာတွွင်် လက််တွေ့�့�၌ စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််၏မူူကွဲဲ�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အချိုး�း��ကျျအစိိတ််အပိုု�င်းး�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းမူူသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူ
နည်းး�စုုအဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ခွဲဲ�တမ်းး�စနစ််မှှတစ််ဆင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မှုုရရှိသေ���ေချာ�ာစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုများ��း ဖြ�စ််စေ�သည််။ အမှှန််တကယ််ပင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး�ပါးး�သော�ာ မတူူသော�ာလူူ
အုုပ််စုု ၅ အုုပ််စုုအတွွက်် ခွဲဲတ
� မ်းး�စနစ််ကိုု� တပြို�ု�င််နက််လည််ပတ််စေ�ရန််ဖြ�စ််နိုင််ကြော��
�ု
ာင်းး� နီီပေါ�ါနိုုင််ငံ
� က
ံ
ပြ�သခဲ့့�သည််။ သို့့�သော်�်�
�
ထိုုသို့့
� � ရရှိိ�ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီတစ််ခုုစီီမှှ အနိုု�င််ရသော��ာအမတ််နေ�ရာာများ��း
တွွင်် မည််သည့််�အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� မည််သည့််�လူူနည်းး�စုုကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�မည််ကိုု�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််မှာာ� ပါါတီီများ��းကိုုလုံးး�
� �လုံးး��အပ််နှှင်းး�ခဲ့့�သည််။ ဆိုုလို
� သ
�ု ည််မှာာ� ခွဲဲတ
� မ်းး�လိုုအ
� ပ််ချျက််များ��းနှှင့််� အဖွွင့််�
စာာရင်းး�စနစ််များ��း (open lists) အကြား�း� ဝိရော��ာ�ဓိိအလားး�အလာာတစ််ခုုရှိိ�သည််။ ၄င်းး�မှာာ� အဖွွင့််�စာာရင်းး�
စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းသည်် ပါါတီီကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� အစီီအစဉ််လိုု�က််ရွေး�း�
ချျယ််မဲဲပေး�းရာာတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�လိုု�အပ််ချျက််ကိုု�မထင််ဟပ််သော�ာ မဲဲပေး�းမှုုများ��းရှိိ�နိုု�င််သည််ဆိုု�သည့််� အချျက််ဖြ�စ််
သည််။ ၄င်းး�သည််မည််သည့််�အဖွွင့််�စာာရင်းး�စနစ််မဆိုု� ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််လက််တွေ့�့�မကျျမှုုဖြ�စ််စေ�သည််။
ဒေ�သပြ�န့််�နှံ့့��စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုု
သို့့��မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းမှုုမှရွေး��း��ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��ဝင််အုုပ််စုုသည်် ပါါတီီ သို့့��မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းမှုု၏ အင််အားး�အရှိိ�
ဆုံးး�� နေ�ရာာများ��းမှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�င့််�သာာဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမြော�ာ��က််အများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ထက််
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သအများ��းစုုမှှလူူများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရန််ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အကယ််၍
နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ တရား�းဝင််မှုုသည်် မတည််ငြိ�ိမ််မှုု သို့့�မ
� ဟုုတ်် ခြွ�င်းး�ချျက််ရှိိ�ပါါက ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�းကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းသည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာခြား��းနား�းချျက််များ��းကိုု� သွားး��ရော�ာက််ထင််ဟပ််ကာာ ဒေ�သတွွင်းး�
ပိုု�မိုု�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််�စနစ််ထက်် ဒေ�သတွွင်းး�မူူလရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��သော�ာရလဒ််
များ��းရှိိ�သည့််�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သစ််ကိုု� အများ��းသဘော�ာ�တူူ
ဘုံံ�လက််ခံံမှုုရရှိအော����ာင်် တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အချျက််တစ််ချျက်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ၄င်းး�
သည်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််သို့့��မဟုုတ်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််ကိုု� အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ််
ပါါဝင််သည့််�စနစ််တစ််ခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််ရည််ညွှှန်းး�သည့််� ဒုုတိိယအချျက််ဖြ�စ််သည််။
စာာရင်းး�လိုု�က််

PR

စနစ််ကိုု�ရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌

အရေး�း�ကြီး�း�သည့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအားး�တစ််ဦးးထက််ပိုု�၍ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�ရှိသော����ာ

ဒုုတိိယဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုုမှာာ�

မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း

(multimember

electoral districts) ကိုု� သတ််မှှတ််သည့််�အဆင့််�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
လွှှတ််တော်�်�/
တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန််အတွွက်် (single national district) တစ််နိုု�င််ငံံ
လုံးး��ကိုု� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ကာာအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ဖို့့��ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ၏ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအော�ာက််တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သော�ာ အီီရတ််နှှင့််� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�
နိုု�င််ငံံတို့့�၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင််လည်းး� အလားး�တူူပင််

တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �ကိုု� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတည်းး�

အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ကာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််များ��းကိုု�ကျျင့််�သုံးး��သော�ာနေ�ရာာတိုု�င်းး�
တွွင်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဲဲပေး�းရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သော�ာကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး� (single national
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list) ကိုု� အချိုး�း��ကျျစနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အပိုု�င်းး� (proportional component) အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�
သည််။ သို့့��သော်�်� ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ကျျင့််�သုံးး��သည့််� ဇင််ဘာာဘွေ�ေနိုု�င််ငံတွွင််မူ
ံ
ူ အမျိုး�း��သမီးး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ဤယန္တတရား�းကိုု� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�၌ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အခြား��း စာာရင်းး�လိုု�က်် PR
စနစ််များ��းတွွင်် (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�နှှင့််�တူနီးး
ူ �ရှား��းနိုုင််ငံ
� များ
ံ ��းတွွင််) လွှှတ််တော်�်�/တိုုင်းး
� �ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရန််အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးထက််ပိုု�၍ ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�ရှိိ�
သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း၏ အရွွယ််အစား�းကိုု� ပိုု�မိုု�သေး�းငယ််စွာာ� သတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််�
ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် သတ််မှှတ််ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ပထဝီီဝင််အနေ�ေအထားး�ဆိုု�င််ရာာ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတိုးး��မြှ�ှင့််�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံအ
ံ နှံ့့��မှှအဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််ဖြ�စ််သည််။
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဲဲပေး�းရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည့််�
ချျည်းး�ကပ််မှုုနည်းး�လမ်းး�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�းအတွွက်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပိုု�မိုု�သေး�း
ငယ််သော�ာ ခရိုု�င််တစ််ခုုစီီအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ အရေ�ေအတွွက််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာလေ့�့ရှိသော����ာ ပထဝီီဝင််အနေ�ေအထားး�အလိုု�က််နေ�ထိုု�င််သည့််�လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�ဇယားး�တိိကျျမှုုနှှင့််� ၎င်းး�
စာာရင်းး�ဇယားး�အပေါ်�်�ယုံံ�ကြ�ည််မှုနှ
ု င့််�
ှ ပတ််သက််သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုုလည်းး
�
�ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုုင််မည််
�
ဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာအကျိုးး���ဆက််မှာာ� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း၏
ဗဟိုု�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�မှှ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� မြို့�့��တော်�်�အခြေ�ေ�စိုု�က််
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� အထူးး�အလေး�း�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အတွွင်းး�ရှိဒေ���ေသဆိုု�င််ရာာ
အသံံများ��းကိုု� လျော့�့��ကျစေ�ေ�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််သုံးး��ရာာတွွင်် ဒေ�သအနှံ့့��အပြား�း�
ကျျယ််ပြ�န့််�ပျံ့့��နှံ့့�စွာာ�
� ကိုုယ််စား�းပြု�ုမှု
�
သ
ု ည်် အများ��းစုုစနစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာအခြ�မ်းး�မှှ ပိုုမို
� ၍
�ု ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုုင််ချေ�ေ
�
ရှိိ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းတွွင်် နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��း၊ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း သို့့��မဟုုတ််
စုုဝေး�းမှုုများ��း၊ တစ််ဉီးး�ချျင်းး� ကိုု�ယ််ရည််ကိုု�ယ််သွေး�း� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း၏ ဆက််စပ််
အရေး�း�ပါါမှုုသည်် နော�ာက််ထပ််စဉ်းး�စား�းရမည့််� ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြော��ာက််ထားး�သည့််�

လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ�

အဖွဲ့့��များ��းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�သည််

ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််ဟုု

စဉ်းး�စား�းပါါက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR အစစ််နှှင့််�ရိုးး��ရှှင်းး�စနစ်် (list PR
pure and simple)၊ သို့့��မဟုုတ်် အရော�ာ�စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် အဓိိက PR အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုပါါဝင််သော�ာ
ပေါ�ါင်းး�စပ််စနစ်် စသော��ာ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ််တစ််ခုုခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ‘မဲဲမှှ
တစ််ဆင့််�ကိုုယ််စား�းလှ
�
ယ််နေ�ရာ
ှ
ာသို့့�’� ဆိုုသ
� ည့််�မေး�းခွွန်းး�အတွွက်် ပြော��ာနေ�ခြ�င်းး�မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ၄င်းး�တို့့��၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအကြား�း�ရှိိ� ဆက််နွွယ််မှုု (အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု�
ညွှှန််ကြား�း�ရန်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် ဖယ််ရှား��းရန််အတွွက််ပင််အဖွဲ့့�� များ��းကိုု� အာာဏာာအပ််နှှင်းး�မည််လားး�) သည််လည်းး�
ဤကိိစ္စစနှှင့််�ပတ််သက််၍ အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
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ဒီီမိုကရက််
�ု
တစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� ��းအားး�လုံးး��တွွင်် မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုပါါဝင််သည််။ သို့့�သော်�်�
�
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အဓိိကပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းအကြား�း�ရှိိ�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအဆင့််�သည်် နိိမ့််�ကျျဖွွယ််ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�၄င်းး�တို့့��၏အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းအကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု ရှိိ�မရှိိ�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ၄င်းး�တို့့��၏ ဩဇာာလွွမ်းး�မိုးး��မှုု ယခင််ကဲ့့�သို့့�
ရှိိ� မရှိိ�ကိုု� မေး�းလေ့�့ရှိိ� သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
တွွင်် စနစ််သည်် အဓိိကပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကိုု� သိိသိိသာာသာာအာာမခံံချျက််ပေး�းမည််ဟုု (သွွယ််ဝိုု�က််
သို့့��မဟုုတ်် မဖော်�်��ပြ�သည့််�ပုံံ�စံံတစ််ခုုဖြ�င့််�)နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ကြ�သည််။
ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာအဖြ�စ််အပျျက််သည်် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�မာာလီီနိုု�င််ငံ၏
ံ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််ကျျင်းး�ပ
မည့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� ပတ််သက််သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် အဓိိကဖြ�စ််
ခဲ့့�သည််။ မျိုး�း��နွွယ််စုုဖြ�စ််တည််မှုု ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး� အလွွန််အမင်းး�ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု
တွွင်် ကြား�း�ဖြ�တ််လွှှတ််တော်�်�ကိုု� ‘၄.၅ မူူ’ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ၄င်းး�မူူမှာာ�
မျိုး�း��နွွယ််စုုကြီး�း�လေး�းစုုစီီမှှ ညီီမျှသော���ာကိုုယ််စား�းပြု�ုမှု
�
နှ
ု င့််�
ှ နေ�ရာာအများ��းအပြား�း�ရှိိ�မျိုး�း��နွွယ််စုုငယ််များ��း စုုပေါ�ါင်းး�
၍ တစ််ဝက််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူ အများ��းအပြား�း�အနေ�ေဖြ�င့််� မျိုး�း��နွွယ််စုု
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မူူကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�လိုု�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာဆန္ဒဒရှိသော်����်�လည်းး� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာလုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််အရွေ့�့��သည်် နိုုင််ငံ
� ရေး�းခေါ�
ံ
ါင်းး�ဆော�ာင်် အများ��းအပြား�း�အတွွက်် အလွွန််ဝေး�းကွာာ�သော�ာခြေ�ေလှှမ်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ရန်် လိုု�အပ််ပါါလိိမ့််�မည််။ ပထဝီီဝင််အနေ�ေအထားး�
မရှှင်းး�လင်းး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််လူူတစ််ဉီးး�၊ မဲဲတစ််မဲဲ၊ တန််ဖိုးး��တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာသက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏ အမှှန််တကယ််ပမာာဏမည််မျှှရှိကြော�����ာင်းး�
ဘုံံ�နား�းလည််မှုုပင််မရှိသော����ာကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း
ဒွွန််တွဲဲ�မှုုသည်် မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�စေ�သည််။
အဓိိကအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကြီး�း�တစ််ခုုကိုု� လူူအများ��းစုု ယေ�ဘုုယျထော��ာ�က််ခံံခြ�င်းး�သည်် အဆိုု�ပြု�ုလာာ
နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည့််� အသေး�း�စိိတ််အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ခုုချျင်းး�စီီတိုု�င်းး�ကိုု�လည်းး� လူူအများ��းစုုထော�ာက််ခံံသည််
ဟုု မဆိုု�လိုု�နိုု�င််ပါါ။ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပိုု�ပြီး�း�အသေး�း�စိိတ််ဖြ�စ််လာာသည််နှှင့််�အမျှှ မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုနှှင့််� မ
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအဆင့််�တို့့��က မျိုး�း��နွွယ််စုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု�
ဖြ�စ််စေ�သည််။ (ဤချျဉ်းး�ကပ််မှုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��းသည်် အလွွန််နည်းး�သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၈ ခုု
နှှစ်် လက််ဘနွွန််နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အထိိဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သော�
�
ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းသည််
သက််ဆိုု�င််သော�ာသာာဓကပင််ဖြ�စ််သည််။) ၄င်းး�သည််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�၏
ဥပမာာမဟုုတ််သော်�်�လည်းး� လူူထုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနက််ရှိုုင်းး�စွာာ� အမြ�စ််တွွယ််နေ�သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�မူူဝါါဒသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
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နှှင့််�လူူနည်းး�စုုများ��း၏ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု�သေ�ချာ�ာစေ�ရန််သာာမက ၄င်းး�တို့့��၏သဘော�ာ�ထားး�ထုုတ််ဖော်�်�မှုုများ��း
ကိုု� ကာာကွွယ််ရာာတွွင်် ရေ�ရာာမှုုမရှိိ�သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကန့််�သတ််လျှော့�့��ချျရန်် အခိုု�င််အမာာပြော��ာဆိုု�
သော�ာသူူများ��း၏ အလျှော့��့��အတင်းး�တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု�လည်းး� လက််ခံံမှုုရရှိစေ���ေသည််။
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အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််
သော�ာ ပါါဝင််သူူအရေ�ေအတွွက််မှာာ� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အကန့််�အသတ််ရှိိ�ပြီး�း� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�
ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�မှုုတွွင်် ပါါဝင််သူူများ��းတွွင်် ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာဗဟုုသုုတရှိိ�သူူအရေ�ေ
အတွွက်် ပိုု�၍ပင်် နည်းး�ပါးး�နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် အသေး�း�အမွှား��းဟုုထင််ရသော��ာ နည်းး�
ပညာာဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ခြား��းချျက််များ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််နှှင့််� နော�ာက််ပိုု�င်းး�ဆက််စပ််အဖြ�စ််အပျျက််
များ��းကိုု� အဓိိကဩဇာာသက််ရော�ာက််စေ�နိုု�င််သည််။
တူူနီးး�ရှား��းနိုုင််ငံ
� တွွင််
ံ
နိုုင််ငံ
� ရေး�းပါ
ံ
ါတီီနှင့််�
ှ လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့�� အစည်းး�အဖွဲ့့�� များ��း၏ ကိုုယ််စား�းလှ
�
ယ််များ
ှ
��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�
ထားး�သော�ာ ကော်�်�မရှှင််သည်် အများ��းစုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ထက်် အပြ�ည့််�အချိုး�း��ကျျ (fully proportional)
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအပေါ်�်�နှှင့််� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ကျျင်းး�ပရန််
အတွွက်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််အပေါ်�်� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်�
အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲမှှကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််သော�ာ နည်းး�အမျိုး�း��
မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ အဓိိကချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�နှှစ််မျိုး�း��မှာာ� အများ��းဆုံးး��လက််ကျျန််မဲဲ (largest remainder) စနစ််များ��းနှှင့််�
အမြ�င့််�ဆုံးး��ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ (highest average) စနစ််များ��း ဖြ�စ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အများ��းဆုံးး��လက််ကျျန််
မဲဲ (largest remainder) စနစ််သည်် အမြ�င့််�ဆုံးး��ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ (largest remainder) (highest average)
စနစ််များ��းထက်် ပါါတီီငယ််များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းစေ�သည််။ ဤဝေါ�ါဟာာရ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််
ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််အနှှစ််ချုု�ပ််ကိုု� Reynolds et al. (2005: 177-78)တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ။
တူူနီးး�ရှား��းတွွင်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််သတ််မှှတ််ချိိ�န််၌ ဤအသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််အဆင့််�များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�ကိုု�မူူ ရှှင်းး�ရှှင်းး�
လင်းး�လင်းး�မရှိပေ���ေ။ ရှှင်းး�လင်းး�သည့််�အချျက််မှာာ� အများ��းဆုံးး��လက််ကျျန််မဲဲ (largest remainder) စနစ််ဖြ�စ််
သော�ာ Hare quota ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််ရွေး�း�ချျယ််မှုုမှာာ� အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ခဲ့့�သည််။ ဇယားး� ၂ တွွင်် အမှှန််
တကယ််ရလဒ််နှှင့််� အမြ�င့််�ဆုံးး��ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ (largest remainder) (highest average) နည်းး�လမ်းး�၏ မ
တူူညီီသော�ာဘုံံ�ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��အော�ာက််တွွင််တူူညီီသော�ာ

မဲဲအရေ�ေအတွွက််အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍

ထွွက််ပေါ်�်လာာ

မည့််�အခြား��းရလဒ််ကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပြ�ထားး�သည််။ မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�မှှပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ အချိုး�း��ကျျကိုုယ််စား�းပြု�ု
�
မှုုကိုမပေး
�ု �း� (သို့့�မ
� ဟုုတ််မပေး�း�နိုု�င််)ပါါ။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင််ရရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာ အမှှန််တကယ််စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲသည််
အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာစနစ််တစ််ခုုမှှ လက််တွေ့�့�တွွင်် အချိုး�း��ကျျမှုုမှှ
အလွွန််အလှှမ်းး�ဝေး�းသော�ာကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််� သာာဓကတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင််
Ennahda မှကော���ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ၃၇%သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ၏ ၄၁% အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�
လဲဲစေ�လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၄င်းး�အချျက််က အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ပါါတီီစုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််
လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ပြ�နေ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သည််
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ဟုု သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�ကြ�သော�ာ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ� အများ��းစုုထော�ာက််ခံံမဲဲကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ထိုု�သို့့�
သဘော�ာ�တူူညီမှု
ီ တ
ု ည််ဆော�ာက််ရန်် ပိုု၍
� လိုုအ
� ပ််သည််။ အမြ�င့််�ဆုံးး��ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ (largest remainder) (highest
average) စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််၏အများ��းဆုံးး��အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ အမျိုး�း��အစား�းဖြ�စ််သည့််� D’Hondt စနစ််
ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�လျျင်် Ennahda သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� တဖက််သတ််
ရေး�းဆွဲဲ�သွားး��နိုု�င််ခဲ့့�မည််ဖြ�စ််သည််။ ၄င်းး�မှာာ�တူူညီီသော�ာ ၃၇% မဲဲဆန္ဒဒသည်် အမတ််နေ�ရာာ၏ ၆၉% အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��မှုုကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ဖြ�စ််သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင််

အဓိိကနေ�ေရာာ၌ပါါဝင််သော�ာသူူအများ��းအပြား�း�သည််

ပင််ကိုု�ယ််သင်္ချာ�ာ��

ပညာာရှှင််များ��း မဟုုတ််ကြ�ပေ�။ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ အခြား��းအခက််အခဲဲပြ�ဿနာာ
များ��း၊ အဖြ�စ််အပျျက််များ��းနှှင့််�အတူူ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏အသေး�း�စိိတ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််သက််သက််အဖြ�စ််သာာ ရှုုမြ�င််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� သင်္ချာ�ာ��နည်းး�ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ�
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းကိုု�အပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််�အစွွန်းး�ရော�ာက််ဥပမာာ
တစ််ခုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၄င်းး�သည််နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််နှှင့််�
ပတ််သက််သော�ာအသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းကိုု�လစ််လျူူ�ရှုုထားး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ပြ�နေ�သည််။
ဇယားး� ၂ - မတူူညီီသော�ာ PR နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တူူနီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံအ
ံ မျိုး�း��သားး�ညီီလာာခံံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၏ရလဒ််များ��း

နိုု�င််ငံံရေး�း

ဆန္ဒဒမဲဲ

ပါါတီီ

%

Hare quota အများ��းဆုံးး��

Sainte Laguë အမြ�င့််�

D’Hondt

လက််ကျျန််မဲဲ (largest

ဆုံးး��ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ (highest

အမြ�င့််�ဆုံးး�� ပျျမ်းး�မျှှမဲဲ

remainder)

average)

(highest average)

ကိုုယ်
� စား�း
်

ကိုုယ်
� ်

ကိုုယ်
� စား�း
်

ကိုုယ်
� ်

ကိုုယ်
� စား�း
်

ကိုုယ်
� ်

လှှယ်် နေ�ရာာ

စား�း

လှှယ်် နေ�ရာာ

စား�း

လှှယ်် နေ�ရာာ

စား�း

အရေ�ေအတွွက််

လှှယ််

အရေ�ေအတွွက််

လှှယ််

အရေ�ေအတွွက််

လှှယ််

နေ�ရာာ %

နေ�ရာာ %

နေ�ရာာ%

Ennahda

၃၇%

၈၉

၄၁%

၁၁၉

၅၅%

၁၅၀

၆၉%

သမ္မမတနိုု�င််ငံံ

၉%

၂၉

၁၃%

၂၇

၁၂%

၂၁

၁၀%

Ettakatol

၇%

၂၀

၉%

၁၈

၈%

၁၄

၆%

Popular

၇%

၂၆

၁၂%

၂၃

၁၁%

၁၈

၈%

တိုးး��တက််သော�ာ

၄%

၁၆

၇%

၉

၄%

၂

၁%

Initiative

၃%

၅

၂%

၆

၃%

၈

၄%

အခြား��း

၃၃%

၃၂

၁၅%

၁၅

၇%

၄

၂%

အတွွက််

ကွွန််ဂရက််

Petition

ဒီီမိုု�ကရက််
တစ်် ပါါတီီ

Party List

အရင်းး�အမြ�စ်် - Carey, J., ‘Party Systems and the Choice Sets Voters Confront in Transitions to Democracy
(ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့�အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင််မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းရင််ဆိုု�င််ရသည့််�ပါါတီီစနစ််များ��းနှှင့််�ရွေး�း�ချျယ််မှုု)’, 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.

International IDEA

21

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းသည်် အချျည်းး�နှီးး��သက််သက််အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် မလုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။ ထို့့��ပြ�င််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင််
အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�သစ််များ��းနှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ််ခုုစလုံးး��အတွွက်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ
မူူဘော�ာင််များ��း၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််သော�ာ ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေပုံံ�စံများ
ံ ��းရှိိ�မရှိိ�ကိုု� စဉ်းး�စား�းထိုု�က််
သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းမှှ နော�ာက််ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသို့့�� ဖြ�စ််ရပ််များ��း
ကိုု� ရှေ့�့�နော�ာက််စီီစဉ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းကိုု�ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� (Bell နှှင့််� Zulueta-Fülscher ၂၀၁၆) သည်် ဇယားး�
၃ တွွင်် အနှှစ််ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပုံံ�စံံလေး�းမျိုး�း��ဖြ�င့််�ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည််။ ဤပုံံ�စံံလေး�းမျိုး�း��နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််နေ�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််ရွေး�
�
�း ချျယ််မှုုပုံံ�စံတ
ံ စ််ခုု ကိုုနား�းလည််ရန််
�
ဖြ�စ််နိုင််ပါ
�ု ါသလားး�။ သိိသာာ
သော�ာဖြ�စ််တန််ချေ�ေရှိိ�သည့််� ယူူဆချျက််မရှိပေ���ေ။ နမူူနာာဖြ�စ််ရပ််၏ကန့််�သတ်် အရွွယ််အစား�းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းကြား�း�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုကိုု� တစ််သားး�တည်းး�ဖြ�စ််စေ�သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာသည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ
အစမ်းး�အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ဖြ�စ််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာမှုုများ��းကိုု� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ရန််အခြား��းချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�သည်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပါါဝင််သူူများ��းအပေါ်�်� အာာရုံံ�စိုု�က််သည််။ နိုု�င််ငံအ
ံ ချို့့���တွွင်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလရှိိ�အဓိိက
နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းသည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််�လုံးး��လုံးး��မသက််ဆိုု�င််သည့််� အယူူအဆ/နိုု�င််ငံရေး�းကွဲ
ံ
ဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� မတူူ
ခြား��းနား�းမှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပြ�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံရေး�းနယ််ပယ််တွွင််
ံ
တည််ထော�ာင််ထားး�ပြီး�း�သော�ာအစဉ််
အလာာရှိိ�နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ��းနှှင့််� လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းမှပေါ်��်�ထွွက််လာာသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအသစ််
များ��းအကြား�း� ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုပါါဝင််သည််။ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ၊ အယ််လ််ဆာာဗေး�းဒေါ�ါ၊ မာာဒါါဂက််စကာာနှှင့််� နီီပေါ�ါ
တို့့��သည်် ဥပမာာဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယပုံံ�စံံမှာာ� အာာဖဂန််နစ္စစတန််၊ ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််နှှင့််� လစ််ဗျား��းကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ��းအလွွန််အားး�နည်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအများ��းစုုကိုု�ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဟန််ပြု�ုမှုုနှှင့််� ဒေ�သဟန််ပြု�ုသည့််�အခြေ�ေ�
အနေ�ေဖြ�စ််သည််။ တတိိယအနေ�ေဖြ�င့််� အများ��းဆုံးး��တွေ့�့�ရသော��ာပုံံ�စံံမှာာ� အယူူအဆ/နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
များ��းသည်် ပဋိိပက္ခခနှှင့််� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��သက််ဆိုု�င််နေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�သက််ဆိုု�င််နေ�
သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်သည််။ ထိုုအ
� ခါါ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး� အဓိိကပါါဝင််သူူများ��း
သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာ (identity )သို့့��မဟုုတ််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုကိိစ္စစရပ််တို့့�
၏ တွွန်းး�အားး�ပေး�းမှုုဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� တဖန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုနှှင့််�
တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််စပ််ပတ််သက််သည့််�အယူူအဆတစ််ခုုဟုု မဆိုု�နိုု�င််ပေ�။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုု နှှ င့််�ပိုု� မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥ ပဒေ�ေမူူ ဘော�ာင််အကြား�း�
ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ ဆက််စပ််မှုုများ��းကိုု�လည်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ လေ့�့လာာခဲ့့�သော�ာလေး�းနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ဆိုု�မာာ
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လီီယာာနိုု�င််ငံကဲ့့
ံ �သို့့�ပင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ၄င်းး�သည််ပြေ�ေလည််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အစ
မှှတ််ဖြ�စ််သည််။ ကျျန််နိုု�င််ငံများ
ံ ��းသည်် တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ပုံံ�စံတ
ံ စ််ခုု၏
သက််သေ�အထော��ာက််အထားး�မရှိသော်����်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့သော�
�
ာ ဖက််ဒရယ််လေး�း
နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သော�ာ ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််နှှင့််�နှှစ််ကျော့�့�ပြ�န််စနစ််ကို
�
ု�တွေ့�့�ရ
သည််။ နိုု�င််ငံ၏
ံ ပုံံ�စံံများ��းဖြ�စ််သော�ာ သမ္မမတစနစ််နှှင့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သမ္မမတစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ပါါလီီမန််
စနစ််နှှင့််�ရွေး��း ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််
�
ဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််သော�ာစနစ််အကြား�း�တွွင််လည်းး� သိိသာာသော�ာဆက််စပ််မှုုမရှိပေ���ေ။
ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််ကိုု� ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ၊ ထိရော��ာ�က််သော�ာနှှင့််�တာာဝန််
ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ဖြ�စ််ရန််နှှင့််� အတိုု�က််အခံံပြု�ုခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ခြ�င်းး�တို့့�ကို
� မြှ�
�ု င့််�
ှ တင််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းနိုုင််
� သည််။ တိုုင်းး
� �ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�၏လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��မှှ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�သည့််�နေ�ရာာတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််
ရေး�းနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွွတ််မှုဆို
ု သ
�ု ည့််�ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စဉ်းး�စား�းသည့််�နေ�ရာာတွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ပြီး�း�အရေး�း�ပိုု�ပေး�းနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� အကယ််၍
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အခြား��းနေ�ရာာတွွင််မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�၏လုုပ််ငန်းး�
သည််ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�အဖြ�စ််သာာ အဓိိကသို့့��မဟုုတ််သီးး�သန့််�ဖြ�စ််ပါါက အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းနှှင့််�ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ညီီညွွတ််မှုုဆိုု�သည့််�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ချေလျော့���့���နည်းး�သွားး��နိုု�င််သည််။
လက််တွေ့�့�တွွင််

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�သည််

ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််�

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

လွှှတ််တော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� နှှစ််ခုုစလုံးး��ကိုု�တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရသည့််� နေ�ရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊
တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့််� တူူနီီရှား��းသုံးး��နိုု�င််ငံံတွွင်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� နီီပေါ�ါနှှင့််�အရှေ့�့��တီီ
မော�ာ နှှစ််နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််အဖြ�စ််
တာာဝန််မထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာ ကြား�း�ဖြ�တ််လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�သည့့်� အီီဂျျစ််နိုု�င််ငံသ
ံ ည််
ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ဘော့�့�စနီးး�ယားး�၊ အီီရတ််နှှင့််� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံတို့့
ံ �၏ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာက
ကြီး�း�မား�းစွာာ�ဉီးး�ဆော�ာင််သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တွွင်် စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ကိုု�လံံ
ဘီီယာာ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် စာာရင်းး�
လိုု�က်် PR စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အဖြ�စ််အပျျက််အနည်းး�ငယ််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာပြ�င််ပလွွမ်းး�မိုးး��မှုု
များ��းဖြ�စ််သည့််� နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာပါါဝင််သူူများ��းမှှ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုုကိုု�ရိုးး��ရှှင်းး�စေ�လိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� အချိိ�န််ဇယားး�ပိုု�မိုု�
တိုုတော�
�
ာင်းး�စေ�လိုုခြ�င်းး
� �ကဲ့့�သို့့သော�
�
ာ အချျက််နှှစ််ခုုစလုံးး��ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့�� ၏ လုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ
သဘော�ာ�တူူရယူူထားး�သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း ပြ�ည့််�မြော��ာက််စေ�နိုုင််မည့််�
�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််
�
ဒီီဇိုင်းး
�ု �ကိုု�
တည််ဆော�ာက််ရန်် အခက််အခဲဲဖြ�စ််စေ�သည််။
လစ််ဗျား��းနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် သီးး�ခြား��းရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့��နှှစ််ဖွဲ့့��ကိုု�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည့််� လတ််တလော�ာ�
ဥပမာာဖြ�စ််သည််။ တစ််ဖွဲ့့��သည််ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (ပူးး�တွဲဲ�စင််ပြို�ု�င််စနစ််ဖြ�င့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�) ဖြ�စ််ပြီး�း�
အခြား��းတစ််ဖွဲ့့��မှာာ� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (FPTP နှှင့််� SNTV တို့့��ပါါဝင််သော�ာ ပေါ�ါင်းး�စပ််အများ��းစုု
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ဖြ�င့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ခဲ့့�) ဖြ�စ််သည််။ ဤပုံံ�စံံသည််လက််တွေ့�့�တွွင်် အလုုပ််မဖြ�စ််ပေ�။ ရှုုပ််
ထွေး�း�မှုုနှှင့််�အာာဏာာလွွန််ဆွဲဲ�မှုုများ��းဖြ�စ််ပေါ်�်ပြီး�း� တစ််ဖွဲ့့��၏တရား�းဝင််မှုုမှာာ� အခြား��းတစ််ဖွဲ့့��တည််ရှိိ�မှုုကြော��ာင့််�
လျော့�့��နည်းး�သွားး��သည််။
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ဇယားး� ၃ - ၁၉၉၀ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံရေး�းပြေ�ေလည််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း
ပုံံ�စံံ

ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ဥပမာာများ��း

၁

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ပြေ�ေလည််မှုုသို့့� တိုု�က််ရိုု�က််ဉီးး�တည််

ဘော့�့�စနီးး�ယားး�နှှင့််�ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�နား�း၊ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ၊ အ

ယ််လ််ဆာာဗေး�းဒေါ�ါ၊ မိုု�ဇမ််ဘစ််

၂

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံရေး�း
ံ အစီီအစဉ််မှှ

ဘိုု�ဂိုု�င်းး�ဗီးး�လ်် (ပါါပူူဝါါနယူးး�ဂီီနီီ)၊ ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�၊ ကိုု�

တည််

တူူနီးး�ရှား��း၊ ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

၃

နော�ာက််ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ဉီးး�
အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းသို့့��မဟုုတ်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

ချျဒ််၊ ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံ၊ံ အီီဂျျစ််၊

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ

ရိိက

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််မှှ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
နော�ာက််ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၄

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံရေး�း
ံ အစီီအစဉ််မှှ ကြား�း�
ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ နော�ာက််ဆုံးး��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အရင်းး�အမြ�စ်် - စာာရေး�းသူူမှှ စုုစည်းး�တင််ပြ�သည််။
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မိုု�ရိုု�စ််၊ ဂီီနီီ (ကနာာကရီီ)၊ ကင််ညာာ၊ အရှေ့�့��တီီမော�ာ၊
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လစ််ဗျား��း၊ မာာဒါါဂက််စကာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ တော�ာင််အာာဖ

အာာဖဂန််နစ္စစတန််၊ ဘူူရွွန််ဒီီ၊ ဗဟိုု�အာာဖရိိက
သမ္မမတနိုု�င််ငံ၊ံ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�၊ အီီရတ််၊ ရဝမ််ဒါါ

ပြ�ည််ပရော�ာ�က််နိုု�င််ငံသားး
ံ � အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေနိုု�င််ရေး�းဆိုု�သည့််� အထွေထွေ��ေ��� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််
များ��းနှှင့််�တကွွ ၎င်းး�တို့့��၏အသံံများ��း၊ ငွေကြေး���း��များ��းအားး�ဖြ�င့််� အမှှန််တကယ််လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းအပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််နိုု�င််ငံံ
သားး�များ��းပါါဝင််သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ပိုု�မိုု�ကြီး�း�ထွားး��လာာစေ�သည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််ပြ�င််ပ/
နယ််နိိမိိတ််ပြ�င််ပမှှ ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခြ�င်းး�သည်် မည််သူူကိုု�မည််သို့့�ပါါဝင််စေ�ရန်် ဆိုု�သည့််�မေး�းခွွန်းး�များ��းဖြ�စ််စေ�
သည််သာာမက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုု အပေါ်�်�လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� အကန့််�အသတ််များ��းချျမှှတ််
နိုု�င််သည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ နယ််နိိမိိတ််ပြ�င််ပရော�ာ�က်် ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခြ�င်းး�အတွွက်် ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�သည်် မလွွယ််ကူူပေ�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာရိုးး��သားး�မှုု၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�း၊
ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််� အချိိ�န််ဇယားး�စသည့််�အရေး�း�ကိိစ္စစတို့့�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််လိုု�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာယန္တတရား�းဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံခြား��းတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ရေး�းကိုု�
လက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာကိုုင််တွွယ််ရမည့််�
�
သံံတမန််ရေး�းရာာနှှင့််�ကျျင့််�ဝတ််ဆိုုင််ရာ
� ာမေး�းခွွန်းး�ရှိိ�သည််။
နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းစုုသည်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခြ�င်းး�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေ
အရ ပံ့့�ပိုးး��ထားး�ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သည််။ ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ၊ အီီဂျျစ််နှှင့််� တူူ
နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံတို့့
ံ �၏ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခြ�င်းး�ပါါဝင််သော�ာ အထူးး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ကင််ညာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�စတင််ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�လာာသည််။ ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�မနေ�ေထိုု�င််သော�ာ ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအတွွက််
အခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ်် လွွတ််လပ််ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�မဲဲပေး�းရန်် ပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� အခြား��း
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််မှုုရှိိ�မရှိိ�ဆိုု�သည််မှာာ� အနာာဂတ််ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�
အတွွက်် ကိိစ္စစတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ည််ပရော�ာ�က််ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းရေး�းနှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရန််စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��း၏ လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� မေး�းခွွန်းး�
များ��းကိုု� စိိတ််ထဲဲတွွင််မှှတ််သားး�ထားး�ရမည််။ ၄င်းး�တို့့��အနက်် အချို့့���သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုု
နှှင့််�ဆက််စပ််နေ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််ပရော�ာ�က််သူူများ��း လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််ကိုု�ယ််တိုု�င််မဲဲဆန္ဒဒပေး�းမှုုသည််
(လုုပ််ငန်းး�အကော��ာင်် အထည််ဖော်�်�မှုုတွွင်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာပါါဝင််မှုုဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�ပါါက) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�သံတ
ံ မန်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််စွွမ်းး�တွွင်် မူူတည််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုု
လျှှင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးသာာ မဲဲပေး�းရသည့််�ပုံံ�စံံတွွင််

ပြ�ည််ပရော�ာ�က််မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းသည်် မည််သည့််�

မဲဲဆန္ဒဒနယ််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး� မှှန််ကန််သော�ာသက််ဆိုု�င််ရာာဆန္ဒဒမဲဲ လက််မှှတ််ထုုတ််ပေး�းရန််
စိိစစ််သတ််မှှတ််ရန််လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�စနစ််ထက်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းအားး�လုံးး�� တူူညီီသော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲ
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လက််မှှတ််ရရှိသော����ာ တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််စာာရင်းး�တစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််သည့််�
စာာရင်းး�လိုု�က်် PR စနစ််သည်် ပိုု�မိုု� ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူူသည််။
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အချို့့���ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သူူများ��းက ဒေ�သဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ဉီးး�စွာာ�
ကျျင်းး�ပပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� နော�ာက််ကျျမှှကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အော�ာက််မှှအထက််
သို့့�တ
� က််သည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆို
� င််ရာ
�ု ာမူူဘော�ာင််ကိုုတ
� ည််ဆော�ာက််ရန်် လိုုလားး
�
�ကြော��ာင်းး�အကြံ�ံပြု�ုကြ�သည််။
အယူူအဆမှာာ� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း (နှှင့််�ဒေ�သတွွင်းး�အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း ပြ�န််လည််
တည််ဆော�ာက််ရန််) ကိုု�ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ပဋိိပက္ခခ၏ကွဲဲ�ပြား�း�
မှုုများ��းကိုု�ဖြ�တ််တော�ာက််ပစ််သည့််� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�တိုးး��တက််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။
သို့့��သော်�်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံတ
ံ ည်းး�သာာ မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ��းအတွွင်းး�မှှ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�များ��းတွွင််
ဤလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုုရှ
� င်းး
ှ �ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� လိုုက််လျှော�ာ�က််ခဲ့့
�
သ
� ည််။ လက််တွေ့�့�တွွင််မူူရွေး��း ကော�ာက််ပွဲဲဆို
� င််ရာ
�ု ာ
မူူဘော�ာင််များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၏ အစီီအစဉ််
ဖြ�စ််နေ�သည််မှာာ� သေ�ချာ�ာသလော�ာ�က််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့�ကြော��
�
ာင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပုံံ�စံံ ရေး�းဆွဲဲသူ
� များ
ူ ��းသည်် အကူးး�အပြော��ာင်းး�
ကာာလအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� ��းကိုုကျျင်းး
�
�ပမည့််�အချိိ�န််နှှင့််� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ပြီး�း�ဆုံးး��ပြီး�း�ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပထမဆုံးး��အမျိုး�း��သားး�နှှင့်�့ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပမည့််� အချိိ�န််
နှှစ််ရပ််လုံးး��ကိုုစ
� ဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုတစ််ခုုရင််ဆိုုင််ရလေ့
� �့�ရှိိ�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် ကြား�း�ဖြ�တ်် အဆင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�တွွင််သာာ အမြဲ�ဲတမ်းး�နီးး�ပါးး�အဓိိကထားး� လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�
သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုအဆုံးး��၌ လက််တွေ့�့�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� ဒေ�သရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� တစ််
ပြို�ု�င််တည်းး�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ဉီးး�စွာာ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�အကြား�း�
ရွေး�း�ချျယ််မှုု ထွွက််ပေါ်�်လာာလေ့�့ရှိိ�သည််။
တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�စော�ာလျျင််
စွာာ� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ပြီး�း� စည်းး�ရုံးး��ရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ််
ဆိုု�င််ရာာအခက််အခဲဲများ��းလိုု�အပ််ချျက်် နည်းး�ပါးး�စေ�သည််။ သို့့��သော်�်� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အယူူ
အဆကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပုံံ�စံတွွင််
ံ
ဒေ�သအဆင့််�အရေး�း�အရာာများ��း ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံ
ရနိုု�င််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းပြီး�း�နော�ာက််
သီးး�ခြား��းကျျင်းး�ပသည့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းသည်် ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�
လင်းး�ပြီး�း� သိိသာာသည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� သီးး�ခြား��းရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှစ််ရပ််ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�
သည်် အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�မိုု�လိုု�အပ််စေ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပပြီး�း�သည့််�အခါါ
အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ သမား�းများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဒေ�သရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ဉီးး�စား�းပေး�းတစ််ခုုအဖြ�စ််
မသတ််မှှတ််သည့််�အပြ�င်် အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��း၏ အထင််အမြ�င််နှှင့််�ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းရရှိိ�နိုု�င််သည့််�
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ဒုုတိိယလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ထွွက််ပေါ်�်လာာမည််ကိုု�ပံ့့�ပိုးး��ရန်် စိိတ််အားး�ပင််မထက််သန််နိုု�င််မှုု စသော��ာအန္တတရာာယ််ရှိိ�
နိုု�င််သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံခန့််�ခွဲ
ံ
ဲ�မှုုဒီီဇိုု�င်းး�၏ အထွေထွေ��ေ���အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�
ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းတင််မြှော��ာ�က််ရန််ကျျင်းး�ပသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအပေါ်�်� အဘယ််ကြော��ာင့််� တူူညီီစွာာ�အ
ကျုံးး��� ဝင််သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ရသလဲဲဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�အတွွက်် အကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ� ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ မရှိပေ���ေ။
ထို့့��ကြော��ာင့််� EMB သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပါါဝင််သူူများ��းအားး�လုံးး��တန်းး�တူူညီီစွာာ� ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေနိုု�င််ရန််အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မူူဘော�ာင််ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ၎င်းး�သည်် လက််တွေ့�့�တွွင််
လွွတ််လပ််စွာာ�တည််ရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� မကြော���ာက််မရွံ့့�� ပြ�သရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ဤအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ခိုု�င််မာာစွာာ�အမြ�စ််တွွယ််တည််ရှိနေ���ေမှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကနဉီးး�အစကတည်းး�မှာာ�ပင််
အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််ဟုု ထပ််မံံအငြ�င်းး�ပွား��းနိုု�င််သည််။
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုသည့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာစီီမံခန့််�ခွဲ
ံ
ဲ�မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု� ဇယားး� ၄ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�တိုု�က််ရိုု�က််ထိိန်းး�ချုု�ပ််သော�ာနေ�ရာာများ��းမှှလွှဲဲ�၍ တိုု�င်းး�ပြု�ု
ပြ�ည််ပြု�ု လွှှတ််တော်�်� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ကြား�း�ဖြ�တ််လွှှတ််တော်�်�များ��း၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် စီီစဉ််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််�အဖွဲ့့��ကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာပုံံ�စံံဖြ�င့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ကာာလတစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��တွွင််

ဆက််လက််တည််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

အီီဂျျစ််မှှလွဲဲ�၍

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ရှိိ�သည့််�နေ�ရာာအားး�လုံးး��တွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာ EMB အတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ပါါဝင််သည််။ အခြား��းသော�ာ အချို့့���နိုု�င််ငံများ
ံ ��းဖြ�စ််သည့််� ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�၊ လစ််ဗျား��းနှှင့််�တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတို့့�
တွွင််မူူ ကော်�်�မရှှင််တည််ရှိိ�မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� အသေး�း�စိိတ််
အချျက််အလက််များ��းကိုု� အနည်းး�ငယ််သာာဖော်�်�ပြ� သို့့��မဟုုတ်် လုံးး��ဝမဖော်�်��ပြ�ပါါ။ ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််ကျျသည့််�
အချျက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေများ��းတွွင််သီးး�သန့််�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ပြီး�း�ဆုံးး��သွားး��ပြီး�း�နော�ာက််

ရွေး�း�

ကော�ာက််ပွဲဲ� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၏ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ခိုု�င််မာာစွာာ�အမြ�စ််တွွယ််လာာစေ�မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�မှှ ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာပုံံ�စံံတို့့�နှှင့််� လုံးး��ဝဆက််စပ််သည့််� လက္ခခဏာာမတွေ့��့�ရ
ပေ�။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုအများ��းစုုတွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအမြ�စ််တွွယ်် ခိုု�င််မာာမှုုဖြ�င့််� အဆုံးး��သတ််သွားး��သော်�်�လည်းး� ပြ�င််သစ်် သို့့��မဟုုတ်် ပေါ်�်
တူူဂီီ ကိုု�လိုု�နီီအမွေ�ေ�အနှှစ််နိုု�င််ငံံ အများ��းအပြား�း�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အမြ�စ််တွွယ််ခိုု�င််မာာ
သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစီ
� မံ
ီ ခန့််�ခွဲ
ံ
မှု
�ဲ များ
ု ��း မရှိပေ���ေ။ ယခင််ကိုုလို
� နီ
�ု အာ
ီ ာဏာာစနစ််၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုပေါ�ါင်းး�စပ််ပုံံ�စံံကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဘော�ာစနီးး�ယားး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််သော�ာ EMB ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် နော�ာက််ထပ်် ထင််ရှား��းသော�ာခြွ�င်းး�ချျက််တစ််ခုု ဖြ�စ််
ခဲ့့�သည််။
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ဇယားး� ၄။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာစီီမံခန့််�ခွဲ
ံ
ဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
ဖြ�စ််ရပ််

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

ကြား�း�ဖြ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နော�ာက််ဆုံးး�� EMB ၏

နော�ာက််ဆုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လွှှတ််တော်�်�နှှင့်�/်

အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင််

ပုံံ�စံံ

အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင််

သို့့��မဟုုတ်် ကြား�း�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး� သလားး�။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�

ဖြ�တ််လွှှတ်တော်�်�
်

သလားး�။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း
အတွွက်် EMB ပုံံ�စံံ
အာာဖဂန််နစ္စစ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဘော့�့�စနီးး�ယားး�

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

တန််

နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�
နား�း

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််

အရလုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ

နိိင််ငံံတကာာဉီးး�ဆော�ာင််
အဖွဲ့့��1

ဘူူဂေး�းဗီးး�လ််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဘူူရွွန််ဒီီ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကမ္ဘော�ာ��

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ 2

ဗဟိုု�အာာဖရိိက

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

ချျဒ််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

ပေါ�ါင်းး�စပ််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

ကိုု�လံဘီ
ံ ီယာာ

လွွတ််လပ််သည််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကိုု�မိုု�ရိုု�စ််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

ပေါ�ါင်းး�စပ််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အီီဂျျစ််

လွွတ််လပ််သည််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အယ််လ််ဆာာ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဂီီနီီ (ကနာာ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အီီရတ််

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကင််ညာာ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည်် 3

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

လစ််ဗျား��း

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည်် 3

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််4

မာာဒါါဂက််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

(PNG)

ဒီးး�ယားး�
သမ္မမတနိုု�င််ငံံ

ကရက််တစ််

သမ္မမတနိုု�င််ငံံ

ဗေး�းဒေါ�ါ
ကရီီ)

စကာာ
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ဖြ�စ််ရပ််

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု

ကြား�း�ဖြ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နော�ာက််ဆုံးး�� EMB ၏

နော�ာက််ဆုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လွှှတ််တော်�်�နှှင့်�/်

အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင််

ပုံံ�စံံ

အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင််

သို့့��မဟုုတ်် ကြား�း�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး� သလားး�။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�

ဖြ�တ််လွှှတ်တော်�်�
်

သလားး�။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း
အတွွက်် EMB ပုံံ�စံံ
မိုု�ဇမ််ဘစ််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

ပေါ�ါင်းး�စပ််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

နီီပေါ�ါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ရဝမ််ဒါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဆိုု�မာာလီီယာာ

လွွတ််လပ််သည်် 5

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည်် 5

တော�ာင််အာာဖ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည်် 3

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အရှေ့�့��တီီမော�ာ

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

ပေါ�ါင်းး�စပ််

မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါ

တူူနီးး�ရှား��း

လွွတ််လပ််သည််

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

မသက််ဆိုု�င််ပါါ

လွွတ််လပ််သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ရိိက

အရင်းး�အမြ�စ်် - စာာရေး�းသူူမှှပြု�ုစုုသည််
မှှတ််စုုများ��း
၁။	လွွတ််တော်�်�မှှတဆင့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာ လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ပုံံ�စံတ
ံ စ််ခုုဖြ�င့််� ၂၀၀၁ ခုုနှှစ််တွွင််
အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။
၂။ ၂၀၁၄ခုုနှှစ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော�ာက််မရှှင််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အဖြ�စ််
ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။
၃။	ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ကိုု� အမည််အားး�ဖြ�င့််�သာာ ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််မူူ ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� အာာဏာာများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
၄။	မူူကြ�မ်းး�တွွင််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� ဤစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�ချိိ�န််တွွင်် အတည််မပြု�ုရသေး��းပေ�။
၅။	ကြား�း�ဖြ�တ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ပုံံ�စံကို
ံ ု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
ကြား�း�ဖြ�တ််လွှှတ််တော်�်�၏ သွွယ််ဝိုု�က််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� (indirect election) အတွွက်် တာာဝန််မရှိပေ���ေ။
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Andrew Ellis သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံမူူဘော�ာင််များ��း
ဒီီဇိုု�င်းး�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�နှှင့််� တည််
ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းစကားး�ဝိုု�င်းး�များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြီး�း�
တန်းး�အကြံ�ံပေး�းတစ််ဦးးဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၀၄ ခုုနှှစ််မတိုု�င််မီီ အစော�ာ�ပိုု�င်းး�အထိိ International IDEA ၏
အာာရှှပစိိဖိိတ််ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒါါရိုု�က််တာာ၊ လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဒါါရိုု�က််တာာနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�
စဉ််ဆိုု�င််ရာာအစီီအစဉ််၏ အကြီး�း�အကဲဲအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ သူူသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�
- International IDEA လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််အသစ်် အပါါအဝင်် International IDEA မှှ ထုုတ််ဝေ�သော�ာ
စာာတမ်းး�များ��းစွာာ�တွွင်် တွဲဲ�ဖက််စာာရေး�းဆရာာအဖြ�စ်် ပါါဝင််ရေး�းသားး�ပါါသည််။
Ellis သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�း
တစ််ဦးးအဖြ�စ်် အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းစွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ ၁၉၉၉ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ
National Democratic Institute တွွင်် အကြီး�း�တန်းး�အကြံ�ံပေး�းအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း
နိုု�င််ငံံ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� အတူူတွဲဲ�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဥပဒေ�ေများ��း ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ကျားး��/မ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့�ချျခြ�င်းး
�
�ဆိုု�င််ရာာ လက််တွေ့�့�ကျျမှုု အစရှိိ�သည့််�ကိိစ္စစရပ််
များ��းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ အခြား��းသော�ာ အဓိိကအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းမှာာ� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် မင််ဒါါ
နာာအိုု�ရှိိ� ကာာတာာစင််တာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�၊
၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပါါလက််စတိုု�င်းး�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာအကြံ�ံပေး�းအရာာရှိိ�ချုု�ပ််
အဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်် ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ဥရော�ာပ
ကော်�်�မရှှင််၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အပံ့့�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� Edinburgh Dialogues on Post-Conflict Constitution Building (ပဋိိပက္ခခ
လွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အီီဒင််ဘာ့့�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၊ International IDEA၊
အီီဒင််ဘာာရာာတက္ကကသိုု�လ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��း သုုတေ�သနအစီီအစဉ်် (Political Settlements
Research Programme of the Global Justice Academy) နှ့့�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေ ရေး�းရာာ အီီ
အင််ဘာာရာာ ဗဟိုု�ဌာာန (Edinburgh Centre for Constitutional Law at the University of
Edinburgh) တို့့��မှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီစဉ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

International IDEA
ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီနှင့််�
ှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆို
� င််ရာ
�ု ာ အကူူအညီီပေး�းရေး�းနိုင််ငံ
�ု တ
ံ ကာာအဖွဲ့့�� အစည်းး� (International
IDEA) သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် ပေါ်�်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� အထော��ာက််
အပံ့့�ပေး�းရန်် ရည််မှှန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ အလွှာာ�အသီးး�သီးး�ရှိိ� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််နိုု�င််ငံံရေး�း အင််စတီီကျုးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့််�
ဖြ�စ််စဉ််များ��း တည််ဆော�ာက််ရန်် ၊အကာာအကွွယ််ရရှိိ�ရန််နှှင့််� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�
ပါါသည််။ International IDEA ၏မျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြ�စ််စဉ််များ��း၊ အင််အားး�စုုများ��းနှှင့််� အင််စ
တီီကျုးး��ရှှင်းး�များ��းသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� တာာဝန််ခံံယူူမှုုလည်းး�ရှိိ�ကာာ ရေ�ရှှည််တည််တံံသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု
ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််ခုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
International IDEA သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ၊နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အဓိိကသုံးး��ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�ခြား��းလျျက််ဆော�ာင််
ရွွက််ပါါသည််။ ကျားး��-မ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� လူူတိုု�င်းး�အကျုံးး���ဝင်် ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခကိုု� အလေး�း�ထားး�
ဂရုုပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အားး�လုံးး��
တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည်် နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
အလေ့�့�အကျျင့််�ကော�ာင်းး�များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာ၍ အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရတ််တစ်် အင််အားး�စုု
များ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုစွွမ်းး�ရည််နှှင့််�နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် လူူအများ��းသိိရှိိ�နား�းလည်် ဆွေး�း�
နွေး�း�နိုု�င််မည့််� အခင်းး�အကျျင်းး� ပြ�င််ဆင််ပေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
International IDEA သည်် စတော့��့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��တွွင််ရုံးး��စိုု�က််ပြီး�း� အာာဖရိိက၊ အာာရှှ-ပစိိဖိိတ််၊ လက််တင််
အမေ�ေရိိကနှှင့််� ကာာရေ�ဘီီယံဒေ�
ံ သများ��းတွွင်် ရုံးး��များ��းဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည််
ကုုလသမဂ္ဂဂတွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး� လေ့�့လာာသူူနှှင့််� Eurepean Union ၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�
လည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
<http://idea.int>
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Global Justice Academy
The Global Justice Academy သည်် ပညာာရပ််စုံံ� ကွွန််ရက််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�တရား�းစီီရင််မှုု
များ��းအားး� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�၊ သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသိိပညာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
အီီဒင််ဘာာရာာတက္ကကသိုု�လ််ရှိိ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််� စင််တာာလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကျျယ််ပြ�န့််�
စေ�ရန််လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ The Global Justice Academy သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� အော�ာက််
ပါါလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။
•	ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပညာာရပ််စုံံ�ဌာာနတစ််ခုု ဖြ�စ််ရန််
•

တရား�းမျှှတသော�ာ� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် စိိတ််ကူးး�အတွေး�း��အမြ�င််များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််
ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််ရန််

•	ဒေ�သတွွင်းး�နှှင့််� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� တရား�းမျှှတရေး�း� လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သူူများ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�
နိုု�င််မည့််�ဖိုု�ရမ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ရန််
The Global Justice Academy သည်် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ ပညာာရှှင််၊ ပညာာရေး�းဌာာနများ��းနှှင့််� ကွွန််ရက််
များ��း၎င်းး�တို့့��၏လေ့�့လာာမှုုကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�နှီးး��နှော�ာ�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။
အဓိိက ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� Global Justice Academy ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ၊ သင််
ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသိိပညာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််တို့့��တွွင်် ပိုု�မိုု�၍သိိကျွွမ်းး�နား�းလည််စေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။
ယခုုလုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� ကာာလမကြာ�ာမီီအတွွင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�သုုတေ�သနပြု�ုသည့််� စီီမံကိိ
ံ န်းး�များ��း၊ သင််ကြား�း�
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််သစ််များ��းနှှင့််� လူူထုုဖြ�င့််�ထိတွေ့��့��ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� ပုံံ�စံံသစ််များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�
ရန်် မျှော်�်��လင့််�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
<http://www.globaljusticeacademy.ed.ac.uk>

Edinburgh Centre for Constitutional Law
အီီဒင််ဘာာရာာ တက္ကကသိုု�လ််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အီီဒင််ဘာာရာာဌာာနသည်် ပြ�ည််သူ့့�
ဥပဒေ�ေနှှင့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသီီအိုု�ရီီဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�များ��းအတွွက််ဆုံံ�ချျက််တစ််ခုုလည်းး�
ဖြ�စ််ကာာ ဗြိ�ိတိိန််နှှင့််� အခြား��းသော�ာဒေ�သများ��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု�
လေ့�့လာာသုံးး��သပ််နေ�ပါါသည််။
ဌာာနတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ဥပဒေ�ေ၊ EU ဥပဒေ�ေ၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာသီီအိုု�ရီီ စသည့််�တို့့��တွွင််
လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သူူများ��းက အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််မှုုရှိိ�ကြ�သည််။ အဓိိကထားး�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ သုုတေ�
သနနယ််ပယ််လေး�းခုုမှာာ� - ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဆန္ဒဒခံံယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ၊ ဖက််
ဒရယ််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််စုုတိုု�င်းး�ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သီီအိုု�ရီီနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာသော�ာ၀ါ�ါဒစသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဥပဒေ�ေ စသည့််�နယ််ပယ််တို့့�၏
� နော�ာက််ဆုံးး��
ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုများ��းအကြား�း� လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက်် ရှိိ�သည််။
<http://www.centreforconstitutionallaw.ed.ac.uk/>

34

International IDEA

