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ရဲ႕ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ဟာ အစုိးရအေပၚယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာတယ္လုိ႔ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္
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ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိတဲ့၊ ေဖာ္ျပမႈမရွိတဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြေတြြ၊ မျမင္သာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြေတြကို
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၂

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ
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ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္သလုိ
ရင့္က်က္ၿပီးဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ထုိနည္းတူျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလ်ာ့ယဲယဲ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒနဲ႔ကိုင္တြယ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဟာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစ
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ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ တရားမွ်တေရးသုေတသန
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ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီအေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International IDEA) တုိ႔
ပူးတြဲထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၂ အစီရင္ခံစာ။ နက္႐ႈိင္းလာေသာ ဒီမုိကေရစီ-ကမၻာတစ္၀ွမ္း
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာတုိးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္။
http//www.Global-commission.org/report တြင္ ဆြဲယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို အခ်ဳိးအစားမမွ်စြာ ကုိယ္စားျပဳလြန္းၾကေလ့ရွိပါတယ္။
ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြေတြကုိသုံးၿပီး ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီး
ေတြနဲ႔ လူခ်မ္းသာႀကီးေတြက ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ေငြေပး၀ယ္လုိ႔ ရမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားေတြက
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေပၚ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္သြားႏိုင္သလုိ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကလည္း သူတုိ႔ကို ပစ္ပယ္
ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအေျခအေနေတြအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕
ပါ၀င္မႈမရွိတာကလည္း ျပည္သူေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးကေန ကင္းကြာေစျပန္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ရန္ပုံေငြဟာ ဒီမုိကေရစီ
လုပ္ငန္း စဥ္လည္ပတ္မႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑တစ္ရပ္ဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔မကုိင္တြယ္တဲ့ ေငြေၾကးဟာ ႏုိင္ငံေရးမွာ အားလုံးတန္းတူညီမွ်မပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္
ႏုိင္ျခင္းမရွိေစပါဘူး။ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္မ်ား တဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာမႈက ၾကြယ္၀မႈ
ေတြသုံးၿပီး ႏိင
ု င
္ ံေရး ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ၀ယ္ယၿူ ပီးႏုင
ိ တ
္ ယ္ဆတ
ုိ ဲ့ သေဘာတရားကိပ
ု ုိျဖစ္လာေစၿပီး
ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ် မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္ေတြကို အလဲြသုံးၿပီးအခြင့္
သာေအာင္လပ
ု တ
္ ဲ့ အာဏာရ ပါတီေတြကလည္း ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားစြာမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲပါ။
ဒီလုိ အားလုံတန္းတူၿပဳိင္ဆုိင္ ခြင့္မရွိတဲ့တာေၾကာင့္ တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံ
ေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုလည္း အတားအဆီး ျဖစ္ေစ
ပါတယ္။
အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းေတြနဲ႔ ရာဇ၀တ္မႈ
မကင္းတဲ့ ရန္ပုံေငြေတြ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းကုိ ထုိးေဖာက္၀င္မႈမ်ားျပားလာတာကုိလည္း
မၾကာေသးတဲ့ ႏွစ္ကာလမ်ားမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ လက္တင္အေမရိက၊ အေနာက္အာဖရိကနဲ႔
ကမာၻရဲ႕ အျခားေသာေနရာေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြရဲ႕ မျမင္သာမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔
ၾကီးၾကပ္မႈမရွိျခင္းေတြဟာ အုပ္စုဖြဲ႕ စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းေတြအတြက္
ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ၿပီး သူတုိ႔အေပၚ
ၾသဇာလႊမ္းမုိးခြင့္ေတြရေစပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ တရားဥပေဒ
စုိးမုိးမႈေတြကုိသာ ဖ်က္ဆီးေနတာတင္မဟုတ္ပါဘူး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ဟာ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ ရွင္းေနပါၿပီ။ အစုိးရ
ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈေတြနဲ႔ သုံးစြဲမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စည္းၾကပ္
ရမွာပါ။ ဒီလုိလုပ္တဲ့အခါ လွဴဒါန္းမႈေတြေဖာ္ျပဖုိ႔နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအျပည့္အ၀ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး
ေတာ့ မလုိက္နာမႈေတြအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေတြလည္း ေပးရမွာပါ။ ထိေရာက္တဲ့ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲ
ျခင္းနဲ႔စည္းမ်ဥ္းဥေပဒေတြ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံက

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာရန္ပုံေငြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး

ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအထုတ္လုိက္တဲ့ ဒီစာအုပ္အသစ္ဟာ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေထာက္
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အကူျပဳေရး နယ္ပယ္အတြက္ အလြန္လုိအပ္ေနတဲ့ အရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအရဲ႕ ယခင္ လုပ္ထားတာေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥေပဒရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကိုလည္း ေကာင္းစြာနားလည္ေစပါတယ္။ သက္ဆုိင္
ပတ္သက္သူ

အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္လည္း

အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးထားၿပီး

အနာဂတ္သုေတသန

အတြက္လည္း ခုိင္မာတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ နယ္ပယ္က
ကမာၻာလုံးဆုိင္ရာအေလ့အထေတြကို မွ်ေ၀ထားတဲ့ ဒီလက္စြဲစာအုပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔
ဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးတုိ႔ရဲ႕

ဂုဏ္သိကၡာကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ

အေရးႀကီးတဲ့

ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

				

ကိုဖီ ေအ အာနန္

				

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊

				

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လုံၿခဳံေရးေကာ္မရွင္
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ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ အစုိးရအား ျပည္သူမ်ားကထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ယင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကို က်င့္သုံးရာတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္ဟူ ခံယူထားသည္။
သုိ႔တုိင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ တန္းတူညီမွ်စြာရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ မညီမွ်ေသာႏုိင္ငံေရး
ကစားကြင္းတစ္ခုကိုေပၚထြန္းေစသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ား တဟုန္
ထုိး တုိးပြားလာျခင္းကလည္း ယင္းျပႆနာကို ပုိ၍ပင္ႀကီးထြား ေစခဲ့ျပန္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ ရန္ပုံေငြအေျမာက္အျမား ရယူသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြ ေကာင္းေကာင္းရသူ
မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိတုိ႔အပိုင္းကိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္
အလုိ႔ငွာ ရန္ပုံေငြမ်ား ရယူသုံးစြဲရန္လုိအပ္သည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလုိေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑မွာ ယေန႔ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ဒီမုိကေရစီ
အတြက္ အႀကီးမားဆုံးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္
ကမာၻ႔တုိက္ႀကီးမ်ားအားလုံးတြင္ အထင္းသားရွိေနသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေကာ္ပုိ
ေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ ပမာဏမ်ားျပားေသာ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္တင္အေမရိက
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ တစ္စိမ့္စိမ့္၀င္ေနေသာ မူးယစ္ေမွာင္ခုိေငြေၾကးမ်ားမွသည္ အာရွႏွင့္
ဥေရာပတစ္လႊားရွိ အဂတိလုိက္စားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားအထိပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ကမာၻတစ္လႊား
ရွိ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုႀကီး၏ အျမင္တြင္ မိမိတုိ႔၏ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းထက္ ေငြအေၾကာင္းသာပုိၿပီးစိတ္ထဲရွိၾကေတာ့သည္ဟု ယူဆ
ၾကကုန္ေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပအသိပညာမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအက အဆုိပါအေၾကာင္းအရာအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္
တစ္ခုေက်ာ္မွ် အာ႐ုံစုိက္ထားခဲ့သည္။ ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ
အဆင့္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားကုိ တူးဆြေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပအသိပညာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔
ပါ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစုံကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု လက္စြဲ
စာအုပ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ

ရန္ပုံေငြလက္စြဲစာအုပ္ကို
လႊမ္းၿခဳံသည့္

အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

တစ္အုပ္တည္းေသာ

စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ယင္းနယ္ပယ္၏
ကမာၻတစ္လႊားရွိ

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏
အခန္းက႑တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစၿပီး အေျခအတင္ျငင္းခုံ ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္
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မက ရွိေလသည္။ ရန္ပုံေငြ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၊ အစုိးရရန္ပုံေငြ အလြဲသုံးျခင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားအား
မူးယစ္ေမွာင္ခုိဂုိဏ္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံျခင္းမ်ား၊ အခြင့္အေရး
ရေရးအတြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေငြေၾကးပုံေအာေထာက္ပံ့သည့္ ပုဂၢလိက ေကာ္ပို
ေရးရွင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ စုံလွေပသည္။
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲႏိုင္
မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိးအစားမမွ်စြာ အထိနာရသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္လည္း အစုိးရရန္ပုံေငြ
မမွ်မတခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္

အာဏာရပါတီမ်ားကို

ယွဥ္ၿပဳိင္ပြဲကို ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသို႔

မ်က္ႏွာသာေပးထားျခင္းကလည္း

ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္းသည္

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကတြင္ ျပႆနာအတက္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးအတြက္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ၾကမွာ အျမင္သာသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုန္းလ်ဳိးကြယ္လ်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား လွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ ပမာဏ အတိ
အက်ႏွင့္ ဇစ္ျမစ္ကိုလည္း မသိၾကသည္က မ်ားေလသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းၾကာင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
ကို ေငြျဖင့္ေပး၀ယ္လုိသည့္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္း သို႔မဟုတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အလြဲသုံးရန္လမ္းပြင့္ေနသည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေစေတာ့
သည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ေကာ္ပုိရိတ္အက်ဳိးစီးပြားရရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေဒသအားလုံးတြင္ ျမင္သာထင္သာေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ဒီမုိကေရစီရင့္သန္
သည္ဆုိေသာ ေျမာက္အေမရိႏွင့္ ဥေရာပတြင္လည္း မနည္းမေနာပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး
နယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ
အတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ကမာၻ႔တုိက္ႀကီးမ်ားအားလုံရွိ ယင္း၏အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအတြက္လည္း

အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေပသည္။

အထူးသျဖင့္

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါေမွာင္ခုိေငြေၾကးမ်ား စိမ့္၀င္ခဲ့သည့္ အန္ဒရီယန္
ေဒသမွသည္

မကၠဆီကုိအထိ

ရွည္လ်ားလွေသာ

လက္တင္အေမရိက

မူးယစ္ေမွာင္ခုိ

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔ေဒသအားလုံးတြင္
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းရွိ

သာမန္ျပည္သူမ်ား၏

ေငြေၾကး၏

အသံမ်ားကုိ

အလြန္အမင္းစုိးရိမ္စရာ

ျမႇဳပ္သြားေစသည့္

လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္း

ျဖစ္ထြန္းေနသည္။ ဒီမုိကေရစီ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အထူးဦးစားေပးတစ္ရပ္
အျဖစ္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္
လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို အမွန္ကုိယ္စားျပဳႏိုင္
မည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ၊ အားလုံးပါ၀င္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လုိအပ္
ေပသည္။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
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တုိက္ဖ်က္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ သို႔မဟုတ္ စြမ္းရည္မရွိမႈ
ေၾကာင့္ ပ်က္ျပားခဲ့ရေလ့ရွိသလုိ ေရးဆြဲျပဌာန္းမႈႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္
လည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္သာမ်ားသည္။
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္
ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ယခုလက္စြဲစာအုပ္သည္ ယင္းႏွင့္အျခား
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းထားသည္။ စာအုပ္ပါအခန္းမ်ားကို ေဒသအလုိက္ခြဲျခားထားသည္။
အခန္းတုိင္းတြင္ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ထားၿပီး
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကိုတုိက္ဖ်က္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာ ေပးထားသည္။
ယင္းသုိ႔ ေဒသအလုိက္ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
ပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနအခင္း
အက်င္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ (သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့) ဆုိသည့္
သိျမင္မႈမ်ားကို ေပးထားသည္။ ေနာက္ထပ္ အခန္းတစ္ခုတြင္ က်ား/မေရးရာကို ဦးတည္ထားၿပီး
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈနည္းေနေသးသည့္ အရွိ
တရားကိုလည္း ထင္ဟပ္ျပသထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေျခအေန
အခင္းအက်င္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္တုိင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယဘုယ်
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းစကားမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
ယခုလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာအေျခခံမွာ ၂၀၀၂ တြင္ အဓိကက်ေသာ
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ထားသည့္

အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္

၃

ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအ၏

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္သည္ ကမာၻ

တစ္လႊား ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥေပဒဆုိင္ရာ အျပည္စုံဆုံးရင္းျမစ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္း
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုလက္စြဲစာအုပ္ႏွင္အတူ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို
ေျဖရွင္ေပးမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ အသုံး၀င္လိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၃

			

အီးဗာစ္ လီတာမီ

			

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ
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လူပုဂၢဳိလ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေမတၱာျဖင့္ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသာ
မပါ၀င္ ခဲ့လွ်င္ ယခု လက္စြဲစာအုပ္ကို မိမိတုိ႔ထုတ္ေ၀ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
ပါ၀င္ေရးသားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ဴလီယာ ဘယ္လင္တန္၊ အယ္လင္ ဖယ္လ္
ဂူရာ၊ မူရီယက္ ခဟိန္း၊ ဂ်ဴယမ္ ဖာနန္ဒို လြန္ဒုိႏုိ၊ ကားလ္-ဟိန္႔ဇ္ နက္စ္မာခ်ာ၊ မဂၢနပ္စ္ အုိမန္၊
ဒန္နီယယ္ အာရ္ ပီစီကုိ၊ ဖရက္ဒရစ္ ရႈိဘာ့ဂ္၊ ဒင္နီယယ္ စမီေလာ့ဗ္၊ ဒန္ဒရီရက္စ္ ယူဖန္း၊
ဒင္နယ
ီ ယ္ ဇုဗ
ိ က္တုိ တုက
႔ိ ို အလြနတ
္ ရာေက်းဇူးတင္ရပ
ွိ ါေၾကာင္း ဦးစြာပထမေျပာၾကားလုပ
ိ ါသည္။
လက္စြဲစာအုပ္ တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈအ၀၀အတြက္ အယ္လင္ ဖယ္ဂူရာ၊
ဆင္ျမဴရယ္ ဂ်ဳန္းစ္ႏွင့္ မဂၢနပ္စ္ အုိမန္တုိ႔ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ-

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္

ရန္ပုံေငြ’

ဆုိသည့္ တန္ဖုိးရွိလွသာအခန္းကို ပါ၀င္ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီး
ေရးရာအဖြဲ႕လည္း လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ယခုစာအုပ္ကုိ စီစဥ္ေနစဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ အခ်ိန္မ်ား၊ အုိင္ဒီယာမ်ားႏွင့္ အေတြး
အျမင္မ်ားကုိ ရက္ရက္ေရာေရာေပးခဲ့ၾကသည့္ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူတင္ရွိ
သည္။ အက္ဒ္ဟီ ေအမန္၊ ရာဟူးလ္ အဗီလာ၊ အီလင္ ဂ်ာနီဂတ္၊ အင္ဒ႐ူး ဘရက္ဒေလ၊
ကာတာလီနာ ယူရီဘီ ဘာခ်ာ၊ အယ္လ္လိန္း ဘ႐ုိင္ယန္၊ အင္ဒ႐ုး အဲလစ္၊ ဂ်ဴးဒစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊
အယ္ဖုိဆုိ ဖာ႐ူဖီႏုိ၊ ဟာႏုိင္းလ္ ဂ်န္ဆင္၊ ဘာဘရာ ဂ်ဳအန္၊ ႏြမ္ကယ္လီ၊ လီဆာကလိန္း၊
မုိက္ကယ္ ေကာ့စ္၊ ေလာရာ စန္႔ဇၤ လီဗီယာ၊ ေပါလ္ လူး၀စ္၊ ဆူဆန္ မာ့ခ္ခန္း၊ ပါဆီ မဒီနာ၊ ဂရီမီ
ၾသ၊ ရာဖယ္ ရြန္ကာဂလီယုိလုိ၊ ေဒလီယာ ဖာရီရာ ႐ူဘီကုိ၊ ခရစၥတန္ ဆန္ပယ္၊ ဗစ္တာေရွးလ္၊
ပီလာတယ္လုိ၊ ၀န္၀ုိဆန္ တက္စ္ဟုမ္း၊ ဒဲရက္ ထ႐ြန္ဆာ၊ အလီဂ်န္ဒ႐ုိ ယူရီဇာ၊ ဆန္ဒရာ စီ
ယူအာကီြဇာ၊ ဟုိေဆး ဗယ္လာဒါးရက္စ္၊ ဆန္ဗန္ဒါ စတက္ခ္၊ ဗာဆီလ္ ဗက္ခ်န္ကာႏွင့္
ေလာ့တ္တာ ၀က္စ္တာဘာ့ဂ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ မီလက္ဒ္ မာတင္၊ အင္ဒေရ
မီလာႏွင့္ နာဒီယာ ဟန္ဒါးလ္ ဇန္ဒါတုိ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ယခုလက္စြဲစာအုပ္ကုိ
ပေရာ္ ဖက္ရွင္နယ္အလြန္က်စြာ တည္းျဖတ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကယ္လီ ဖရီယယ္နဲ႔ အိဗ္
ဂ်ဳိဟန္ဆန္တုိ႔ကို လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ၏

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးကို

အေလးအနက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ေျပာလုိ

ပါသည္။
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အခမဲ့သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း
သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ အစုိးရရန္ပံုေငြေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္.့ .... ၁၃၅
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အမည္မေဖာ္ဘဲ ..... ၁၈၆		

			

လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္ လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ား၏

			

ရာခုိင္ႏႈန္း

၅.၂။
			
၆.၁။

ပါတီရန္ပုံေငြကို ကာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ တင္ျပရသည့္ ................. ၂၀၅
လက္တင္အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမ်ား
အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွ၌ . ..................... ၂၅၀

			

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အလွဴရွင္မ်ားကထည့္၀င္ႏိုင္မည့္

			

ပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

၆.၂။

အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွရွိ ................... ၂၆၆

			

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

			

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း

၇.၁။

ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ . .......... ၂၉၆		

			

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြ

			

ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား စတင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ျပဇယား

၇.၂။
			
၇.၃။
			

ေပၚတူဂီတြင္ ၁၉၉၄-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပုဂၢလိက..................... ၃၀၈
လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ ............. ၃၁၁		
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ ရန္ပံုေငြေပးအပ္မႈ
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၇.၄။
			
၇.၅။
			
၇.၆။
			
၈.၁။

အစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ရန္ပံုေငြေပးေသာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ . .................. ၃၁၂
အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြစတင္ခ်ေပးသည့္ ခုႏွစ္
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံရွိ .................... ၃၁၅
ပါတီမ်ားမွ အစိုးရရန္ပံုေငြအေပၚတြင္ မွီခိုမႈ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူလူထုသို႔ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ေပးရန္.... ၃၂၆
လိုအပ္ေသာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား
အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္ အမည္မေဖၚဘဲ.......... ၃၇၁

			

လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆုံးေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား

			

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာျဖင့္ေဖာ္ျပသည္)

၉.၁။
			

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးကို တုိက္႐ုိက္ဦးတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ........ ၄၄၈
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

ဇယားကြက္မ်ား
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၂.၁။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၌ အၿမဲႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား . ..................... ၂၆

၄.၁။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၀င္ေငြ . ................................................ ၁၂၅

၄.၂။

ဂ်ပန္ - အလွဴေငြ က်ဆင္းျခင္း ..................................................... ၁၂၇

၆.၁။

လာဇာရန္ကို အ႐ႈပ္ေတာ္ပ.ုံ ......................................................... ၂၄၅

၉.၁။

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ေကာ္စတာရီကာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း. ၄၅၆

၉.၂။

အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၏ FMLN......................................................... ၄၆၂

၉.၃။

EMILY’s List............................................................................ ၄၆၄
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AEC

ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ALL

အယ္လ္ေဘးနီးယား လက္ခ္ (ALL)

ALP

ၾသစေၾတးလ် ေလဘာပါတီ

ANC

အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (ေတာင္အာဖရိက)

ANFREL

လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္အာရွကြန္ရက္

APRC

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ထြန္းကားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ 		
မဟာမိတ္ (ဂန္ဘီယာ)

ASEAN

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း

AUD

ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ

BDT

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ

BJP

ဘဟာရာတီယ ဂ်နာတာပါတီ (အိႏၵိယ)

BQ

Bloc Québécois (ကေနဒါ)

BRL

ဘရာဇီးလ္ ရီရဲယ္

BTN

ဘူတန္ ငူလ္ထရမ္

CAD

ကေနဒါ ေဒၚလာ

CAPF

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕(ကင္ညာ)

CEDAW

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

CGP

သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရပါတီ (ဂ်ပန္)

CNCCFP

Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 			
Financements Politiques

CNE

အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေကာင္စီ (Consejo Nacional Electoral)

CNRT

Conselho Nacional de Reconstrução de Timor(တီေမာျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက ္(တီေမာလက္စေတ)

CoE

ဥေရာပေကာင္စီ

COP

ကုိလံဘီယာ ပီဆုိ

COWAN

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိသမီးမ်ား အသင္း

CPC

ကေနဒါ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ

CPP

ကေမာၻဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီ

CSO

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

DPJ

ဂ်ပန္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

ECNZ

နယူးဇီလန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

ECUK

ယူေက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
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EISA

အာဖရိက၌ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာဒီမုိကေရစီအတြက္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳ

EMB

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

EMILY

Early Money Is Like Yeast

EP

ဥေရာပပါလီမန္

EU

ဥေရာပ သမဂၢ

EUR

ယူ႐ုိ

FEC

ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

FYROM

မက္ဆီဒုိနီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ ယူဂုိဆလပ္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္း

GBP

ေပါင္စတာလင္

GDP

ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

GEL

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလာရီ

GRECO

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕

HUF

ဟန္ေဂရီဖုိရင့္

I$

ႏိုင္ငံတကာ ေဒၚလာ

IDASA

အာဖရိကဒီမုိကေရစီ အင္စတီက်ဳ

IDR

အင္ဒုိနီးရွား ႐ူပီး

IFE

Instituto Federal Electoral (ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ အင္စတီက်ဳ) 		
(မကၠဆီကုိ)

IFES

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း

INR

အီႏၵိယ႐ူပီး

JPY

ဂ်ပန္ယန္း

KES

ကင္ညာ ရွီလင္

KMT

ကူမင္တန္

KRW

ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္

LDP

လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ဂ်ပန္)

MAD

ေမာ္႐ုိကို ဒါဟမ္း

MDC

ဒီမုိကရက္တစ္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈ (ဇင္ဘာေဘြ)

MEP

ဥေရာပပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္

MP

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

MPLA

Movimento Popular de Liberaço de Angola 				
(အန္ဂိုလာလြတ္ေျမာက္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ)
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MVR

ေမာ္လ္ဒုိက္ ႐ူဖီယာ

MXN

မကၠဆီကို ပီဆုိ

MYR

မေလးရွား ရင္းဂစ္

NDI

နယ္ရွင္နယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

NGN

ႏုိင္ဂ်ီရီးယား ႏုိင္ရာ

NGO

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

NOK

ေနာ္ေ၀ က႐ုိနီ

NPP

မ်ဳိးခ်စ္ပါတီသစ္ (ဂါနာ)

NZD

နယူးဇီလန္ ေဒၚလာ

OAS

အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕

ODIHR

ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႐ုံး (OSCE)

OECD

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း

OSCE

ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း

PAC

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

PAP

ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈပါတီ (စကၤာပူ)

PC

တုိးတက္ေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ (ကေနဒါ)

PEERA

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားဆုိင္ရာ 		
အက္ဥပေဒ

PKR

ပါကစၥတန္ ႐ူပီး

PPEA

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အက္ဥပေဒ (ယူေက)

PPP

ေငြေၾကးတစ္ခု၏ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း

PvdA

Partij van de Arbeid (နယ္သာလန္)

SADC

ေတာင္အာဖရိက ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုိက္အ၀န္း

SGP

Staatkundig-Gereformeerde Partij (နယ္သာလန္)

THB

ထုိင္း ဘတ္

TI

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕

TRT

ထုိင္းရတ္ထုိင္း(ထုိင္းႏုိင္ငံ)

UAH

ယူကရိန္း ဟရီဗနီယာ

UK

ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္း

UMNO

ညီညြတ္ေသာ မေလးရွားအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း

UMP

Union pour un Mouvement Populaire (လူထုလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ သမဂၢ) 		
(ျပင္သစ္)

XXV

UNCAC

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္

USA

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

USD

အေမရိကန္ေဒၚလာ

WIN WIN

ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ရက္ (ဂ်ပန္)

WISH

အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ZANU-PF

ဇင္ဘာေဘြ အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသားသမဂၢ- မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး

ZAR

ေတာင္အာဖရိက ရန္႔

XXVI
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EkdifiHa&; &efykHaiGtaMumif; rdwfquf
မဂၢနပ္စ္ အုိမန္

EkdifiHa&;&efykHaiG tb,faMumifU ta&;BuD;oenf;/
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ
အသြင္ေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရအနည္းငယ္ကသာ ဒီမုိကေရစီေရးထက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
၏ သေဘာတရားေရးရာတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရမည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အစိုးရမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္သည့္ စုိးမုိးထားေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ
မိမိတုိ႔၏ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသၿပီး ၄င္းတုိ႔၏အျမင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ျပည္သူလူထုထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုရရွိေစရန္ ေငြကိုရယူသုံးစြဲရသည္။
သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၌ ႏုိင္ငံ
သားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ တက္ၾကြေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားၾကား ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သက္
ေစႏိုင္ေပမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြသည္

ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးတြင္

အေပါင္း

လကၡဏာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစႏိုင္ၿပီး ပုိ၍တန္းတူညီမွ်စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အခြင့္အလမ္း
မ်ားရရွိေစသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေႏွာင္ႀကဳိးမဲ့ေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပုံေငြလုံေလာက္စြာ
ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ
(ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း)ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ
စနစ္တစ္ရပ္၏ အဘက္ဘက္မွႏိုးၾကားမႈတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။၁
ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေျခခံသည့္ သေဘာသဘာ၀ အားလုံးပါ၀င္မႈႏွင့္ မွ်တစြာယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း၏ စံမ်ားမွျခားနားစြာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးလည္း ကံအေၾကာင္းမလွစြာျဖစ္တတ္သည္။ အလြန္အမင္းဆုိးရြားသည့္ ျဖစ္ရပ္
မ်ားတြင္မူ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အတုအေယာင္မွ်သာျဖစ္သြားၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား အမွန္တကယ္
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ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရေတာ့ေပ။ အထက္တန္းလႊာမ်ား(အီလစ္မ်ား) လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
မသမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) အသုံးျပဳမႈတုိ႔အပါအ၀င္ အေၾကာင္းရင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ အလြန္အမင္းဆုိးရြားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံ
မ်ားစြာ၌ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်စံႏႈန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ေစသည့္ အဓိကက်
ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကး၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေငြသည္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနစဥ္ မဲ၀ယ္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္

မူ၀ါဒဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ

ၾသဇာလႊမ္းမုိးျခင္းျဖင့္

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကုိ

အလြန္အမင္းလႊမ္းမုိးမည့္ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းမ်ားအတြက္လည္း လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားက အာဏာဆုပ္ကိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားရရွိရန္
၀ယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား ပုံေအာၿပီးလာဘ္ထုိးျခင္းမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
အာဏာရပါတီမ်ားက အာဏာကို မိမိတုိ႔ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ ႏုိင္ငံပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားကို
အသုံးျပဳေနစဥ္ ႏုိင္ငံျခားအက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားက မိမိတုိ႔အခြင့္သာေရး
အတြက္ ႏိုင္ငံေရးကိုအသုံးခ်ရန္ ေငြကိုသုံးၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ေငြစီး၀င္မႈမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ ဒီမုိကရက္
တစ္တန္ဖုိးမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အလြန္
အမင္းနီးကပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ာအေပၚ တာ၀န္ယူမႈနည္းၿပီး တာ၀န္
ခံမႈလည္း

ေလ်ာ့လာၾကမည္။

ရန္ပုံေငြမ်ားရယူသုံးစြဲျခင္းသည္

အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္

အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈ၏ တန္းတူညီမွ်မႈသည္လည္း ယိမ္းယုိင္
သြားေတာ့သည္။ ႏုင
ိ င
္ ံေရးလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ၄င္းတုရ
႔ိ န္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမမ
ႈ ်ားအား
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးက ဖုံးကြယ္ထားလုိစိတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြာထိခုိက္ေစသည္။ ရလဒ္ကုိ မဲျဖင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္းထက္ ေငြေၾကးျဖင့္
ဆုံးျဖတ္ျခင္းျပဳလွ်င္ ေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ဒီမုိကေရစီ
အတြက္ မည္သုိ႔မွ်အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္း သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို သိျမင္ေစရန္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံး၌
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပညာေပးလ်က္ရွိခဲ့ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းၿပီး ျမင္သာမႈရွိေသာ
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏
ယုံၾကည္မႈရရွိရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး
သည္။ အျခားအရာမ်ားၾကားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္းၾသဇာ လြမ္းမုိး
ျခင္းကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ညီမွ်ေသာၿပဳိင္ဆုိင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားစိမ့္၀င္လာျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ‘သင့္
ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္
ခံရသည့္ရာထူးမ်ားအတြက္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရာတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမႇင့္တင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးတီမ်ားအား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံမ်ားကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည့္ အဂ
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တိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC)အရ ႏုိင္ငံေရး
ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္
ေငြမ်ားအားလုံးကို

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အျပန္အလွန္

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ နယ္ပယ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ယခုလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ျပင္ပနယ္ပယ္အားလုံး
ကို ၿခဳံငုံထားျခင္းမရွိေပ။ ယခုလက္စြဲစာအုပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ႏွင့္
အနီးကပ္ဆုံးဆက္ႏြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ဦးတည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြဆုိသည္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ား၏ (တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္) ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း (အထူးသျဖင့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားသာမက
ျပင္္ပလူမ်ားကျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။)
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ
ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ယခုအခ်ိန္၌
ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ အနည္းဆုံအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ
အခ်ဳိ႕ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသက္၀င္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားစုအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းကြန္ရက္မ်ား ႏိုင္ငံေရး
သုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာျခင္းမွသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးစရိတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္
စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား အလြန္အမင္းၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ားအထိ မ်ားစြာေသာျပႆနာမ်ား
သည္ ဆုိးရြားစြာေရးဆြဲထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ပုိ၍ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ရန္ပုံေငြႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါတီတြင္း အျပဳ
အမူမ်ားသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကို တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ အဓိကက်သည္။ ပါတီမွေအာက္ေျခ
အဆင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသုံးျခင္း၊ လုိအပ္ေသာျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း
ႏွင့္ ပါတီတြင္းရန္ပုံေငြ ဆုိင္ရာအျပဳအမူစသည္တုိ႔ အားလုံးသည္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိ
သည္။ က်ား/မ ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြၾကား ဆက္ဆံေရး၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈတစ္ရပ္
သည္လည္း အနည္းဆုံးအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲ ႏိုင္ငံမႈမညီမႈသာမကဘဲ
ေနာက္ထပ္စိန္ ခၚမႈမ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။

EdkifiHa&;&efykHaiG pnf;rsOf;Oya'rsm;
ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈပမာဏ အသီးသီးလည္းရရွိခဲ့သည္။ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးကိုမည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆုိသည့္ကို အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားက အေျခအေနအခ်ိန္
အခါႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္တုိင္ ေနရာအမ်ားစုတြင္မူ ၿပီးခဲ့သည့္
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ရန္ပုံေငြ အခန္းက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္

ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌သာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈရရွိခဲ့
သည္။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွလွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္း၊ အစုိးရရန္ပုံေငြအတြက္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ျခင္းစသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၈၀ ရွိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္
ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုံစံအခ်ဳိ႕၃ ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအုိင္ဒီအီးေအ
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္ (Political Finance Database) တြင္ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းအမ်ဳိးအစား၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္
ကူးေျပာင္းမႈ၏ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ေတာင္ဆူဒန္
၏ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီး ေျခာက္လမွ်သာၾကာေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ကဒါဖီအစုိးရကို
ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ငါးလမျပည့္မီမွာပင္ ယင္းနယ္ပယ္တြင္ ဥပေဒအသစ္ကို လစ္ဗ်ားအမ်ဳိးသား အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။၄
ယင္းသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ပန္းတုိင္မွာ ေငြေၾကးမ်ားမည္သုိ႔ရရွိၿပီး မည္သုိ႔
သုံးစြဲသည္ဆုိသည့္ေနရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ဖန္တီးၿပီး တစ္စုံတစ္ရာေသာ အျပဳအမူ ပုံစံ
မ်ားကို ႀကဳိတင္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ စုိးမိုးမႈရွိေစရန္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ အသက္၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ယင္းကိုခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား အေရးယူေဆာင္
ရြက္မႈျပဳေစရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ မတူညီ
ေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသမ်ားတြင္ အလားတူနည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္သည့္ အတြက္
ယခုလက္စြဲစာအုပ္၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြး
တင္ျပထားသည္။
၄င္းတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚ အေျဖေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒ့တာေဘ့စ္တြင္ အခမဲ့ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အက်ဥ္း မိတ္ဆက္
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဇယား (၁.၁) တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၌ ေဆြးေႏြးထားထားသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ
ေဒသမ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
အဆင့္မ်ားကို ျပသထားသည္။၅ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္
အလက္မ်ားရွိ တူညီေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈ
(အၾကမ္းမွ်သာျဖစ္သည္) တစ္ခုကို ဇယားတြင္ ျပသထားသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအဆင့္ျမင့္မား
မႈဆုိသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအဆင့္နိမ့္ သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထက္ ဥပေဒမ်ားပုိမုိတင္းၾကပ္
သည္ဟု ဆုိႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္တုိင္ ယခု လက္စြဲစာအုပ္၏ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္
ဇယားမွ အဓိကေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။
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ဇယား ၁.၁. ေဒသအလုိက္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

မွတ္ခ်က္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ

၁၁%

၅၅%

၀%

၃၈%

၁၇%

၂၂%

၅၃%

၂၈%

၅%

၂၈%

၃၃%

၃၃%

၃၈%

၂၄%

၆၁%

၄၀%

၇၂%

၂၉%

၅၀%

၄၀%

။ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအ

ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွ

၂၂%

အေရွ႕၊ ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕

အေနာက္ဥေရာပ

ျမင့္		

အာရွ

အလတ္		

အေမရိက

အလယ္

အာဖရိက

အဆင္၆့

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏

ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ

နိမ့္		

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္

ပါ၀င္သည့္ မွန္/မွား ေမးခြန္း ၂၆ ခုကိုေျဖဆုိရာတြင္ ေဒသတစ္ခုတြင္ မွန္ဆုိသည့္အေျဖ၏
အခ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ အဆင့္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ အခန္းက႑သည္
ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာသည္ဟု မဆုိႏိုင္သလုိ ခ်မ္းသာေသာ ယွဥ္ၿပဳိင္သူမ်ားသည္ အားသာခ်က္
နည္းသည္ဟုလည္း မဆုိႏိုင္ေပ။ ေနာက္အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသလုိပင္ အမွန္တကယ္
အားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ အဆင့္ျမင့္မားမႈသည္ အေျခအေနအားလုံးတြင္ ရွိရမည့္အရာ
မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန
အခင္းအက်င္းမ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသမ်ားရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ေစမည့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္လည္း ကြဲျပားမႈပမာဏ
တစ္ခုရွိသည္ကုိမူ မွတ္သားရပါမည္။

Oya'rsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;udk touf0ifatmifaqmif&Gufjcif;
ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိမည္
မဟုတ္ေပ။ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက နစ္ျမွဳပ္လုပ္ကုိင္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏ အခန္းက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ
မည္သုိ႔ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆုိသည္ကုိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား

က အေလးထားရမည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္း၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုတုိးျမႇင့္ခ်ိန္တြင္
ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို မည့္သုိ႔သက္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ (သုိ႔မဟုတ္ အသက္မ၀င္
ေအာင္)မွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္တုိင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားး စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္း
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စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အဆင့္မ်ား

မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေလ့
ရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ယင္းပုံစံမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုသည္ အျခားေသာပုံစံမ်ားထက္ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္သည္ဟု မဆုိသာသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက ျပသလ်က္ရွိသည္။
သုိ႔တုိင္ ေနာက္အခန္းရွိ ‘ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’
အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းကို မည္သုိ႔ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သနည္းႏွင့္ သက္
ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ ဆက္ဆံေရးတုိ႔သည္ အလြန္တရာအေရးႀကီးႏိုင္ေပသည္။
ယခုလက္စြဲစာအုပ္၏ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါဆုိသလုိပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အျပည့္အ၀
ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအရ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိအာဏာရအစုိးရကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္နည္းလမ္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈ၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ကုိ လုိက္နာရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ရရွိသည့္ေငြမ်ားမည္သည္ေနရာကလာသနည္းႏွင့္ မည္သုိ႔အသုံးျပဳ
သနည္းဆုိသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးျမွင့္ရန္ တုိင္းတာအားေပးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ေရးအတြက္

ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ဌာနမ်ားက

သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းက
ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္
ျခင္းသည္ ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္အေပၚ လူထုယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး
ယွဥ္ၿပဳိင္ဘက္မ်ားက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာလုိစိတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥသည္ အလြန္
အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္

ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံေဆြးေႏြးထားၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ား

တြင္လည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။

ygwDwGif; aiGa&;aMu;a&;tjyKtrl
သင့္ေတာ္ေသာ ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အားေကာင္းေသာ အသက္၀င္ေဖာ္
ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္တုိင္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ
မ်ားက လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ျဖစ္လာ
ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဥပေဒကို
(မူအားျဖင့္၊ လူအားျဖင့္) လုိက္နာျခင္းမရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီသည္ ရွင္သန္ႏိုင္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းတုိ႔၏
ေငြေၾကးရယူသုံးစြဲမႈကို

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ပါတီတြင္းကိုင္တြယ္မႈသည္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ က်န္အပုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။
ပါတီမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒကုိ လုံ၀အသစ္ ေရးဆြဲ
ၿပီး က်င့္သုံးရမည္မွာ ပုံမွန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား
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က ရန္ပုံေငြမ်ား မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြဲသည္ဆုိသည့္ ကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးတြင္

ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမည္သို႔ ေရးဆြဲၿပီး အသက္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ကိုလည္း
သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ အျပဳအမူမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ
ရယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ ၿပဳိင္ဘက္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မဲဆြယ္စည္း ရုံးႏိုင္စြမ္း အေပၚတြင္လည္း
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး ေကာင္းစြာစီမံကိုင္တြယ္
သည့္

ပါတီေငြေရးေၾကးေရးမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္

ပက္သက္ေသာအေျခအတင္

ေဆြးေႏြးျခင္းခုံျခင္း၏ မွတ္တုိင္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားသည္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ အစုိးရခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ပါတီ
၀င္ေၾကးမ်ားမွရရွိေလ့ရွိသည္။၇ ယင္းအမ်ဳိးအစားသုံးရပ္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပမာဏကြဲျပားျခင္း
ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနာေသာ ရန္ပုံေငြရွာေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ပါတီတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္
ခံျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္မူ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ထိေတြ႕ဆက္ဆံ
လုိသည့္ လူထုကိုက်ယ္က်ုယ္ျပန္႔ျပန္႔အေျခခံေသာ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိခ်ိတ္
ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရသည့္ ပါတီမ်ားထည့္၀င္ေၾကးျဖင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ရာ
တြင္ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းျပဳလုပ္ရသည္။ အစုိးရကခ်ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား
တြင္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြပြဲမ်ားလုပ္ရန္မလုိေပ။ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း ယင္းပုံစံအသီးသီးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာနည္းလမ္းမ်ားလုိအပ္သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ေစာင့္
ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လြယ္ကူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ ပါတီ၀င္
မ်ား၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္သည့္ ပါတီရန္ပုံေငြအျဖစ္ေရာက္ရွိျခင္းထက္
အျခားေနရာမ်ားသုိ႔

လမ္းလြဲသြားမည့္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္

လည္း

ပါတီတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စိန္ေခၚခ်က္မွာ အလယ္အလတ္ပမာဏႏွင့္ ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္း
မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အၾကီးမားဆုံးျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ေသာ

ပါတီရန္ပုံေငြမ်ားကို

လုံးလုံး

လ်ားလ်ားခုိးယူမႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္အျပင္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္
သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ ပါတီစာရင္းကုိင္မ်ားထံမွ ယင္းသုိ႔
ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိဆုိင္းထားရန္ ပါတီ၀င္မ်ားက ႀကဳိးပမ္းဖြယ္လည္းရွိသည္။
မိမိတုိ႔၏ပါတီတြင္းရန္ပုံေငြကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုင္တြယ္ပုံသည္ ၄င္းတုိ႔၏စြမ္းရည္
ႏွင့္၄င္းတုိ႔၏ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ ႏွစ္ခုစလုံးေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ ပါတီမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္တမ္း
ႏုေသးသည့္ ဒီမုိကေရစီမ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ား
အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္
ရန္ ႀကဳိးစားရုန္းကန္ရေလ့ရွိသည္။ ရန္ပုံေငြရွာေဖြမႈေရးပုံစံမ်ဳိးစုံႏွင့္ အားေကာင္းေသာ စာရင္း
အင္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ (တစ္ခါတစ္ရံ အကုန္အက်မ်ားသည္) ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံခုိင္ေသာ
အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မ်ားရွိသည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိအပ္သည္။
ပါတီ၀င္မ်ားအား ပုံမွန္ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံမႈမ်ားပါရွိသည့္ ပါတီတြင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စာရင္း
ခ်ဳပ္မ်ားသည္

ပါတီမ်ားအားလုံးလုိအပ္သည့္

ယုံၾကည္မႈကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္

အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အရွိတရားအရမူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြေလာက္ေလာက္
ငငမရွိ၊ ဝန္ထမ္းလုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ
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ႏိုင္ငံသားမ်ား မည္သုိ႔ပါ၀င္မည္နည္းဆုိသည္ကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြဥပေဒမ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားထက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအကူအညီမ်ား
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔ကုိသာ အားျပဳရသည္။ ပါတီမ်ားသည္ အဖြဲ႕မ်ားကြဲေနဖြယ္
လည္းရွိၿပီး ပါတီရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ပါတီတြင္းဦးေဆာင္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္
အခါ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ကုိင္တြယ္သုံးစြဲႏိုင္သည့္ ပုဂၢလိက
ရန္ပုံေငြမ်ားထဲသုိ႔ ထည့္ဝင္ေနသည့္အခါ ေနာက္ထပ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။ ယင္းသုိ႔
ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ မိမိတုိ႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကယူဆလွ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာေသာရန္ပုံေငြကုိ အဟန္႔အတားျပဳဖြယ္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုိ၍အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း
အရင္းတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအေခ်ာင္သမား၀ါဒေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ
လက္တုံ႔ျပန္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္
သိကၡာစည္းကုိ အလြန္ပင္ မၾကာမၾကာ ေက်ာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရန္ပုံေငြအဓိကေထာက္ပံ့သူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းကြန္ရက္မ်ားက ေရြးေရာက္ပြဲအႏုိင္ရလုိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား
အား ႏုိင္ငံေရးအရွိန္ျမွင့္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအရွိန္ျမွင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္
ေသာႏိုင္ငံေရးၿပဳိင္ဆုိင္မႈ၏ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ဖိအားမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕
ခံရန္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သတၱိႏွစ္မ်ဳိးစလုံး လုိအပ္သည္။
အထင္းသားႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို တုိက္ဖ်က္ရန္
ခက္ခဲမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ကို မည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္းဆုိသည့္
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အားအနည္းဆုံးအခ်က္ ျဖစ္ေနေလ့ရွိ
သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒသည္ပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္တုိင္၏ အေထာက္အကူလုိအပ္သည့္
အတြက္ ပိုမုိအားေကာင္းေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းသည္လည္း ရံဖန္ရံခါ မလုံမေလာက္
ျဖစ္တက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရာ
တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ပါတီတြင္းရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ဆႏၵရွိမႈကို အမႈမထားဘဲ မလုပ္ရေပ။

vufpGJpmtkyftaMumif;
ႏုိင္ငံေရး

ရန္ပုံေငြႏွင့္ပက္သက္ေသာ

ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအ၏

ပထမဆုံး

လက္စြဲစာအုပ္ကုိ စတင္ထုတ္ေဝၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ယင္းစာအုပ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္
ကမၻာတစ္၀န္းလုံး၌ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြမူေဘာင္မ်ား၏ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ အျဖစ္အသုံးျပဳေန
ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေဒသအလုိက္ ၄င္းတုိ႔တုိးတက္ခဲ့သလား၊ ၄င္းတုိ႔၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္း
ခ်က္မ်ားက မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ မည္သည့္
သင္ခန္းစာမ်ားကို

ထုတ္ယူႏိုင္မည္နည္း

စသည္တုိ႔ကို

သုံးသပ္ၾကသည္။

ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ား
ေဒတာေဘ့စ္တြင္ အခန္းမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပားေဖာ္ျပထားၿပီး ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ရပ္
ႏွင့္မစပ္လ်ဥ္းသည့္

ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ

သတင္းအခ်က္အလက္ကို

ေဒတာေဘ့စ္မွ

ရယူထားသည္။ ယခုစာအုပ္သည္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (ႏုိင္ငံတကာ
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အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ား ေဒတာ့ေဘ့စ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔)ကုိ
ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ျပသထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ မလုံ
ေလာက္ျခင္း၏ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အခင္းအက်င္းအားလုံး
အေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္

အရင္းခံက်ေသာ

တန္ဖုိးျဖစ္ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယခုစာအုပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အသက္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊

အရပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

မီဒီယာသမားမ်ားအား

အထူးရည္ရြယ္ထားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ယင္းသုိ႔ေသာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏
၄င္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ပုိမုိနားလည္ေစရန္ ယခုလက္စြဲစာအုပ္ပါအေၾကာင္း
အရာမ်ားမွ

ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ၿပီးး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ လုပ္ငန္း
တုိးတက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူတစ္ရပ္ျဖစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အခန္းအသီးသီးကို စာေရးသူ
အသီးသီးကေရးသားထားၿပီး ယခုစာအုပ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ စုေပါင္းအျမင္မ်ားကုိ ထပ္ဟပ္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။
အခန္း (၂)တြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ပုံစံမ်ား
ကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပထားကာ
တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား အႀကံ
ေပးထားသည္။ အခန္း (၃)ႏွင့္ အခန္း (၇)တြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ေဒသဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ား
ပါ၀င္ၿပီး အာဖရိက၊ အာရွ၊ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပ အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၊
ဗဟုိအာရွ၊ ဥေရာပေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္ေရး
မူေဘာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရွိတရားတုိ႔ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ အခန္း (၈) သည္
အနည္းငယ္ကြဲျပားေသာ

ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိျပဳလုပ္ထားၿပီး

တန္ဖုိးရွိေသာႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားအတြက္

အထူးထူးေသာ ဆင္တူမႈမ်ား (ႏွင့္ကြဲျပားမႈမ်ား)ရွိသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ဒီမုိကေရစီ
ႏုင
ိ င
္ ံ ေျခာက္ႏင
ုိ င
္ က
ံ ုိ ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည္။ အခန္းတုင
ိ ္းတြင္ တုင
ိ ္းျပည္ႏင
ွ ့္ေဒသအသီးသီးရွိ
ပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
အထူးအာရုံစိုက္ထားသည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အသက္၀င္မႈ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔၏
အခန္းက႑မ်ားပါအ၀င္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။
အခန္းတုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ က်ား/မေရးရာ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ထည့္သြင္း
ထားၿပီး အခန္း (၉)တြင္ ယခင္က ႀကီးႀကီးမားမားလ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ရွိ
က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရွိ ေငြေၾကးတုိ႔ၾကားဆက္ဆံေရးကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပ
ထားၿပီး ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို က်ား/မေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ထား
သည္။ ေငြေၾကးရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈမလုံေလာက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္အႏိုင္ရ
လုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဆီးအတားတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
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သူတုိ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသလား၊ မလုပ္လွ်င္ ဘာေၾကာင့္မလုပ္သနည္းစသည့္ လက္ေတြ႕

အမ်ဳိးသားမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

အသားေပးေဖာ္ျပေလ့

ရွိၾကေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္းသည္လည္း အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၏
အျပဳအမူ၏ က်ား/မ ေရးရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈျပဳခဲလွသည္။ အခန္း
(၉)တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
တုိးတက္ရန္

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ

ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္

ဆန္းစစ္ေလ့လာထားၿပီး

မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳႏိုင္သနည္း၊

အေျခအေန

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ

အားလုံးတန္းတူ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ေစႏိုင္မည့္
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျပထားသည္။ ယင္းအခန္းတြင္ က်ား/မေရးရာ ဦးတည္သည့္
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

ပုိမုိအသုံးျပဳလာျခင္း၊

ယင္းတုိ႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

က်ား/မေရးရာကို အေလးေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈျမင့္မားလာျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ က်ား/မေရးရာကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းတုိ႔ကို ဆန္းစစ္ထားသည္။
အခန္းတုိင္း၏ အဆုံးတြင္ အဓိကက်ေသာ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား ေဒသတစ္ခုခုရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ အခန္းက႑ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားသည္။ ယင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ
အခန္း (၁၀)ရွိ နိဂုံးပုိင္းတြင္ ကမၻာလုံးအဆင့္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးထားသည္။
သဘာ၀အားျဖင့္

ႏိုင္ငံအားလုံး၏

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ကိစၥရပ္အားလုံးကို မည့္သည္စာအုပ္ကမွ် ကုိင္တြယ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တစ္စုံတစ္ရာ
အကန္႔အသတ္ကုိ

ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

အမ်ဳိးသား

ႏိုင္ငံေရးကို ဦးတည္သည့္အခါ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေဒသအဆင့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျပဳအမႈမ်ား
(အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်က္အရွာက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္
သည့္)ကုိမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေလ့မရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ပုံစံမ်ားၾကား တုိက္႐ုိက္ခြဲျခားျပဳမႈမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေပ။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏
သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈသည္

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

ေဒသႏၱရ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၾကား ကြဲျပားျခားနားၾကဖြယ္ရွိသည္။ ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ ေငြေၾကးမ်ား
မည္သူ႔ထံမွ မည္သူ႔ထံသုိ႔ မည္သုိ႔စီး၀င္သနည္းဆုိသည္ထက္ မည္မွ်အသုံးျပဳသနည္းဆုိသည္
က ပုိနည္းဖြယ္ရွိသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ကာေရဘီယံ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ သမုဒၵရာပိုင္း
ေဒသတုိ႔မွ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ကုိ ယခုလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေလ့လာထားျခင္းမရွိေပ။ ယင္း
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (အနည္းဆုံးအားျဖင့္
အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းရွိ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ကာေရဘီယံႏွင့္ သမုဒၵရာပုိင္းရွိ
ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏ ႏုိင္ငံငယ္ကေလးမ်ား၏ သဘာ၀တုိ႔ျဖစ္သည္)။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရွ႕အလယ္ပုိင္း
တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ပက္သက္ေသာ
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လုံေလာက္ၿပီး အားထားေလာက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္လည္းေကာင္း၊
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းေကာင္း ခက္ခဲသလုိ ႏိုင္ငံငယ္ကေလးမ်ား၏ လက္ေတြ႕စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကလည္း ခက္ခဲေစသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာင္တြင္ထုတ္ေ၀မည့္ ႏုိင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပက္သက္ေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

a'oqkdif&mtcef;rsm; rdwfquf
ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုကို ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
အာဖရိကအခန္းတြင္ အာဖရိကတုိက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၄ ႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းထားသည္။ လက္
တင္အေမရိကအခန္းတြင္ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံ ၂၀ အေၾကာင္းပါရွိသည္။ အာရွအခန္းတြင္
အာဖဂန္နစၥတန္မွသည္ အင္ဒိုနီးရွားအထိ ႏိုင္ငံ ၂၀ ပါ၀င္သည္။ ဥပေရာပအေၾကာင္းေဖာ္ျပ
ထားေသာ အခန္းႏွစ္ခန္းရွိသည္။ ယင္း ႏွစ္ ခန္းအနက္ အခန္္း (၇) တြင္ အေနာက္ဘက္တြင္
ေပၚတူဂီမွသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဖင္လန္ႏွင့္ ဂရိတုိ႔အထိ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း
ႏွင့္ေတာင္ပုိင္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံပါ၀င္သည္။ ယခင္က သံမဏိကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္
တြင္ ေနခဲ့ရသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကို အခန္း (၆)တြင္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕
ေတာင္ဥေရာပ၊

ဗဟုိအာရွႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းပါ၀င္သလုိ

တူရကီႏွင့္

ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ား

အေၾကာင္းကိုလည္း အေရွ႕ဖ်ားကာဇက္ကစၥတန္ႏုိင္ငံအထိ(စုစုေပါင္း ၂၉ ႏိုင္ငံ) ပါ၀င္သည္။
အခန္း (၈) တြင္မူ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အုိင္ယာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား

အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၈

အာဖရိကအခန္းတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေရး၏

ေငြေၾကး စီး၀င္မႈႏွင့္ စီးထြက္မႈမ်ားကိုမည္သုိ႔ခြင့္ျပဳသည္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိသည့္တုိင္
ယင္းပုံမွန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရြာတြင္

အလြန္အကန္႔

အသတ္ရွိေသာ အခန္းက႑တစ္ခုကသာပါ၀င္ရသည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ
ကန္႔သတ္မႈမ်ားအျပင္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ အစိုးရရန္ပုံ
ေငြေပးျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ရုပ္ျပသေဘာထက္မပိုေပ။
အခ်ဳိ႕ေသာျခြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အာဖရိကေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားမ်ားစားစားရၿပီး ဆရာေမြး
တပည့္ေမြးကြန္ရက္မ်ား၏ လြမ္းမုိမႈမ်ား မၾကာမၾကာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
အာရွအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္မွသည္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္တုိ႔
အထိ ႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္ည့္ ေဒသတစ္ခုရွိ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကးကမည္သုိ လုပ္ေဆာင္ေနသနည္း
ဆုိသနည္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံ
ေရး၏ စီးပြားေရးဆန္ေအာင္ျပဳမူမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြား
မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို အားေကာင္းေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အစုိးရကခ်ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြအေပၚ
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မေ၀းသည့္ အနာဂတ္အတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ေရရွည္တည္ၿမဲပုံရွိမည့္ တူရူခ်က္မ်ားကုိ

မွီခုိအားထားမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပါးခဲ့သည့္တုိင္ အာရွ၏ အခ်ဳိ႕အပုိင္းမ်ားတြင္ တုိးပြား
လွ်က္ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
တုိးျမႇင့္ျခင္းကို ေဒသတြင္း၌ တုိးပြားလာသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး
သည္က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။
လက္တင္အေမရိကတြင္မူ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း၌ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားတုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္
မႈမ်ားလက္ရွိေနၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း၀ယ္မႈအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ ရန္ပုံေငြႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးက႑တုိ႔ၾကား ခုိင္မာေနေလ့ရွိသည့္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ေဒသ
တြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ပုိမုိမွီခုိအားထားလာသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး အက်ဳိး
ဆက္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အပ်င္းထူမႈျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဥေရာပ အေရွ႕ပုိင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ဗဟုိအာရွအခန္းတြင္ ေဖာ္
ျပထားသည္မွာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏အမ်ားစုမွာ အျခားေဒသမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ ပုိၿပီး
အေသးစိတ္က်က်မည္သို႔

စည္းၾကပ္လာခဲ့သည္တုိ႔

ပါ၀င္သည္။

အသြင္သ႑န္အတြက္

အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ မ်ားျပားၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားအေပၚ မယုံၾကည္
မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အစဥ္အလာႏွစ္ခုစလုံးေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ေန
ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ ကြန္ျမဴနစ္အေမြမ်ားရွိေနျခင္းက အေၾကာင္းအရင္းခံတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ရွိေနေသာ ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ခါ
ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္) ေၾကာင့္ ရွိေနေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသုံးျခင္း
တုိ႔ကို ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကို အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားက မည္သုိ႔မွ်တစြာခ်မွတ္ထားသည္အေၾကာင္း အခန္းတစ္ခုတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အလွဴေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းတုိ႔ အနည္း
ငယ္သာေဆြးေႏြးထားၿပီး ေငြမ်ားမည္သို႔ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးျမႇင့္
ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ပုိၿပီးေဆြးေႏြးထားသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမွာ ေဒသ
ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားက အႀကံျပဳထားသည့္ မွ်ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အစုိးရ
ရန္ပုံေငြကို ပုိမုိအားထားလာၾကသည့္ တူရႈခ်က္ကိုျဖစ္သည္။ (ပါတီရန္ပုံေငြ၏ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြမွရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၀င္ေငြ၏
၇၀-၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အစုိးရရွိပုံေငြမွလက္ခံရရွိေနၾကသည္။)
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ဆုိရလွ်င္

အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ

ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေတြ႕အႀကဳံမွာ (ယင္းတုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ၀က္မင္စတာ
မုိဒယ္ျဖစ္ဖြယ္မရွိသည့္တုိင္) တစ္စုံတစ္ရာအတုိင္းအတာအထိ တူညီမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အစုိးရရန္ပုံေငြေပၚမွီခုိလုိစိတ္နည္းပါး (အနီး၀န္းက်င္ရွိႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္
လွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြအဆင့္သည့္ သိသိသာသာနိမ့္က်ျခင္း)ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလြန္အေသးစိတ္က်စြာ စည္းၾကပ္
ရန္ လက္တြန္႔ေနတက္ၾကသည္။ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ရန္ပုံေငြအေပၚ
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အလြန္မွီခိုျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္မထားေသာ ျပင္ပလူပါ၀င္ပတ္
က်ား/မေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး အခန္း
က႑မ်ားကို ေဒသအားလုံးတြင္ က်ား/မေရးရာရႈေထာင့္မွသုံးသပ္ထားသည္။ နိဂုံးအခန္းတြင္
ေဒသဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ား၊ ဘုံစိန္ေခၚမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားမွရရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္
ယင္းတုိ႔ကိုေျဖရွင္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ေဒသဆုိင္ရ႐ႈေထာင့္ကုိမသြားမီ လာမည့္အခန္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ

အေျခအေနအခင္း

အက်င္းကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိစည္းၾကပ္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ႏွင့္ ယင္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အသက္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္သည္။

usrf;ukd;pm&if;
ေရြးေကာက္ပြဲ၊ဒီမုိကေရစီႏွင့္

လုံၿခဳံေရးးဆုိင္ရာဂလုိဘယ္ေကာ္မရွင္

(၂၀၁၂)

နက္႐ႈိင္းလာ

ေသာ ဒီမုိကေရစီ- ကမာၻတစ္၀ွမ္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ နာမည္ဂုဏ္သီတင္း ျမႇင့္တင္ျခင္း
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္။ စေတာ့ဟုမ္း/ဂ်ီနီဗာ။ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအႏွင့္ ကုိဖီ
အာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း။
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး(UNODC) (၂၀၀၅)၊ အဂတိလုိက္စားမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္(UNCAC)။ http://www.unodc.
org/unodc/en/treaties/CAC/, accessed 4 February 2014. တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၄ တြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

rSwfpkrsm;
၁။

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဂလုိဘယ္ေကာ္မရွင္ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ
၃၃။

၂။

UNODC ၂၀၀၅၊ အပုိဒ္ ၇.၃။ ၂၀၁၄ အေစာပုိင္းတြင္တြင္ UNCAC တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း
၁၇၀ ရွိသည္။

၃။

ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအ

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ား

ေဒတာေဘ့စ္။

http://www.idea.int/political-finance တြင္ရရွိႏိုင္သည္။
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1. Chapter
1/
EkdifiHa&; &efTitle
ykHaiGtaMumif; rdwfquf

သက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ တစ္စုံတရာအတုိင္းအတာထိ ျပႆနာမ်ားရွိၾကသည္။

၄။

ေတာင္ဆူဒန္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အက္ဥပေဒ

၂၀၁၂

ႏွင့္

လစ္ဗ်ားေရြးေကာက္ပြဲ

အက္ဥပေဒ ၂၀၁၂။
၅။

ပတ္လည္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ အားလုံးထည့္ေပါင္း
ျခင္း မရွိေခ်။

၆။

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ားေဒတာေဘ့စ္မ်ားရွိ ရွိ/မရွိ
ေမးခြန္း ၂၆ ခုကို ေျဖဆုိသည့္ အေျဖမ်ားမွ ယင္းအဆင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ‘နိမ့္’ ဆုိသည္မွာ ရွိဆုိသည့္ အေျဖ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းျခင္း၊ ‘အလယ္
အလတ္’ ဆုိသည္မွာ ရွိဆုိသည့္အေျဖ ၃၄-၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ‘ျမင့္’ ဆုိသည္မွာ ရွိဆုိသည့္
အေျဖ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပုိမ်ားျခင္းကို ဆုိလုိသည္။

၇။

ပါတီကိုယ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ကုိယ္ပိုင္ရန္ပုံေငြ
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ လစာကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔
အျခား ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကုိ ယခုလက္စြဲစာအုပ္ပါ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး
ထားသည္။

၈။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားဆုိသည့္ အခန္း (၈) တြင္ ယူေကႏွင့္
အုိင္ယာလန္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္း
ဥေရာပတုိ႔ကို အခန္း (၇)တြင္ေဖာ္ျပထားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။
ပထမအေၾကာင္းမွာ

ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားႏွင့္

ေဒသတစ္ခုမွ၄င္းတုိ႔ထြက္

သြားသည့္ခါ ကြာဟခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေစျခင္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အသုံး
၀င္ေသာႏႈိင္းယွဥ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ
စာဖတ္သူမ်ားသည္ အခန္းတစ္ခန္းခန္းကိုသာ ဖတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ႏွစ္ခု
စလုံးကို ထည့္သြင္းထားရျခင္းျဖစ္သည္။
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EkdifiHa&; &efykHaiGpepfukd rSefuefatmifjyKvkyfjcif;
မဂၢနပ္စ္ အုိမန္

rdwfquf
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္

ထိန္းခ်ဳပ္လည္ပတ္ရန္

မည္သည့္

နည္းလမ္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သနည္း။ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရး၌ လုိအပ္ေသာအခန္းက႑
မ်ားကုိျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက ႏုိင္ငံေရးသမား
မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိေစသနည္း။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ထုိေငြေၾကး
ရရိွေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ား(ႏွင့္၎တုိ႔ကုိသုံးစဲြပုံနည္းလမ္းမ်ား)သည္

ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ကုိ

မထိခုိက္ေအာင္ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြ
ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ မည္သုိ႔ေရးဆဲြၾကမည္နည္း။ ဤအခန္း
တြင္ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ
ေရးသားထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိလည္း ၿခံဳငုံသုံးသပ္ထားသည္။

ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ ေဒသအလုိက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္
စုစည္းေပးထားသည္။
ဤအခန္းသည္မူဝါဒျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုဥပေဒတစ္ခု
မေရးဆဲြမီ/ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မစတင္မီ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ

ေငြေၾကးကုိမည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရ

မည္နည္းဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိနားလည္ႏုိင္ေစရန္“ျပင္ဆင္ေပးေသာ”ေလ့က်င့္ခန္း
၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ
က်င့္သုံးသည့္အခါထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း

ေဆြးေႏြးတင္ျပ

ထားသည္။ ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ေဒသဆုိရာအခန္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈသည့္အခါ ဤအခန္းတြင္
ေရသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဥပမာ - ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအခင္းအက်င္း၊ ႀကံဳေတြ႕
ရေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား)ကုိ အမွတ္ရပါ။ ၎နည္းတူဤအခန္း
တြင္တင္ျပထားေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအားထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္သည္
လည္း ေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ပါမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္သဖြယ္ျဖစ္သည္။
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EkdifiHa&;&efykHaiG pnf;rsOf;Oya'rsm;tm;
jyKjyifajymif;vJ&ef taumif;qkH;enf;vrf;
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ
အေျခအေနမ်ားကုိ အေျခခံအဆင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးမည္သည့္အရာကုိ ေအာင္ျမင္လုိသနည္းဆုိသည္ကုိ
စဥ္းစားထားသင့္သည္။ သုိ႔မွာသာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ေရးဆဲြမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္လာလိမ့္မည္။
ဤလက္စဲြစာအုပ္၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ အယူအဆသုံးခုအေပၚတြင္ အေျချပဳထား
သည္။ ၎တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအခင္းအက်င္းႏွင့္ လက္ရိွ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ပုံ ၂.၁။ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံမ်ား

ႏုိင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

လက္ရိွ
စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား

အေျပာင္းအလဲမ်ား

အေျခအေန
အခင္းက်င္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိလားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ
ေဖာ္လုိသနည္း၊ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကုိ ရိွေစလုိသနည္းႏွင့္ မည္သည့္ဒီမုိကေရစီပုံစံကုိ
ျဖစ္ေစလုိသနည္း စသည္တုိ႔ကုိ စတင္စဥ္းစားရမည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
၏

ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အျမင္/၎တုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၊ (ဤႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑) စသည္ျဖင့္
ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၿခံဳငုံထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ထက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခုကုိ
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အသုံးျပဳသင့္သလား ဆုိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွ စတင္ေဆြးေႏြးရသည္။
ရွင္းျပထားသည္ကုိ ေအာက္တြင္႐ႈပါ) ဟုရည္ညႊန္းေျပာဆုိေသာအဓိကအပိုင္းကုိ ပုံေဖာ္သည္။
ဤႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈေပးလိမ့္မည္။
ႏုိင္ငံေရးအရ မည္သည့္အရာကို ပုိမုိႏွစ္သက္မႈရိွသနည္းဆုိသည့္ အျမင္သည္ ႏုိင္ငံအလုိက္
ကြာျခားမႈရိွေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရတူညီ
မႈရိွေသာႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ပင္ ကြာျခားၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမုိင္းေၾကာင္း
အရေျပာရလွ်င္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရိွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ျပရေပလိမ့္မည္။ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္မ်ား
မရိွျခင္းမွာ ၎တုိ႔ကုိအေလးမထား၍မဟုတ္ဘဲ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရိွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစုိးရ၏
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္မွ လြတ္လပ္မႈရိွရမည္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရိွ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ
ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္
ဥပေဒအသစ္ ျပဳခဲ့သည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏အေျခအေနအခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ

ေလထဲတုိက္အိမ္ေဆာက္သကဲ့သုိ႔

မိမိစိတ္ႀကိဳက္

ျပဳလုပ္၍ မရေပ။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ခက္ခဲေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ
ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ၄င္းစိန္ေခၚမွဳမ်ားသည္ မိမိျပဌာန္းလုိေသာ စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ားအား ပုံစံ
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။
အေျခအေနအခင္းအက်င္းဆုိရာတြင္ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပထမ
အျမင္မွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလုံးကုိ ဆုိလုိသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္
ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္မႈႏွင့္ထိေရာက္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ သိသိသာသာ
သက္ေရာက္မႈရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ဆုိသည္မွာ
ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္၊ သမၼတစနစ္ (ဝါ) ပါလီမန္စနစ္ စသည္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ဒုတိယအျမင္တစ္ခုမွာ

ႏုိင္ငံေရးရိွေငြေၾကးကိစၥအဝဝႏွင့္

ပတ္သက္၍

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ

ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူခ်မ္းသာမ်ား၏အက်ိဳး
စီးပြားမ်ား၊ မွ်တမႈမရိွေသာ ကစားကြင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵမရိွျခင္း၊
ဒုစရုိက္သမားမ်ား၏ကြန္ရက္မ်ားရိွျခင္း

စသည္တုိ႔၏လႊမ္းမုိးမႈ

ပါဝင္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

စိန္ေခၚခ်က္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးမ်ားအေပၚတြင္ မထင္မွတ္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏုိင္ၿပီး အျခားေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးမ်ားကုိလည္း ထိေရာက္မႈမရိွေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္မသာေအာင္တားဆီးႏုိင္သည္။
ေဒသအလုိက္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိထုိေဒသမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ အခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိလည္း
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ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား(ဤစကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္

ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြမည္သုိ႔မည္ပုံ အလုပ္ျဖစ္သနည္းဆုိသည့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
2. Getting the Political Finance System Right

မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားသည္။
မိမိေရာက္လုိေသာ ပန္းတုိင္မ်ား၊ လက္ရိွႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ထည္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုိလား
ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဖီလာျဖစ္ေနသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ
ၾကည့္ရန္လုိအပ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခုကုိ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားသည့္အခါ
လက္ရိွထိန္းခ်ဳပ္စီမံေနေသာစနစ္ကို
အုိင္ဒီအီးေအအဖဲြ႕

ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ရန္လုိအပ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္

(Political

ႏုိင္ငံတကာ
Finance

Database) တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ မွ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိလားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ
သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိသုံး၍

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရိွ

ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္၊ ထုိ႔ထက္ပုိမိုေဝးကြာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္ အေျခ
အေနမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေန
အခင္းအက်င္း အားနားလည္သေဘာေပါက္မႈ အေပၚတြင္မူတည္၍ လက္ရိွ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္လ်က္ရိွေသာ၊ သင့္ေတာ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အနည္းငယ္သာ လုိအပ္သည္
(သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝမလုိအပ္ပါ)။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
မ်ား၏လြပ္လပ္မႈကုိ အဓိကထားစဥ္းစားလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အနည္းငယ္ရိွၿပီးသား ႏုိင္ငံ
တစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ရိွသင့္ေသာအဆင့္ကုိ ေရာက္ၿပီ (သုိ႔မဟုတ္ ေရာက္လုနီပါးအေျခအေနသုိ႔
ေရာက္ၿပီ) ဟု ဆုိႏုိင္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္မႈ ထင္သာျမင္သာရိွေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား
လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအနည္းငယ္သာရိွေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွျပည္သူမ်ားက
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ တင္းက်ပ္
ေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား လုိအပ္သည္ဟုထင္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ားကုိ
အစမွ အဆုံးထိေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္ေပမည္။ (ထုိ႔အျပင္ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား
ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ

မည္သည့္အရာမ်ားက

အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သနည္း

ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ထားရမည္)။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိသည္မွာ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ
တြင္ အသစ္မ်ားစုပုံထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ မဆုိလုိပါ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္အလြန္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေ
သာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္စနစ္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္လုိသည္
ဟု ထင္ေကာင္းထင္ၾကလိမ့္မည္။ အျခားသူမ်ားကလည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားစြာထုတ္ထားၿပီး၊
အသက္၀င္ ေဖာ္ေဆာင္မႈအားနည္းေသာ စနစ္တစ္ခုအစား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအကန္႔အသတ္
နည္းနည္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ပုိမုိအေေလးေပးေသာစနစ္တစ္ခုကုိ က်င့္သုံးလွ်င္ ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္မည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္သည္။၁
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိသည္ႏွင့္ ဥပေဒစနစ္ အၿမဲပါရမည္ဟု မဆုိအပ္ေပ။ ကိစၥရပ္
ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈရိွျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္
က်င့္သုံးသည့္အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္

လက္ရိွဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

ေကာင္းစြာအေကာင္

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ အကူအညီေပးျခင္း စေသာနည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။
ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနအခင္းအက်င္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေသာ အေျခ
အေနမ်ား၏ အယူအဆတစ္ခုစီကုိ တလွည့္စီ စဥ္းစားသုံးသပ္ျပပါမည္။

EkdifiHa&; &nfrSef;csufrsm;
ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚအျမင္ (အထူးသျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္)မ်ားကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြကုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမည္ဆုိသည့္ ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏
ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
ထုိႏုိင္ငံရိွျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ဒီမုိကရက္တစ္စနစ္တစ္ခုလုံးတြင္ ႏုိင္ငံေရးကုိ မည္သုိ႔ရွဳျမင္
သုံးသပ္ၾကသနည္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားကုိ
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း စသည့္ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ရလာဒ္ျဖစ္ရန္လုိသည္။
ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ဓေလ့မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံၾကား ကြာျခားၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္အေျဖကုိ အျခားတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ခံ
လိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ေပ။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ေနရာတုိင္းအတြက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ
ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟု

မရိွေသာေၾကာင့္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ

ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းဟူ၍ မရိွပါ။
သုိ႔ေသာ္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အားသာခ်က္
မ်ားႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ မေဆြးေႏြးရဟု မဆုိလုိပါ။ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံ
ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ား၊ ထုိအရာမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြတုိ႔အား ႐ႈျမင္ပုံအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ရွဳေထာင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ (ပုံ ၂.၂ ကုိ ႐ႈပါ)။
အေရးႀကီးေသာ႐ႈေထာင့္အခ်ိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း
ရုံးေရးမ်ား (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား)၏ အျမင္ကုိ ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္႐ႈျမင္ႏုိင္ၿပီး

အျခားတစ္ဖက္တြင္

အစုိးရ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏

အခန္းက႑ကုိလည္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ပထမ႐ႈေထာင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရလွ်င္ တစ္ဖက္မွအျမင္မွာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ စီစဥ္ပံ့ပုိးေပးသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
ေအာက္ေျခ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ဤအျမင္အရ အျပင္ဖက္မွ
လြန္လြန္ကဲကဲဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ လြတ္လပ္မႈကုိ လုိအပ္သည္
ထက္ပုိ၍ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆုိးက်ိဳးကုိသာ
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ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိျပရလွ်င္ စြမ္းေဆာင္

ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ၎တုိ႔၏ေငြၾကးကိစၥအဝဝသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏အဖဲြ႕တြင္းျပႆနာ
2. Getting the Political Finance System Right

ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားမွသာလွ်င္ ပုိမုိသင့္ေတာ္လိမ့္မည္။
အျခားတစ္ဖက္မွအျမင္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ခဲြျခားရာတြင္ အစဥ္အလာ
အတုိင္းလက္ခံထားေသာ တသီးသန္႔သန္႔ရပ္တည္မႈပုံစံျဖင့္ ခဲြျခားေလ့ရိွၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား၏

အခန္းက႑မ်ားမွာမူ

အစုိးအရအဖဲြ႕

အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္မႈရိွၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႕ခဲြေရး အဖဲြ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ား၏အခန္းက႑မ်ားသည္လည္း ထုိနည္းတူစြာပင္ျဖစ္သည္။ ဤ
အျမင္အရ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ ပါတီမ်ား၏အသုံးဝင္မႈကုိ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစလုိလွ်င္ ၎တုိ႔၏
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပုိမုိထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမွသာလွ်င္ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မႈရိွမည္။ ၎ကို ဥပမာအားျဖင့္ အသုံးစရိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အားလုံးတန္းတူပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္ေစသည္။ (အခ်ိဳ႕က
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ လုပ္ယူထားေသာ တန္းတူညီမွ်မႈဟုလည္း ေခၚဆုိၾကသည္။)
ပုံ-၂.၂။ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ထည္သြင္းစဥ္းစားစရာဥပမာမ်ား

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက

ပုဂၢလိဂၢအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေနၾကသလား။

အမ်ားဆုိင္ရာအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေနသလား။

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး
အတြက္စီစဥ္သူမ်ားျဖစ္ေနၾကသလား။

ႏုိ္င္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္
မသက္ဆုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္
တသားတည္းက် ေသာ အစိတ္အပုိင္း
ျဖစ္ေနသလား။
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ႏုိ္င္ငံေရးတြင္အစုိးရ၏ ပါဝင္မႈသည္

ႏုိင္ငံေရးတြင္ အစုိးရ၏ပါဝင္မႈလိုအပ္၊

ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ ထိခုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသလား။

လုိလားေနသလား။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏

ပါတီမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ကုိစားျပဳေနၾကသလား။

ပါတီထက္ ပုိမုိအေရးပါမႈ ရိွသလား။

International IDEA

ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္တြင္

ေရြးေကာက္ပဲြအျပင္

အျခား႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခလူထုကုိအေျချပဳထားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားရိွ ဒီမုိကရက္တစ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းတုိ႔သည္ ဒီမုိ
ကေရစီအတြက္အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ (အထူးသျဖင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ
ကာလမဟုတ္ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ မဆုိင္သူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဤ
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဖဲြ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား အကဲျဖတ္
ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။၂ အခ်ိဳ႕က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာ
က္မည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားေလာက္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ အေရးမႀကီးဟူေသာအျမင္ကုိ ဆုပ္ကိုင္ထား
ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အျမင္မ်ိဳးရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ တသီးပုဂၢလ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳသင့္သည္။ (ဥပမာ- အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ
ကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ေပးသင့္သည္။)
ေနာက္ထပ္႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွာ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ (အခ်ိဳ႕ေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဟု လည္းေခၚဆုိၾကသည္)၏ အခန္းက႑ႏွင့္
ဆက္စပ္သည္။၃ တဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွမ်ားစြာ
ပါဝင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာရိွသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေငြေၾကးကုိမည္သုိ႔ရွာေဖြရမည္၊ မည္သုိ႔သုံးစဲြရမည္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္
သင့္ေပ။၄ ဤအျမင္အရ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကုိတုိးပြားေစရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္

၎တုိ႔၏ဘ႑ေရးစာရင္းဇယားမ်ားကို

ထုတ္ျပန္ရန္

လုိအပ္သည္။) အျခားတဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား မွ်တမႈ
ရိွေစရန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ရိွသည္ဟု ဆုိထားသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အလွဴေငြပမာဏကန္႔သတ္ထားမႈကုိ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္ကုိ
ကန္႔သတ္ထားသည့္ လက္မခံႏုိင္ေသာအတားအဆီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ရွဳျမင္၍ရမည္လား၊ သုိ႔မဟုတ္
မွ်တမႈရိွေသာ ကစားကြင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္လူခ်မ္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားလုိလား
ခ်က္မ်ား အလြန္အမင္းလႊမ္းမုိးမႈကုိ တန္ျပန္ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္တုိ႔သည္ အစုိးရ၏တာဝန္
မ်ား၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပင္ မဟုတ္ေပေလာ ဆုိေသာျငင္းဆုိးခ်က္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈရိွသင့္သည္ဆုိေသာအျမင္ႏွင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာအခန္း
က႑၌ ရွိသင့္သည္ဆုိေသာအျမင္ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္တူ
က်ႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပါဝင္မႈကုိ အေကာင္းဘက္မွျမင္သူ (သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ကုိ အဓိကအားျဖင့္ ပုဂၢလိကအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္ျမင္ဆဲ) တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေသးစိတ္က်
ေသာဘ႑ေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုသုိ႔ ေပးသည္ကုိ ႏွစ္သက္
ေကာင္းႏွစ္သက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ ခ်ျပျခင္းကုိမူ ဆန္႔က်င္ေကာင္း
ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္။ မည္သည့္ဘက္တြင္မဆုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
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ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အျမင္သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္အခ်ိဳ႕ေသာ ဥေရာပ

ကုိ အသုံးျပဳရမည္ဆုိသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္
2. Getting the Political Finance System Right

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ စတင္စဥ္းစားသင့္သည္။

tajctae tcif;tusif;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အေရးႀကီးေသာအပုိင္း
ႀကီးႏွစ္ပုိင္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္နည္း
ပညာဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ား (၂) ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကးပါဝင္မႈကုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္ကုိ သိသိသာသာ သက္ေရာက္မႈရိွတတ္သည္။ ၎တုိ႔ထဲမွတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္
ျဖစ္သည္။ စာရင္းပိတ္အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ သိပ္အေရးမပါလွေပ။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ
မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစဲြျခင္းကုိ (ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေငြေၾကးလက္ခံရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သုံးစဲြျခင္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖင့္) လုံးဝခြင့္မျပဳေပ။
အျခားတဖက္တြင္လည္း အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ဆုံးျဖတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားႏွင့္ ခရုိင္မ်ား
တြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ ေရြးေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကုိသာအေလးေပးသည္။၅ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိးလွ်ဳိေပါက္
မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးဝင္သည္။
ေနာက္အေၾကာင္းတရားတစ္ခုမွာ အစုိးရ၏ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံစံ၊ အထူးသျဖင့္
သမၼတစနစ္

(ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္မေရာေထြးရန္)ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္စနစ္

စသည့္တုိ႔

ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတစနစ္တြင္ အားနည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္
စနစ္တြင္ ပုိမိုအေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ရိွသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အစုိးရဖြဲ႕စည္းပုံ မတူၾကျခင္းသည္
ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။၆ အစုိးရအမ်ိဳးအစားသည္ အထူးအေရးပါသည္။
အကယ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တစ္ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုတည္းကလႊမ္းမုိထားေသာ
ႏုိ္င္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳပုိမ်ားလွ်င္ ႏွစ္ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီစုံ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးသည္။
နည္းပညာဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔
ထုိးေဖာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးတြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္အင္တာနက္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ အေျခအေနမ်ားရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကုိလြယ္ကူ
ေခ်ာ့ေမြ႕ေစရန္ ပါတီသုိ႔လွဴဒါန္းမႈအစုစုကုိ အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ရန္
ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားအပ ဘဏ္မရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား
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တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုံးထံ လွဴဒါန္းမွဴအစုစုတုိ႔ကုိ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုထဲသုိ႔

စိန္ေခၚမႈမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အခက္
အခဲမ်ား အၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ရိွၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေငြေၾကးပါဝင္မႈသည္လည္း
ဤအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေပၚတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံေရးစနစ္

အေၾကာင္းတရားမ်ား

(ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအား ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရာတြင္ ျပႆနာလုံးဝျဖစ္ကုိျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုမဆုိလုိ)
ႏွင့္မတူ ေသာ္လည္း ဤယခုေဆြးေႏြးထားေသာ အခက္အခဲစိန္ေခၚခ်က္မ်ားသည္ဒီမုိကရတစ္
အျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရိွ ေငြေၾကးအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပႆနာရိွသည္။
ေယဘုယ်ၿခံဳၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးခဲြႏုိင္သည္။ ပထမဦးဆုံး
အမ်ိဳးအစားမွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ႀကီးကုိထိခုိက္၍ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရိွ ေငြေၾကးက႑အေပၚ
ထိခုိက္မႈအႀကီးအက်ယ္ ရိွႏုိင္သည္။ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔ တရားမဝင္
ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေရာက္လာျခင္း၊ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္မဲဝယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူး
သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအခင္းအက်င္း မွ်တမႈမရိွျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၎ကုိ ႏုိင္ငံ
ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားဟု ေခၚဆုိၾကသည္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ ထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ႏုိင္မႈ ရိွ/မရိွ
ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပုိ၍သက္ဆုိင္သည္။ ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ိဳးကုိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈစိ
န္ေခၚခ်က္မ်ားဟု

ေခၚဆုိႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားကုိ

မေျဖရွင္းဘဲထားရန္

အခြင့္ထူးခံအုပ္စုမ်ားအၾကား အားလုံးသေဘာတူမႈတစ္ရပ္ ရရိွထားလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ
ထိေရာက္စြာ လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယားသည္
အာဏာရပါတီ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ မလြတ္ကင္းလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္
ေသာအခါ အတားအဆီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ (ဤသုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အလဲြသုံးစား
လုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈကုိသာမက ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကိုပါ
အခက္ေတြ႕ေစလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္ဝမႈ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအေထာက္
အပံ့မ်ားမေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
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အပ္ႏွံရျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွဘဲ ဝန္ထုပ္ဝန္းပုိးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

2. Getting the Political Finance System Right

ဇယားကြက္ ၂.၁။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၌ အၿမဲႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
•

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူအသီးသီးအတြက္ ရံပုံေငြရရိွႏုိင္မႈ မညီမွ်ျခင္း

•

လူခ်မ္းသာမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားက ႏုိင္ငံေရးကုိ အလြန္အမင္းလႊမ္မုိးထားျခင္း

•

ႏုိင္ငံေရးသုိ႔ တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ားအလုံအရင္းျဖင့္ လွိမ့္ဝင္လာျခင္း

•

ႏုိင္ငံေရးကုိ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

•

ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း

•

ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား၌မဲဝယ္ျခင္း
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား

•

တစ္လဲြဥပေဒျပဳျခင္း (ရည္ရြယ္ခ်က္အလြန္ႀကီးမားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အမင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီမႈ
မရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား)

•

ႏုိင္ငံေရးရိွ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရန္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ မရိွျခင္း

•

မဲဝယ္ယူျခင္းကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လက္ခံက်င့္သံုးၾကျခင္း

•

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား လြပ္လပ္မႈ
မရိွျခင္း

•

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးရန္ပေ
ံု ငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘက္လက
ို မ
္ ႈ
ရိွျခင္း

•

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မရိွျခင္း
ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ေဒသတစ္ခုစီအတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚ

ခ်က္မ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ (ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုထဲရိွ
ႏုိင္ငံမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကြာျခားၾကမည္မွာ အေသအခ်ာပင္။) မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕
ရေသာ စိန္ေခၚခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ဇယား (၂.၁) တြင္ ျပထားပါသည္။
မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည္နည္း
ဆုိသည္ကုိ

ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာအခါ

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းတြင္ရိွသည့္

သီးသီးသန္႔သန္႔

ျဖစ္ေနေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစည္းစားရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာ မဟုတ္လွ်င္ စည္း
မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမရိွေစလုိေသာ္လည္းလုိအပ္ေၾကာင္းကုိျပေနသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ႏုိင္ငံေရး

ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း၊ သုံးစဲြျခင္းကုိ လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ၾကသည့္တုိင္ေအာင္ ကစားကြင္း မွ်တမႈမရိွေသာ
အေျခအေနတြင္ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္မ်ား ထားရိွေပးရသည္။၇ အျခား
ေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အားလႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးစား
ျခင္းကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရသည္။
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ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
မသင့္ေလ်ာ္ဟု ယူဆေကာင္းယူဆႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္
အလုပ္မျဖစ္

သုိ႔မဟုတ္

ဆန္႔က်င္ဖက္ရလဒ္မ်ား

ထြက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းမႈအတုိင္းအတာ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္မႈကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္ဥပေဒမ်ားကုိ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း အာဏာရ
ပါတီႏွင့္အစုိးရတုိ႔အၾကား ကဲြကဲြျပားျပားမရိွပါက သီအုိရီအရလြတ္လပ္ေသာအစုိးရ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕
အားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အထူးအခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္း
သည္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပး
လိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူပင္ လွဴဒါန္းေငြႏွင့္သုံးစဲြမႈပမာဏအေပၚ အလွမ္းက်ယ္လြန္းေသာကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားထားရိွၿပီး လြပ္လပ္ေသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမရိွလွ်င္ ထုိကဲ့
သုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းဥပေဒသည္ အသုံးမဝင္ေပ။ အားလုံးၿခံဳေျပာလွ်င္ တခါတရံ ႏုိင္ငံေရးရန္
ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ထုိဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကုိ အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရိွျခင္းကုိ ျဖစ္တတ္သည္။
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ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ သံုးစြဲမႈမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္
ႀကီးၾကပ္ထားေလ့ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအလုိက္ ကြာျခားၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ မတူညီ
ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥေပဒမ်ားဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ
ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ
ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ
ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနအခင္းအက်င္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ျပဳျပင္ ေျပာ
င္းလဲေရးလုိလားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြသံုးစြဲမႈမ်ားအား

မည္သို႔

စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္မည္ဆုိသည္ကို ေကာက္ခ်ဆဲြႏုိင္လိမ့္မည္။ ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး
တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အဓိကစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မည္သူသာလွ်င္ အလွဴေငြမ်ားပံ့ပိုးခြင့္ရိွ
သည္ကို စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ဤသို႔ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားရျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ဟန္႔တား
လုိ၍ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား (၂.၁) တြင္ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား တားျမစ္ကန္႔သတ္ရျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။၈
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ဆုိသည္မွာ ထုိစိန္ေခၚခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာမဟုတ္လွ်င္ ရိွေစခ်င္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ဇယား ၂.၁။ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအား တားျမစ္ကန္႔သတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
2. Getting the Political Finance System Right

တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

အမ်ိဳးအစားမ်ား
ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျပည္ပၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွကာကြယ္ရန္ (မိမိၾကမၼာ မိမိ ဖန္တီး
ျခင္းမူေၾကာင့္ ျဖစ္သည္)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အက်ိဳးလို၍

ေညာင္ေရေလာင္းသူမ်ား၏

လႊမ္းမိုးမႈကို

ကန္႔သတ္ရန္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား/ပါတီမ်ား၏ အမွီအခိုကင္း
ေသာ လြတ္လပ္မႈကို တည္တံ့ေစရန္
ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ တစိတ္တပိုင္း

ျပည္သူပိုင္ေငြေၾကးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ျပည္သူပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

သံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေစရန္

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား (တခါတရံ

အက်ိဳးစီးပြားတစံုတရာအတြက္

တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ

အစည္းမ်ား၏

အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးပါဝင္သည္)

ကာကြယ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕သည္ စီးပြားေရးေကာ္ပို

မူမမွန္ေသာ

စုစည္းထားေသာ

အဖြဲ႔

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ

ေရးရွင္းမ်ားကို အားထားေနၿပီး၊အခ်ိဳ႕မွာအလုပ္သမား သမဂၢ
မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္သမဂၢ
မ်ားအၾကား မွ်တမႈ ရိွေစရန္။
အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

အစိုးရထံမွ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ အတံု႔အလွည့္

စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းသည့္ အႏၱရာယ္ကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္

အမည္မသိလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား

ပါတီမ်ား

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရယူရာတြင္

ပြင့္လင္း

ျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီမညီ စစ္ေဆး
ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္
တဆင့္ခံလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား

အထက္ပါ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
လြယ္ကူေစရန္၊ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တဆင့္ခံလွဴဒါန္းျခင္း
မ်ားအား သိသာရွင္းလင္းစြာ တားျမစ္ထားသည္။

ျပည္သူပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔

လွဴဒါန္းမႈ တားျမစ္ျခင္းကုိ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရတတ္သည္။ ၎မွာ (တခါတရံ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ
ေသာ္လည္း) ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစား မျပဳေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္

အမည္မသိလွဴဒါန္းျခင္းတို႔ကို

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

တားျမစ္ထားသည္

(အမည္မသိလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက အျခားေသာတားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား
ျပဳလုပ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းသူ၏

ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကိုကာကြယ္ရန္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ေထာက္ပံ့ျခင္း
အား ခြင့္ျပဳထားေလသည္)။ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္း
ကို တားျမစ္ထားၿပီးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းမွာ အနည္းငယ္ပုိေတြ႕
ရသည္။ တရားမဝင္ေသာေနရာမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈတားျမစ္ျခင္းကုိကား ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္သာ
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ေတြ႕ရေလသည္။
အား

ကိုယ္ပိုင္ေငြႏွင့္

အစုိးရရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ကိုသာ

အားထားရန္တိုက္တြန္းသည့္

တူနီးရွားႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္
ပြဲမွ အပ) ျခြင္းခ်က္မရိွဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ပင္ ေတြ႕ရခဲသည္။ ဤသို႔ေသာ တားျမစ္ျခင္းမွာ
ပါတီမ်ားကိုလူထုေထာက္ခံမႈမ်ားမွ အဆက္ျပတ္ေစၿပီး ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
ျဖစ္ေစသျဖင့္ လူႀကိဳက္နည္းသည္။ သုိ႔ေစကာမူ ေလ့လာထားၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
မည္သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ လွဴဒါန္းခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ကန္႔သတ္မႈသည္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္မတူပဲ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ
မ်ားကို အဓိကထားျခင္းမဟုတ္။ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၊ ထို႔ထက္ပို၍ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္လံုးအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏
ၾသဇာကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေလ႔လာထားၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ၃၈ ရာႏႈန္းမွာ ပါတီမ်ားသို႔
လွဴဒါန္းျခင္း (ႏွစ္အလိုက္ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကဲ႔သို႔)
ကို ကန္႔သတ္ထားသကဲ႔သို႔ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းကို
ကန္႔သတ္ထားသည္။
အမွနျ္ ပင္ပတြင္ ကန္သ
႔ တ္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ွာ ကန္သ
႔ တ္မပ
ႈ မာဏအလိက
ု ္
ကြာျခားသည္။ အကယ္၍ ကန္႔သတ္မႈပမာဏသည္ ျမင့္မားေနလွ်င္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ပါး
ေစမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ကန္႔သတ္မႈပမာဏ နည္းပါးေနလ်င္လည္း
အလွဴရွင္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္

ထိုကန္႔သတ္မႈမ်ားကို

လွည့္ပတ္ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္မႈမ်ား
အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္ တစ္ခုလံုးအား ယံုၾကည္မႈေလ်ာ႔ပါး
ေစမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ပမာဏဆိုသည္မွာ နည္းလမ္းတက်ရယူလိုေသာ
ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ရန္ပံုေငြ လုံလုံ
ေလာက္ေလာက္ကို တစ္လံုးတခဲတည္း မဟုတ္ဘဲမည္သို႔ရယူမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားေပၚ
တြင္ မူတည္သည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ အျခားလူမ်ားမွတဆင့္လည္း ျပဳလုပ္သည္ကုိ မၾကာခဏ
ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အလွဴေငြပမာဏကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
ခက္ခဲသည္။

tpdk;& taxmuftyHUay;jcif;
ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ရန္

ထိေရာက္သည့္

နည္းလမ္း

တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္) ကို အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ား
ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကိုသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ပါက အစိုးရအေထာက္
အပံ့ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး၏ ရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြပမာဏ
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ပုဂၢလိကမ်ားစုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္းအား တားျမစ္ျခင္းကုိမူ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ရရွိေစရန္ႏွင့္ ၎မွတဆင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား
2. Getting the Political Finance System Right

မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဤသို႔
ပါတီတိုင္းအား အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ အေရးပါေသာ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိထားသည့္
ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အားသာခ်က္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲ
ခ်မ္းသာမေရြး ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ကြာဟမႈကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေထာက္
အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္လ်င္
အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၏ တတိယအားသာခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာစည္းကမ္းမ်ား (သံုးစြဲရာတြင္ႏွင့္ သတင္းပို႔ရာတြင္လိုအပ္ေသာအခ်
က္အလက္မ်ား)ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔ပါက အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ၿပီး စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ မက္လံုးတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဤအခ်က္
သည္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ပမာဏမွာမ်ားျပားၿပီး လက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ မရရွိမည္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕မွသာလ်င္ အလုပ္ျဖစ္မည္။
အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတြင္

ေငြေၾကးတိုက္ရိုက္ေပးျခင္း

သို႔မဟုတ္

ကုန္

ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရမွ ေစ်းလွ်ာ႔ေပးေသာ သြယ္ဝိုက္ေပးျခင္းဟူ၍ ရွိသည္။
အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ (၁) မည္သူက
အေထာက္အပံ့လက္ခံရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသနည္း (အရည္အခ်င္း စံ) ႏွင့္ (၂) အရည္
အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားထံသို႔ မည္သို႔ခြဲေဝေပးမည္နည္း (ခြဲေဝရန္စံႏွဳန္းမ်ား)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ပံု ၂.၃။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔ တိုက္ရိုက္အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
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ပံုမွန္ေထာက္ပံ့သည္
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့သည္
ႏွစ္ခုစလံုး
မေပး
အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိ
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ရင္းျမစ္.. ႏုိင္ငံတကာ အုိဒီအီးေအ.အထက္ပါေျမပံုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိ ေကာက္ယူ
ေငြအခ်က္အလက္မ်ားေဒတာ့ေဘ့စတ
္ င
ြ အ
္ ခ်က္အလက္မ်ားမ်ားကိစ
ု ဥ္ဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=286&region=-1

တြင္

ၾကည့္ပါ။
အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအားလံုး အစိုးရအေထာက္အပံ့ကို ရယူႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ရယူႏိုင္ျခင္းသည္လည္း တရားဟန္
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေထာက္အပံ့ယူလိုရံုသက္သက္ ပါတီဖြဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည့္သူမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ မဲေပးသူမ်ား၏ အားေပး
ေထာက္ခံမႈမရွိေသာ

ပါတီမ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို

ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္လည္း

ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အေနျဖင့္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ မည္မွ်ရရွိရမည္ဟူေသာ
စံမ်ားသတ္မွတ္ထားသည္ (မဲအေရအတြက္မည္မွ်၊ အႏိုင္ရရွိေသာထိုင္ခံုအေရအတြက္ မည္မွ်
စသည္ျဖင့္)။ စံႏႈန္းျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ျခင္း (ဥပမာ- ဘူတန္ႏွင့္ မာလာဝီတြင္ စုစုေပါင္းမဲ၏ ၁၀
ရာႏႈန္းရရွိရမည္) သည္လည္း ပါတီအသစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ခက္ခဲေစသည္။ အေထာက္အပံ့ရယူ
ရန္ အရည္အခ်င္းစံမ်ားသည္လည္း ခြဲေဝေသာအခ်ိန္ေပၚတြင္ တစိတ္တပိုင္း မူတည္သည္
(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳၾကည့္လ်င္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရရွိေသာ မဲအေရအတြက္ (ပွ်မ္းမွ် ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔)
စံကို သံုးၿပီး၊ ႏိုင္ငံ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို
စံသတ္မွတ္သည္။ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အထက္ပါ စံႏွစ္မ်ိဳးကို ေရာစပ္သံုးသည္။ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ
အလြန္နိမ္႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေတာင္းခံေလ႔ရွိၿပီး (ပါတီကိုမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ဝင္ၿပိဳင္လ်င္ ရၿပီျဖစ္သည္)၊ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မတူညီေသာ စံမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေထာက္အပံ့
အနည္း၊အမ်ား ရရွိျခင္းစသည့္ စံမ်ားကို ေရာစပ္အသံုးျပဳၾကသည္။၉
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ခြဲေဝရာ၌ စံသတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အညီအမွ်ခြဲေဝျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း
က်ဟန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မဲေပးသူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈအနည္းငယ္သာရေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္
ပါတီႀကီးမ်ားကို အစိုးရအေထာက္အပံ့ ညီတူညီမွ်ေပးျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အျမင္ကို
ထည့္မတြက္ရာေရာက္ၿပီး အခြန္ေဆာင္သူတို႔၏ ဘ႑ာကို ျဖဳန္းတီးရာလည္းေရာက္သည္။
(အကယ္၍

အရည္အခ်င္းမီသည့္

ပါတီမ်ားစြာရွိေနပါက

ပါတီႏိုင္ငံေရးကို

ျဖစ္ေျမာက္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။)၁၀ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား

အပိုင္းပိုင္းကြဲျပားသြားပါက

ေထာက္ပံ့ေၾကးပိုမိုရရွိႏိုင္ၿပီး

ေပါင္းစည္းသြားပါက

ေထာက္ပံ့ေငြ နည္းပါးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းသည္ ပါတီမ်ား ကြဲျပားသြားႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္
လည္းရွိသည္။ တခါတရံ အာဏာရအစိုးရသည္ အတိုက္အခံကို ကြဲျပားသြားေစရန္အတြက္
ဤနည္းကို သံုးေလ႔ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုအေတြ႕မ်ားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လူထု
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ရရွထ
ိ ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အုင
ိ ဒ
္ အ
ီ းီ ေအႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးရန္ပံု

ေထာက္ခံမႈရရွိသည့္အေပၚတြင္မူတည္၍ (မဲ၊ ေနရာ အေရအတြက္စသည္ျဖင့္) အနည္းအမ်ား
2. Getting the Political Finance System Right

ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္း၏ အားနည္းခ်က္မွာ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ားသည္
အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ အစိုးရပါတီဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္
ေလ့လာထာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္သာ ညီတူညီမွ် ေထာက္ပံ့ေလ႔ရွိၿပီး ၄၁
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အခ်ိဳးက်ေပးကာ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေရာစပ္သံုးသည္။၁၁
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ခြဲေဝရာ၌ (အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးနည္းေသာ္လည္း)
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔တြင္သံုးသည့္ ရန္ပံုေငြတြဲေပးသည့္စနစ္ကဲ႔သို႔ အျခားစနစ္မ်ားလည္း
ရွိသည္။ ယင္းစနစ္မွာ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ရွာ
ထားသည့္ ရန္ပံုေငြအားလံုး (သို႔) တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ တြဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစနစ္သည္
ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြရွာရာတြင္ ထက္သန္သည့္ပါတီမ်ားကို အားေပးေသာ္လည္း ေဝဖန္သူမ်ားကမူ
စီးပြားေရးေလာကမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရွိသည့္ ပါတီမ်ားအား အစိုးရအေထာက္အပံ့
မ်ားျဖင့္ ထပ္ေလာင္းအားေပးလိုက္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ဤ
အခ်က္ကို ေရွာင္လႊဲရန္မွာ နယူးေယာက္စီးတီးကဲ႔သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအား အေသးစားလွဴဒါန္းေငြမ်ား ရွာေဖြတြဲယူၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။၁၂
တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

(တခါတရံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားပါ)

ထံသို႔ သြယ္ဝိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အေတြ႕ရဆံုးမွာ မဲဆြယ္ရန္အတြက္
ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကို အခမဲ႔ (သို႔) ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ သံုးခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ား/
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

(သို႔)

အလွဴရွင္မ်ားအား

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊

အစိုးရ

အေဆာက္အဦမ်ားအား မဲဆြယ္ပြဲအတြက္ သံုးခြင့္ျပဳျခင္း၊ စာပို႔ခမ်ားအားေလွ်ာ႔ေပးျခင္း စသည္
တို႔လည္းပါဝင္သည္။ သြယ္ဝိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၏ အားသာခ်က္မွာ အေထာက္အပံ့ကို
သံုးစြဲရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ကူၿပီး အခြန္ထမ္းတို႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ေလ်ာ႔ပါးေစသည္။ အားနည္း
ခ်က္မွာ ေပးေသာအေထာက္အပံ့သည္ လက္ခံသူတို႔အား မဲေပးသူထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္
ထိေရာက္စြာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။၁၃
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အစိုးရ

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၏

အေရးပါပံုကို

စဥ္စားရာတြင္

အေထာက္အပ႔ံေပးမည့္အခ်ိန္၏ အေရးပါပံု (ဥပမာ- မဲေပးရန္ တရက္အလိုတြင္ေပးေသာ
အေထာက္အပ႔ံသည္ သက္ေရာက္မႈနည္းမည္ျဖစ္သည္)၁၄ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ပမာဏ (ႏိုင္ငံေ
ရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈ ရွိ/မရွိ) စသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္
သည္။ ဤအျခင္းအရာမ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္။

32

International IDEA

ဇယား ၂.၂။ အစိုးရတိုက္ရိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 		

အေၾကာင္းရင္း

မွတ္ခ်က္

ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

မ်ားအားလံုး မဲေပးသူမ်ားထံသို႔

အမ်ားအျပားပါဝင္လာရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ေယဘုယ်႐ႈျမင္မႈတြင္

ေရာက္ရွိေအာင္ ကူညီေပးရန္

မူတည္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား

အစိုးရအေထာက္အပံ့သည္ လွဴဒါန္းျခင္း/သံုးစြဲျခင္းအကန္႔အသတ္

လွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ႏွင့္

ခ်မ္းသာ

ဆင္းရဲ ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး

အလိုရွိသည့္

ေပါင္းစပ္အသံုးမျပဳပါက

အတိုင္းအတာအဆင့္တို႔

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏

ဆင္းရဲ

ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈကို မေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေပ။

ဆက္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္
အေထာက္အပံ့ လက္ခံရယူသူ

အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းသည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား

မ်ားအတြက္စည္းကမ္းလိုက္နာ

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္၊ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္

မႈအေလ႔အထေကာင္းမ်ား ပ်ိဳး

ေလာင္းမ်ားအား

ေထာင္ေပးရန္

လိုက္နာေစရန္ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သို႔ေသာ္

ထည့္သြင္းရန္စသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား

အစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစ
ႏိုင္သည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား

အဓိက

မွတ္ခ်က္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အရည္အခ်င္း

စံမရွိ

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္

စံသတ္မွတ္ျခင္း

လာႏိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ပါတီမ်ား အပိုင္း

(လက္ခံရရွိမည့္သူႏွင့္

ပိုင္းျဖစ္ေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး ျပည္သူပိုင္

ပတ္သက္၍)

ဘ႑ာျဖဳန္းတီးရာလည္း ေရာက္သည္။
မဲအေရအတြက္ႏွင့္

လူထုေထာက္ခံမႈရရွိထားၿပီးသား

ပါတီ

မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားရန္လိုသည္ (တိက်
ေသာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျပထားရန္
အေရးႀကီးသည္)
လႊတ္ေတာ္ေနရာ

အေရးမပါေသာ ပါတီငယ္မ်ားအား ဖယ္

အေရအတြက္ႏွင့္

ထုတ္ထားခဲ႔ရန္ သံုးသည္၊ သို႔ေသာ္ ပါတီ
အသစ္မ်ားအတြက္

ေရွ႕ဆက္သြားရန္

ခက္ခဲေစသည္။
ပါဝင္သည့္

အေထာက္အပံ့သည္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ကိုယ္စားလွယ္

အတြက္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ေနေသာပါတီ

အေရအတြက္ႏွင့္

မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္၊
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား

2. Getting the Political Finance System Right

ခြဲေဝျခင္းစံမ်ား

(အရည္အခ်င္း

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

ျပည့္မီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔

ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ပါဝင္လာႏိုင္သည္၊ သိ႔ုေသာ္ ပါတီမ်ား

မည္သို႔ ခြဲေဝမည္နည္းႏွင့္ စပ္

အားလံုး ညီမွ်စြာရရွိရန္

အပိုင္းပိုင္း ျဖစ္ေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး

လ်ဥ္း၍)

ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာ

အမ်ားအျပား

ျဖဳန္းတီးရာလည္း

ေရာက္သည္၊
မဲအေရအတြက္ (သို႔)

မဲေပးသူ ေထာက္ခံမႈမ်ားေသာ ပါတီသို႔

လႊတ္ေတာ္ေနရာ အေရ

ပိုမိုေထာက္ပ႔ံရန္ျဖစ္သည္၊

အတြက္ႏွင့္

ပါတီႀကီးမ်ားမွ

သို႔ေသာ္

ေဝစုအမ်ားဆံုး

ရႏိုင္ေျခရွိသည္၊
ပါဝင္သည္က
့ ယ
ုိ စ
္ ားလွယ္

(ပါဝင္သည့္ကုယ
ိ ္စားလွယ္အေရအတြက္

အေရအတြက္ႏွင့္

သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေသခ်ာမေဖာ္
ညႊန္းႏိုင္ေသာ္လည္း)

ပိုမိုတက္ၾကြစြာ

လွဳပ္ရွားသည့္ပါတီမွ အေထာက္အပံ့ပိုမို
ရရွိႏိုင္သည္၊
ျပန္ေပးသည့္

ကိုယ္ပိုင္ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းကို အားေပး

အသံုးစရိတ္ အခ်ိဳးက်

သည္၊ (သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားသည့္ ပါတီမွ
အားသာမႈရရွိႏိုင္သည္)၊

အေထာက္အပ႔ံေပးမည့္အခ်ိန္

ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၾကား

ပါတီပံုမွန္

(ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ (သို႔)

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္

အၿပီး (သို႔) ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း)

အကူျပဳသည္၊ သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာမရွိ
ေသာ

ပါတီမ်ားအတြက္

အလုပ္မျဖစ္

ႏိုင္ေပ၊
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ

(အရည္အခ်င္းစံ၊

ခြဲေဝျခင္းစံတို႔သည္

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

လက္ရွိလူႀကိဳက္

မ်ားမႈအေျခအေနႏွင့္ မအပ္စပ္ႏိုင္ေသာ္
လည္း)ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆယ
ြ ္
စည္းရံုးရာတြင္ သံုးရန္ အေထာက္အပံ့
မ်ားကို ႀကိဳတင္ရယူထားႏိုင္သည္၊
ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး

လက္ရွိလူႀကိဳက္မ်ားမႈ
ကိုက္ညီေသာ

အေျခအေနႏွင့္

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အားနည္းခ်က္မွာ
ပါတီမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႀကိဳ
တင္က်ခံထားရၿပီးေနာက္မွ ျပန္ေတာင္း
ခံရျခင္းျဖစ္သည္၊
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ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဒီမို

ေငြေၾကးပမာဏ နည္းပါးလြန္းလ်င္ ႏိုင္ငံ

(ေငြေၾကးမည္မွ်ေပးသင့္

ကရက္တစ္ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္

ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

သနည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)

မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ပမာဏ

သည္၊

မလံုေလာက္ျဖစ္တတ္

မ်ားလြန္းလ်င္လည္း

ပါတီမ်ား

သည္ လူထႏွင့္ ကင္းကြာသြားတတ္သည္
(လူထုမႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တတ္သည္)
လ်ာထားေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔)

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစိုးရအေထာက္

အေထာက္အပံ့ပမာဏ

ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ပ

အပံ့မ်ားကို မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္

အသံုးအတြက္

အသံုးျပဳရန္သာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး တခ်ိဳ႕တြင္
တားျမစ္ထားသည္၊

(ပါတီမ်ားႏွင့္ေရြး

ေကာက္ပြဲမ်ား အေပၚအျမင္တြင္ မူတည္
သည္)
က်ား/မ

တန္းတူညီမွ်မႈ

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္

စသည့္ တျခားႏိုင္ငံေရး

အင္အားစု၊ သုေတသနဌာနခြဲ စသည့္

ဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္

အတြက္

ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ

သံုးခြင့္ျပဳ

သည္ (တခ်ိဳ႕ကလည္း ပါတီမ်ား၏ လြတ္
လပ္ခင
ြ က
့္ ခ
ုိ ်ဳပ္ေႏွာင္သည္ဟု ေဝဖန္သည္)

oHk;pGJ&mwGif wm;jrpfjcif;ESifU uefhowfjcif;
လွဴဒါန္းရာတြင္တားျမစ္ရာ၌

အမ်ိဳးအမည္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း

သံုးစြဲရာတြင္မူ

တားျမစ္ျခင္းနည္းပါးသည္။ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံုးအစြဲမ်ား
(ႀကီးၾကပ္ထားေသာ အစိုးရအေထာက္အပံ့မွ လြဲ၍)ကုိ ႏိုင္ငံတိုင္းနီးပါး တားျမစ္ထားသည္။
တျခားေသာ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ဥပမာ- တီဗြီတြင္ ေၾကာ္ျငာခြင့္မျပဳျခင္း (တခါတရံတြင္ ေၾကာ္ျငာ
အားလံုး) ကိုလည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
ပိုမိုအေတြ႕ရမ်ားသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္
မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ မည္မွ်သာ သံုးစြဲရမည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္း
ရာတြင္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ရည္ရြယ္ရင္းသည္ကား အလွဴရွင္မ်ား၏ ၾသဇာကို
ကန္႔သတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္အား ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းစႏွင့္ အသားက်ၿပီး
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ေလ႔ရွိသည့္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တမ်ိဳးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ မိမိ
ေငြေၾကးကိုသံုးၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ပါတီအတြက္ေငြေၾကး
အလံုးအရင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္
မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ဓနၾကြယ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္ျခင္းကို ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သံုးစြဲမႈကိုကန္႔သတ္
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အေထာက္အပံ့ပမာဏ

ရန္ လိုအပ္သည္။
2. Getting the Political Finance System Right

ႏို္င္ငံမ်ား၏ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပါတီမ်ား၏ သံုးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္ၿပီး ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို

ကန္႔သတ္သည္။

လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္ျခင္းကဲ႔သို႔ပင္

သုံစြဲမႈ

ကန္႔သတ္ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ေစ
ရန္

ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာရရွိေသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

အားသာခ်က္အား ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဆင့္အား ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ (အထူး
သျဖင့္)

ရည္ရြယ္ရင္းမ်ားအား

လိုက္နာေစရန္

စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္

မူတည္သည္။

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အျခားအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ သံုးစဲြမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျခင္း (ဥပမာ- ဝန္ထမ္း
လစာမ်ား ပါ/မပါ) ႏွင့္ အကန္႔အသတ္၏ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား (ဥပမာ- အကန္႔အသတ္သည္
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ ရွိ/မရွိ) စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ပံု ၂.၄။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ သံုးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း
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ရွိ
မရွိ
အခ်က္အလက္မရရွိ
ရင္းျမစ္.. ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အုဒ
ိ အ
ီ းီ ေအ. အထက္ပါ ေျမပံသ
ု ည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိ
ေကာက္ယရ
ူ ရွထ
ိ ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအုင
ိ ဒ
္ အ
ီ းီ ေအ
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးရန္ပေ
ံု ငြ အခ်က္အလက္မ်ားေဒတာ့ေဘ့စတ
္ င
ြ ္ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=286&region=-1
တြင္ၾကည့္ပါ။
ေနာက္သီးျခားအျခင္းအရာတရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
မဟုတ္ပဲ (တိုက္ရိုက္မပါဝင္ေသာ ျပင္ပအုပ္စုမ်ားကဲ႔သို႔) ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအတြက္
အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ ပါ/မပါ ျဖစ္သည္။ အလြယ္ကူဆံုးေျဖရွင္းနည္းမွာ
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ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မပါဝင္ေသာသူမ်ားကို

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတြင္ပါဝင္ခြင့္ကို

တားျမစ္ျခင္း

(အထူးသျဖင့္)

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို

ပိတ္ပင္ျခင္းအျဖစ္

႐ႈျမင္ေလ႔ရွိသည္။၁၅ ႏိုင္ငံ

အမ်ားစုတြင္ ျပင္ပအုပ္စုအသံုးစရိတ္အတြက္ ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္မူ ျပင္ပအုပ္စုအသံုးစရိတ္အတြက္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း တင္ျပရန္
လုိအပ္ျခင္းမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္၊ အထူး
သျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခက်ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းကို တင္ျပထား
သည့္ အခန္း (၈)တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ဇယား ၂.၃။ အစိုးရတိုက္ရိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 		
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းရင္း

မွတ္ခ်က္

ေငြေၾကးၾကြယ္ဝေသာ

လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္ျခင္းသည္သာ ဤရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထိေရာက္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ေအာင္ ပိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ (လွဴဒါန္းေငြကိုသာ ကန္႔သတ္ထား

အားသာခ်က္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္

လ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနႏွင့္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး
ကို ပံုေအာထုတ္သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ)။ အေသးစားလွဴဒါန္းေငြ
မ်ားသည္ ပိုမိုရရွိရန္လြယ္ကူသျဖင့္ သံုးစြဲရာတြင္ ကန္႔သတ္ျခင္း
သည္ အေသးစားလွဴဒါန္းေငြမ်ား မ်ားျပားစြာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွငက
့္ ယ
ုိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ားကိက
ု န္သ
႔ တ္ရန္ ပိသ
ု င္ေ
့ လ်ာ္သည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္

ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္

ေယဘုယ်သံးု စြမ
ဲ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္္

အကုန္အက်မ်ားျပားစြာ

သံုးစြဲျခင္းသည္

ကိုယ္က်င့္တရားအရ

လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေစသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား

အဓိက

မွတ္ခ်က္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
တြက္ခ်က္ပံု

ပံုေသစုစုေပါင္းပမာဏ

နားလည္ရလြယ္သည္၊ သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵ

(ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီ

နယ္တို႔၏အႀကီးအေသးတို႔ကို ထည့္တြက္

တစ္ခုအတြက္/

ထားျခင္း မရွိေပ။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
တစ္ေယာက္အတြက္
အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၀၀၀)
မဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ရွိေသာ လူဦးေရ

ပမာဏ

ေပၚတြင္မူတည္၍ သံုးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

2. Getting the Political Finance System Right

(ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရး

ထားသည္ (ႀကီးမားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

ပါတီတစ္ခုအတြက္/

အတြက္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္ ပထဝီအက်ယ္အ

တစ္ေယာက္အတြက္၊

ဝန္းကို ထည့္မတြက္ထားေပ။

ပိုမိုသံုးစြဲရမည္

ျဖစ္သည္)၊

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခအ
ု တြက္
၁ ေဒၚလာ
တိက်ေသာပမာဏ (သို႔)

တိက်ေသာပမာဏ

နားလည္ရလြယသ
္ ည္၊ သိေ
႔ု သာ္ေငြေၾကး

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို

(ဥပမာ-ေဒၚလာ ၁၀၀၀)

ေဖာင္းပြမႈသည္ သံုးစဲြမႈပကတိ တန္ဖိုးကို

ထည့္တြက္ၿပီး

အလ်င္အျမန္

ေလ်ာ႔ပါးသြားေစသည္၊

(ဤအခ်က္ကို

ကာကြယ္ရန္

သံုးစြဲမႈ

ပမာဏကို ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္)
အနိမ္႔ဆံုးလစာတို႔၏

အနိမ္႔ဆံုးလစာ (သို႔ နီးစပ္ရာတစ္ခုခု)

ဆတုိးကိန္း

ကို

ထိန္းထားႏိုင္မည္ဟု

ယူဆလ်က္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ အလိုလို ခ်ိတ္
ဆက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္၊
ပံုမွန္လစာတို႔၏

အနိမ္႔ဆံုးလစာကဲ႔သို႔

အစိုးရမူ၀ါဒကို

ဆတုိးကိန္း

မွီခိုမႈနည္းသြားသည္၊ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္
ကိုးစားႏိုင္သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္
အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။

&efykHaiG&Sif;wrf; xkwfjyefjcif;
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး

မည္သို႔ရန္ပံုေငြရွာသည္၊

သံုးစြဲကို

တင္ျပရန္မွာ

ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုး၏ အခရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တင္ျပ
ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ မဲေပးသူမ်ားအား မဲေပးရာတြင္ အခ်က္
အလက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ
ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC)မွ လိုအပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရွိေစရန္ျဖစ္
သည္။ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းမ်ားျဖစ္မည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ
ဆံုး႐ံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႔သည္ တရားတေဘာင္မ်ားထက္ မေကာင္းမႈကို မျပဳလုပ္ရန္
ပိုမို တားျမစ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္မွာ

လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္

အသံုးအစြဲမ်ားေပၚတြင္

ကန္႔သတ္ျခင္း၊

တားျမစ္ျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူမ်ားက စည္းမ်ဥ္ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာျခင္းရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္
ပိုမိုလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားကို ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤသို႔စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ျဖင္တ
့ င္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္စစ
ံု မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပရ
္ ာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
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ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၏ ၉၀ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္းတြင္ ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
ဥပေဒမ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာမ်ားကို တင္ျပရန္ မလိုေပ။
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္
ကြာျခားသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္

အျငင္းပြားရဆံုးမွာ

အလွဴရွင္တို႔၏

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္/မထည့္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္၊ ရွင္းတမ္းတင္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
ထက္ဝက္ခန္႔တြင္ ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏ
တစ္ခုထက္ပိုမို၍လွဴဒါန္းမွသာလ်င္ အလွဴရွင္၏အခ်က္အလက္တို႔ကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။၁၆
ထိုသို႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ
လြတ္လပ္ခြင့္ကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

ကာကြယ္ျခင္းတို႔ညီမွ်ေအာင္

အေသးစားလွဴဒါန္းသူမ်ား၏

ပုဂၢလိက

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္

ရွင္းတမ္း

တင္သြင္းရသူတို႔၏ ကရိကထမ်ားကို ေလ်ာ႔ပါးေစသည္။ ရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပည္သူသို႔ ခ်ျပ/မျပ
ဆိုသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ကြာျခားသည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဘ႑ာေရး
ရွင္းတမ္းမ်ာကို ျပည္သူသို႔ခ်ျပရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ယင္းမွာလည္း UNCAC ၏ မူရင္းဦးတည္ခ်က္မွ
ေသြဖီေနသည္။ အခ်ိဳ႕မွာခက္ခဲ၍ ရရွိရန္မလြယ္သာ ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပၾကသည္။ ျဖစ္သင့္
သည္မွာ ရွင္းတမ္းမ်ားသည္ နားလည္ရ၊ ရွာေဖြရလြယ္ကူေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္တြင္
ဖတ္ရွဳ၍ရႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားသင့္သည္။
ဇယား ၂.၄။ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပရန္ လိုအပ္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 		
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းရင္း

မွတ္ခ်က္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

UNCAC ႏွင့္ တညီတည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ရန္ပုံေငြေရး

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္

ရွင္းတမ္းတင္ျပမႈသည္ အေရးပါသည္။

အမွတ္တမဲ႔အမွားမ်ားအား

သီအိုရီအရဟု ဆိုေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပမႈမရွိဘဲႏွင့္

ဂရုမူမိေစရန္

အမွတ္တမဲ႔အမွားမ်ားအား ဂရုမူမိေစရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား

အဓိက

မွတ္ခ်က္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပမည့္

ပံုမွန္ရွင္းတမ္း

ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားအၾကား တက္ၾကြလဳွ ပ္ရာွ း

အခ်ိန္ႏွင့္အႀကိမ္

ေသာ ပါတီမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္

အေရအတြက္

ရွင္းတမ္းသည္ အေရးပါသည္၊ မရွိသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားမွ
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပရန္

လိုအပ္ျခင္း

သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရန္ပံုေငြရွာ
ေဖြသံုးစြဲရာတြင္

စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ပိုအခြင့္သာသည္။
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အနိမ့္ဆံုးရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ား တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္း

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းတမ္းကို တစ္ႏွစ္

အတြက္ ရွင္းတမ္း

တစ္ခါ တင္ျပရန္လိုေသာ္လည္း မဲဆြယ္
စည္းရံုးေသာ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္း
ေပၚထြက္လာမည္ မဟုတ္ေသးေခ်၊ မဲ
ဆြယစ
္ ည္းရံးု စဥ္ကာလအတြငး္ ထုတျ္ ပန္
ျခင္းသည္ မဲေပးသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိ
ေသာ္လည္း လုပ္သားအင္အား နည္းပါး
ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပရမည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

(ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ရန္ပံုေငြရွာျခင္းႏွင့္သံုးစြဲျခင္း အမ်ားစုကို
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက

ေပါင္းစပ္ တင္ျပရသည္)

ျပဳလုပ္

ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ခုလံုး၏ ရန္ပုံေငြ
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အေရး
ပါသည္။၁၇
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ေရြးေကာက္ပစ
ဲြ နစ္တစ္ခလ
ု းုံ တြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

မ်ား

ပါတီမ်ားကို အေလးထားၾကေသာ ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ တခါတရံ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း
မ်ားအေနႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္း တင္ျပ
ရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ယင္းမွာ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈကို

ေလ်ာ႔ပါးေစၿပီး

တားျမစ္ျခင္းႏွင့္

ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ေစႏိုင္

သည္။
ျပင္ပအုပ္စုမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးပြားေစၿပီး လစ္
ကြက္ဟာကြက္မ်ား မရွိႏိုင္ေပ၊ သို႔ေသာ္
တခါတရံတြင္ ျပင္ပအုပ္စုမ်ား၏ အသံုး
စရိတမ
္ ာွ မွန/္ မမွနစ
္ စ္ေဆးရန္ ခက္ခသ
ဲ ည္၊

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတြင္ ပါရွိရမည့္

ဝင္ေငြ

မဲေပးသူမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီ

အေၾကာင္းအရာမ်ား (ႏိုင္ငံ

မ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို

အမ်ားစုတြင္ ေပါင္းစပ္တင္ျပ

အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္

ရသည္)

စည္းရံုးေရး

ရန္ပံုေငြမ်ား၏

ဇစ္ျမစ္ကို

သိရန္ အေရးႀကီးသည္။
သံုးစဲြမႈ

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

အသံုးအစြဲကို

ကန္႔

သတ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္
မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမ်ား ေငြေၾကး
(အစိုးရအေထာက္အပံ့အပါအဝင္) သံုးစြဲ
ရာတြင္ အေျမာ္အျမင္ရွိ/မရွိ အကဲျဖတ္
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ႏိုင္ေစရန္ သံုးစြဲျခင္းအတြက္ ရွင္းတမ္း

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း

အေၾကြးမ်ား

ျဖတ္ႏိုင္ရန္

ပဋိပကၡရွိ/မရွိ

အကဲ

(ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း

ေရြးခ်ယ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ဓနအင္အား

ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ/မရွိ သိႏုိင္ေစရန္) ႀကီး
မားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၊ အေၾကြး
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား

သည္ အေရးပါသည္။
ျပည္သူသို႔ခ်ျပမည့္

မရွိ

အခ်က္အလက္မ်ား

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ား
ကို လက္ခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္
အျဖစ္သိမ္းထားၾကသည္။ ပုဂၢလိကလြတ္
လပ္မႈကိုကာကြယ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကို အေထာက္အကူမျပဳေခ်။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ

အခ်ဳိ ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြ င္အ က်ဥ္း ခ်ဳပ္ ထားေသာ
ရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပ
တတ္ၾကသည္။
တခါတရံ

သို႔ေသာ္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ယင္းသည္
အနည္း

ငယ္ရွိေစသည္။
ရရွေ
ိ သာအခ်က္ အလက္ အျမင့္ဆံုးေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရွိ
အားလံုး

ေစသည္၊ သို႔ေသာ္ အေသးစားလွဴဒါန္းရွင္
တို႔၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္
ရန္ လိုအပ္သည္။
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တင္ျပျခင္းကို လိုအပ္သည္

EdkifiHa&;&efykHaiG pnf;rsOf;Oya'rsm;udk touf0ifazmfaqmifjcif;
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို ေလ႔လာနားလည္
ထားသူမ်ား သိထားသည့္အတိုင္း ဤစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာအခန္းမ်ားမွ အေရး
အႀကီးဆံုး သင္ခန္းစာမွာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ား

ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း

အေဟာသိကံပင္

ျဖစ္သည္ဟူေသာ

အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မည္သို႔ရန္ပုံေငြမ်ား ရွာေဖြရမည္၊
သံုးစြဲရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းနည္းနာမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ေသခ်ာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္းဟု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လိုက္နာ
ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ လွဴဒါန္းၾကျခင္းေၾကာင့္ လွဴဒန္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ရန္မွာ ေနရာတကာတြင္
ခက္ခဲသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ရန္လြယ္ကူ
သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ပါတီမ်ား လက္ထဲသို႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ
သြယ္ဝိုက္ေရာက္မသြားေအာင္လုပ္ရန္မွာ

အင္မတန္မွခက္ခဲသည္။

အျခားစည္းကမ္းမ်ားမွာ

လိုက္နာေအာင္ လုပ္ရန္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။ ဥပမာ- ဖိလစ္ပုိင္တြင္ တီဗြီေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔တြင္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ေသာ မိနစ္အေရ
အတြက္ကို ကန္႔သတ္လိုက္သည္။၁၈ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုကို လိုက္နာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ပါတီမ်ား
အေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုလည္း ထည့္တြက္သင့္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးက
နည္းၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးက မ်ားေနလ်င္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းကို အမွန္လိုအပ္မႈ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
မည္သည့္ စည္းကမ္းစနစ္ကမွ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား လိုက္နာရာတြင္
ထိေရာက္မႈကို အာမမခံႏိုင္ေခ်။ ေဒသဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားႏွင့္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္
အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားလည္း အခန္းက႑တရပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေပ
သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္ပုံေငြစီမံမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
ျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤသို႔႐ႈပ္ေထြးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားမွာ သူတုိ႔ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားသံုးစြဲရာႏွင့္ ေကာက္ခံ
ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ကို အထူးတလည္ စိတ္ဝင္တစားမရွိၾကေခ်။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို ေရရွည္
တိုးတက္လိုပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
တြင္ ေငြေၾကးအသံုးအစြဲ ထိန္းခ်ဳပ္လိုစိတ္ရွိရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။
ထိေရာက္ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒလိုက္နာမႈ ရရွိရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ကိစၥမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ပုိင္ခြင့္၊

လြတ္လပ္ခြင့္၊

လံုေလာက္ေသာအင္အားစုမ်ား၊

ဆႏၵတို႔ရွိသည့္

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု လုိအပ္သည္။ ဥေရာပရွိ ဒီမိုကေရတစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ လူအခြင့္အေရး၊ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္တို႔က ေထာက္ျပသည္မွာ
(ႀကီးၾကပ္လိုက္နာေစမည့္ အဖြဲ႔အစည္း) သည္ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားမွ ကင္းလြတ္မႈရွိရန္ႏွင့္ သမာ
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သမတ္က်မႈကို အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္
ထူးျခားသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း
နီးပါးတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိထား
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ားေဒတာေဘ့စ္ကညႊန္းဆိုသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္
ရရွိထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ကြပ္ကဲေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ ဤတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ၾက
ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ား
တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ႔သို႔ ဤအျခင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ သိသာေသာ
ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။
ပံု ၂.၅။ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ေလ႔လာအကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔အတြက္
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ
၇၅
၆၁

၄၅

၄၁

၁၆
၈.၉%
(ႀကီးၾကပ္ေရး
အဖြဲ႔ရွိသည္)

၁၄
၇.၈% (ဝန္ႀကီး
ဌာနမွ
ေဆာင္ရြက္
သည္)

၁၈
၁၀% (တရားရံုးမွ
ေဆာင္ရြက္သည္)

အဖြဲ႔ရွိသည္)

၁၃.၉% (စာရင္းစစ္

၀

၂၅

မ်ား ရွိသည္)

၁၅

၂၂ .၈% (မရွိ)

၃၀

၁၈.၉%(အျခားအဖြဲ႔အစည္း

၃၄

၃၃.၉% (အီးအမ္ဘီ)

ႏုိင္ငံအေရအတြက္

၆၀

ရင္းျမစ္. ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အုဒ
ိ အ
ီ းီ ေအ. အထက္ပါ ေျမပံသ
ု ည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိ ေကာက္ယူ
ရရွထ
ိ ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အုင
ိ ဒ
္ အ
ီ းီ ေအႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ရန္ပံု
ေငြအခ်က္အလက္မ်ားေဒတာ့ေဘ့စတ
္ င
ြ အ
္ ခ်က္အလက္မ်ားမ်ားကိစ
ု ဥ္ဆက္မျပတ္
သည္။

ေဖာ္ျပထား

http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=286&region=-1

တြင္ ၾကည့္ပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။ အီးအမ္ဘီ=ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစိုးရ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏အခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
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1. Chapter
2/
EkdifiHa&; &efTitle
ykHaiGpepfukd rSefuefatmifjyKvkyfjcif;

ျပဌန္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းက်င္သံုးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။၁၉

လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း
ရွိရန္လည္း

လိုအပ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေသးငယ္ေသာ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျပဳ
သေဘာဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြၿခံဳငံုႀကီးၾကပ္ျခင္း၏ လိုအပ္ပံုကိုနားလည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လိုက္
နာလိုစိတ္တို႔ကို တိုးပြားေစသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း တစံုတရာကို မျပဳလုပ္ခင္ အခ်ိဳးက်ပါဝင္
ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဗဟုစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။
ႀကီးၾကပ္ရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ားျဖစ္သည့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တသမတ္တည္းျဖစ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္စြမ္း စသည္တို႔ကို က်င့္သံုးရန္
လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြၾကီးၾကပ္မည့္
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို

အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အတြက္

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆင္တူသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလ်င္ ယင္းတို႔မွာ•

အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရာထပ္ျခင္းမရွိသည့္ ရွင္းလင္း
လံုေလာက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

•

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဖိအားမ်ားမွကင္းလြတၿ္ ပီး လူထယ
ု ၾုံ ကည္ကးုိ စားမႈကုိ ေပးစြမး္ ႏိင
ု သ
္ ည္အ
့ လံးု စံု
ပါဝင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္စဥ္၊

•

သာမန္မဟုတ္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္သက္ရွိ
သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား

•

လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏

ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတြင္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိျခင္း
•

စည္းကမ္းလိုက္နာေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တသားတည္းျဖစ္ေစၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း
ဘက္မလိုက္ပဲပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္မည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုေမြးျမဴျခင္း
ထို႔နည္းတူစြာပင္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္က်င့္သံုးႏိုင္သည့္

ျပစ္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်သည့္ ေနာင္မလုပ္ဝံ့ေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားလည္း
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ လူထုမႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကို
ေၾကာက္ရြံၾကသည့္အေလ်ာက္ သတိေပးျခင္း (သို႔) အမည္တပ္ၿပီး အရွက္ရေစျခင္းသည္
ထိေရာက္စြာ ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္
မ်ားကို ျပည္သူထံသို႔ခ်ျပၿပီး မီဒီယာႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား
သိေစျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ သို႔ေစကာမူ ေနာင္ ႀကီးမားေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ဒဏ္ေငြရိုက္ျခင္း၊ အစိုးရအေထာက္အပံ့ရုပ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေထာင္ဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
တို႔ေတာင္မွ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ ဤသို႔ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အနည္းဆံုးအားျဖင့္ စာရြက္
ေပၚတြင္) ရွိၾကေသာ္လည္း ဒဏ္ေငြရိုက္ျခင္းမွာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
စည္းကမ္းလိုက္နာေစရန္ ႀကီးၾကပ္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေရးအႀကီးဆံုးတာဝန္
တရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မည္သို႔ရန္ပံုေငြရယူၿပီး သံုးစြဲသည္
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ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပည္သူ႔ထံေရာက္ေအာင္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ
ေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို

ေထာက္ပံ့ေနသည္၊

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္

အလွဴရွင္သည္ အစိုးရစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရမႈ ရွိ/မရွိ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
မီဒီယာအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြတိမ္းေစာင္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္

စည္းကမ္းလိုက္နာေစရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ တခါတရံ သတင္းေထာက္
မ်ား၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားသည္ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တရားဝင္
ဆန္းစစ္္သည္ထက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုးသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္
လာေစရန္

တာဝန္ရွိသည္။

ကမၻာ႔ေနရာအမ်ားအျပားတြင္

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးရန္ပံုေငြအား

သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပိုအေတြ႕ရမ်ားလာသည္။ ထိုသုိ႔ တိုးပြား
လာျခင္းသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအား သေဘာေပါက္နားလည္မႈရွိလာၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ
အမူအက်င့္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရရွိလာေအာင္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။

usrf;ukd;pm&if;
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္
ျပည္သူႏွင့္

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဘ႑ေရးဘုတ္အဖဲြ႕

ကိုက္ညီေသာ

ရန္ပုံေငြမ်ား

စာတမ္းကုိ

(၂၀၁၃)မွ

ထုတ္ေဝေသာ

http://www.nyccfb.info/

candidates/candidates/publicmatchingfunds.aspx ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀
ရက္ေန႔တြင္ ကုိးကားခဲ့သည္။
အုိမန္၊ မဂၢနပ္စ္ (၂၀၁၂) ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား။ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
ဥပေရာပတုိက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမုိကရက္တစ္အ
ဖဲြ႕စည္းမ်ားဆုိင္ရာရုံး (OSCE/ODIHR) ႏွင့္ ဗင္းနပ္(စ္)ေကာ္မရွင္ (၂၀၁၀)။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊စီဒီအယ္လ္-ေအဒီ(၂၀၁၀) ၀၂၄။
ေရးႏုိးစ္၊ အင္ဒ႐ူး၊ ေရလီ၊ ဘန္ႏွင္ အယ္လ္လစ္၊ အင္ဒ႐ူး(တည္းျဖတ္)(၂၀၀၅) ေရြးေကာက္ပြဲစ
နစ္ဒီဇုိင္း။ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ

လက္စြဲစာအုပ္သစ္။

စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊

ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအကုိ http://www.idea.int/publications/esd/ တြင္ ရရိွႏုိ္င္ၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကုိးကားခဲ့ပါသည္။
ဆမီေလာ့ဗ္၊ ဒန္နီယယ္ (၂၀၀၈) ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိပ္ခည္းတည္းလည္း
အေျခ အေနမ်ား- ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ ဒီအုိင္အက္စ္စီ
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ စာတမ္း။ ဘူဒါပက္၊ ဗဟုိဥေရာပ တကၠသုိလ္၊ ဒီမုိကေရစီရွိ မျပည္စုံမႈ
မ်ားေလ့လာေရးစင္တာ။
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1. Chapter
2/
EkdifiHa&; &efTitle
ykHaiGpepfukd rSefuefatmifjyKvkyfjcif;

သတင္းေထာက္မ်ား ေျခရာခံရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္၊ ဥပမာ- မည္သူက မည္သည့္ႏိုင္ငံ

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCHR)
တြင္

ပါဝင္ခြင့္၊

မွတ္ခ်က္

မဲေပးခြင့္ႏွင့္

နံပါတ္

(၂၅)

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈကုိ
ကုိ

(၁၉၉၆)

ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ား

တန္းတူရရိွေရး၊

ေယဘုယ်

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/

d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb တြင္ ရရိွႏုိင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္
ကုိးကားခဲ့သည္။

rSwfpkrsm;
၁။

ဥပမာအားျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈ၊ သုံးစဲြမႈအကန္႔အသတ္ပမာဏသည္ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးေန
လွ်င္ ဘ႑ေရးရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပေသာအခါ မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

၂။

ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုမွာ အစုိးရရန္ပုံေငြႀကိဳတင္လ်ာထားျခ
င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ဆုိင္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္သာ သုံးစဲြခြင့္ရိွေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္
မသက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ဤခ်ဥ္းကမ္းမႈႏွစ္ခုသည္
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ကြာဟခ်က္
သိပ္မရိွလွဟု ထင္ရသည္။ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ လုအ
ိ ပ္မအ
ႈ ရိဆ
ွ ုံးအပုင
ိ ္းမ်ားတြင္
လႊဲေျပာင္းသုံးစဲြၾကသည္။

၃။

ရွဳေထာင့္ႏွစ္ခုအားေပါင္း၍စည္းစားျခင္းသည္ Smilov (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁) မွ
ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ ‘ႏုိင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ဆုိင္ေသာ႐ႈေထာင့္’ႏွင့္ဆင္တူသည္။ ထုိစာအုပ္
တြင္ သူက ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ဆုိင္ေသာ စနစ္မ်ာအတြက္ အားလုံးအတြ
က္တေျပးညီျဖစ္ေသာအျမင္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္တီးရာတြင္ လစ္ဘရယ္အျမင္ႏွင့္ သာတူ
ညီမွ်ျဖစ္မႈအျမင္ႏွစ္ခုကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ သူ၏ဒုတိယ႐ႈေထာင့္မွာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္
ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ထုိဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကုိအေျခအေနအခင္းအက်င္းယူဆခ်က္
ဖက္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၄။

ဥပမာေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆြီဒင္ပါလီမန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုေပၚမွ
ေရးသား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေပးလုိသည္။ ၎တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစုိးရ
ေထာက္ပံ့ေငြကုိ ရရိွၾကေသာ္လည္း ‘အစုိးရႏွင့္ပါလီမန္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အစုိရေ
ထာက္ပံ့ေငြသုံစဲြပုံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မထားေပ။’ (စာေရးသူမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
h tt p : / / w w w. r i k s d a g e n . s e / s v / S a - fu n k a r- r i k s d a g e n / F ra g o r- - s va r /
Ledamoteroch-partier/?faqid=37664 တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၅။

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိရရိွလုိပါက

ရီႏုိးလ္၊ ရဲလီႏွင့္ အဲလီ ၂၀၀၅ ကုိ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ အင္တာေနရွင္နယ္ အုိင္ဒီအီးေအ
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ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္ မွ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ
အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ (အုိမန္ ၂၀၁၂ ကုိ ႐ႈပါ။)
၆။

စမီေလာ့ဗ္ ၂၀၀၈။

၇။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ UNHCR အစီရင္ခံစာက ‘ထုိက္သင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ မဲဆြယ္ေရးအသုံး
စရိတ္မ်ားအား

ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ

မထိခုိက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (ဝါ) ပါတီတစ္ခုခု၏
အသုံးစရိတ္မ်ား၏အခ်ိဳးမညီမွ်မႈသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ မထိခုိက္လွ်င္ အဆင္ေျပသည္။’
၈။

ဤဇယားကုိ Daniela Piccio က ပထမဦးဆုံး ေရးဆဲြျပဳစုခဲ့သည္။

၉။

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၄ ႏုိင္ငံေပၚတြင္ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္။

၁၀။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (ထုိ
အခ်ိန္က ပါတီ ၆ဝ ေက်ာ္ရိွ) ကုိ တူညီေသာပမာဏ ေပးရမည္ဟု ေျပာထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ တုိက္ရုိက္ေပးေသာအစုိးရ
ေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေလသည္။
၁၁။ ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ႏုိင္ငံေပၚတြင္ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္။ က်န္ႏုိင္ငံ
မ်ားသည္လည္း ခဲြေဝခ်ထားေရး သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးၾကေလ
သည္။ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီး
အေရအတြက္၊ ပါတီတစ္ခုမွဝင္ေရာက္အေရြးခံေသာ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးေရ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးပါတီဝင္အေရအတြက္ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။
၁၂။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြဘုတ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၃။
၁၃။ ဤကိစၥမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားသည္ ျပည္သူပုိင္ရုပ္ျမင္သံၾကာအစီ
အစဥ္တြင္ ေျပာဆုိခ်ိန္ အညီအမွ်ရရိွျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထုတ္လႊင့္ျပသ
ေနေသာ မဲဆြယ္ေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသူအနည္းငယ္သာ ရိွေလသည္။
၁၄။ OSEC/ODIHR ႏွင့္ ဗန္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဆာင္ပါးအမွတ္ ၁၈၄) တြင္
အႀကံေပးထားသည္မွာ

‘အေထာက္အပံ့မ်ားခဲေဝေပးျခင္းစနစ္မ်ား

ျပဳလုပ္ေသာအခါ

ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီကာလ ေထာက္ပံ့မႈစနစ္မ်ား ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ၎သည္
ဆင္းရဲၿပီး အသစ္ထူေထာင္ေသာ ပါတီငယ္မ်ား ထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ အသက္
ဆက္ေပးသည့္

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္

ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းေငြႏွင့္

မတူေပ။

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္မႈတစ္ခု ေဆာင္
ရြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အနည္းဆုံး စ,စဦးေထာက္ပံ့မႈကုိ မေပးႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္
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1. Chapter
2/
EkdifiHa&; &efTitle
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မွ က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ ၎ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ေထာက္ပ့ံမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ မတူကဲြျပားေသာပါဝင္မႈအေပၚတြင္
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေထာက္ပံ့ေငြ
ခဲြေဝခ်ေပးျခင္းကုိမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလတေလွ်ာက္

မွ်တေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား

ေပးႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခု လုိအပ္သည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကုိ
သုိ႔မဟုတ္

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးကာလအတြင္

ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးမွသာေပးျခင္းသည္

အခ်ိန္ကာက်မွေပးျခင္း

ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍ မညီမွ်မႈကုိျဖစ္ေစၿပီး ခ်မ္းသာေသာပါတီမ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယူရန္ ခက္ခဲ
ေစႏုိင္သည္။’
၁၅။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥေရာပတရား႐ုံးမွ ယူေကႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ႏွစ္ခုက ေျပာထားသည္မွာ ဥေရာပ၏ အေျခအေနအခင္းအက်င္းအရ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြ
ယ္စည္း႐ုံးေရးတြင္ တတိယအုပ္စုမွ ထုိက္သင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ လက္ခံႏုိင္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ Bowman v.
the United Kingdom (141/1996/760/961) ႏွင့္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ
Animal Defenders International v. the United Kingdom (Application no.
48876/08) တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။
၁၆။ အလွဴ႐ွင္မ်ားအတြက္

အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္လုိအပ္ေသာ

အနည္းဆုံးပမာဏမွာ

လုိင္ေဘးရီးယားတြင္ အင္တာနယ္႐ွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၀ ႏွင့္ အီတလီတြင္ အင္တာနယ္ရွင္
နယ္ေဒၚလာ ၆၂,၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ကြာျခားႏုိင္သည္။ (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္း
မႈမ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။)
၁၇။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္၍
ေနာက္ထပ္သိလုိ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဤစာအုပ္႐ိွ ေဒသအလုိက္ေလ့လာဆန္း
စစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
၁၈။ မျငင္းသာသည္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕သည္ သူတုိ႔အစား အျခားေသာအမတ္
ေလာင္းမ်ား၏ လက္႐ိွမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကုိ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ ထုိကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ
ေကြ႕ဝုိက္ေရွာင္ရွားၾကေလသည္။
၁၉။ OSCE/ODIHR ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ဗင္းနစ္ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္းပါးအမွတ္
၂၁၂၁ တြင္ ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
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tmz&du
မဂၢနပ္စ္ အုိမန္

ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးသည္ အေရးပါေသာက႑တစ္ရပ္၌ ရိွေန
သည္ဟု ေျပာလွ်င္ အာဖရိကႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာဖူးသူမ်ားထဲတြင္ျငင္းခ်က္ထုတ္သူ အလြန္ရွား
လိမ့္မည္။

တကယ္တမ္းတြင္လည္း

မွ်တေသာေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြကုိမည္သုိ႔ရွာေဖြသုံးစဲြၾကသနည္းဆုိသည့္ ကိစၥသည္
ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္

ျဖစ္ပ်က္သမွ်ေသာ

အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ထက္

သက္ေရာက္မႈ

ပိုရိွႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္
ဤသုိ႔အေရးႀကီးေသာအမွန္တရားကုိ

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္

ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။

အာဖရိကတုိက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သနည္း၊ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားအား မည္သုိ႔သုံးစဲြသနည္းဆုိသည္ကုိ ယခုထက္
မ်ားစြာနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

tmz&duwkduf&dS EkdifiHa&;&efykHaiGESifUywfoufí
BuHKawGY&aomjyóemrsm; rdwfquf
အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရး
မကုန္ႏုိင္ေသာ (အမွန္တကယ္တြင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေရးမကုန္
ႏုိင္) ရႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ ျပႆနာအသေခၤ်ကုိ ႀကံဳေတြ႕လ်က္ရိွသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ား
သည္လည္း ႏုိင္ငံ၊ ေဒသကုိလုိက္၍ကဲြျပားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းသည္ အာဖရိက
တုိက္ရိွ

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍

ႀကံဳေတြ႕ရေသာအဓိကျပႆနာမ်ားကုိ

အက်ဥ္း႐ုံး

မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ (အာဖရိကတုိက္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ထုိျပႆနာမ်ားကုိ
ႀကံဳေတြ႕ရသည္ မဟုတ္ပါ။)
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oufqkdifoltm;vkH;twGuf aiGaMu;&&dSEkdifrItcGifUtvrf;
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခု မရိွျခင္းသည္ အေရးႀကီးျပႆနာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြေရးအေနအထား အားနည္းေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ
နစ္နာၾကရသည္။၁

တခါတစ္ရံတြင္

အာဏာလက္ဝယ္ရိွသူမ်ားႏွင့္

အာဏာမဲ့မ်ားအၾကား

ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားပင္ ျဖစ္တတ္သည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ‘တဖက္တြင္ အတုိက္အခံပါတီ
မ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊
လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

အျခားတစ္ဖက္တြင္

ႏုိင္ငံေတာ္ဟုဆုိေသာ

အာဏာရပါတီ၏ကုိယ္စား

ဖက္ႏွစ္ဖက္အၾကား’

၂

ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈဟု

ဆုိႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ကြာဟခ်က္မ်ားရိွျခင္းသည္ အတုိက္အခံဖက္ကမဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ သတင္း
စကားမ်ားျဖင့္ စည္းရုံးရာတြင္ (သုိ႔မဟုတ္ သတင္းစကားမ်ားအား မဲဆႏၵရွင္မ်ားနားသုိ႔ေရာက္
ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္) အခက္ေတြ႕ေစသည္။ ဤသုိ႔အခြင့္အလမ္းမရရိွျခင္းသည္ ေရွးအစဥ္
အဆက္ကတည္းကပင္ အပစ္ပယ္ခံအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူငယ္ထုႏွင့္အမ်ိဳးသမီးထုကုိ ပုိ၍
ထိခုိက္ေစသည္။

EdkifiHykdif&if;jrpfrsm;udk tvGJoHk;jcif;
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအားအလြဲသုံးစားျပဳျခင္းသည္ အာဖရိကတုိက္ရိွႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
တြင္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအႏုိင္ရထားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သူတုိ႔
ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရရန္ သူတုိ႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အသုံးခ်ၾက
သည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္သာလုိမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္
အသုံးခ်ျခင္းသည္ လြန္စြာထိခုိက္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစၿပီး အထက္တြင္ေဆြးေႏြး
ထားသည့္အတုိင္း မွ်တမႈမရိွေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအရ
၎သည္ မမွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ထိခုိက္ေစသည္။
ထုိမမွ်တေသာ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္

လက္ရိွအာဏာရထားသူမ်ား

ျပန္လည္

ေရြးေကာက္ခံရေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အာဏာရ
ပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ရန္ပုံေငြြမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရေရးအတြက္ လုိသလုိ
အသုံးခ်ျခင္းသည္ အစုိးရအရည္အေသြး အေပၚတြင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ
လႊမ္းမုိးမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအလြဲသုံးစား
ျပဳျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ေငြကုန္က်စရိတ္
မ်ားလာ၍ ျပည္သူလူထုအားေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္အေရအတြက္
ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္သည္။၃

aus;Zl;cHaus;Zl;pm; EkdifiHa&;
ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစား (neo-partimonialism သုိ႔မဟုတ္ ေက်းဆပ္ျပဳသူ-ေက်းဇူး
ခံသူ(patron-client) စနစ္ဟုလည္း လူသိမ်ားၾကသည္) ဆုိသည္မွာေက်းဇူးဆပ္သူ (ဤေနရာ
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တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္) မ်ားသည္ (ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အသုိင္းအဝုိင္း
ေပးေသာ မဲဆႏၵရွင္အုပ္စုႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းအေျခအေနကုိ ရည္ညႊန္း
သည္။၄ အာဖရိကႏုိင္ငံေရးတြင္ ထုိေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားအခန္းက႑ကို မၾကာခဏအေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးၾကရၿပီး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳပ္အား
ျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ‘အာဖရိကတုိက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်
က္ေပးျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည္။ ေက်းရြာအဆင့္မွသည္ ဗဟုိအျမင့္ဆုံးအဆင့္အထိ
အေတာမသတ္ႏုိင္ေသာ အေပးအယူမ်ား တသီတသန္းႀကီး ရိွသည္။’၅

rJ0,fjcif;
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္သည္

စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္အဆန္းမ်ားျဖင့္

မဲဆြယ္စည္းရုံးမည့္အစား ေငြေပး၍စည္းရုံးျခင္းသည္ အာဖရိတစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ရိွသည္
မဟုတ္ေပ။ သုိ႔လင့္ကစား အာဖရိကႏုိင္ငံ အေျမာက္အျမားအတြက္ ထုိျပႆနာသည္ အဓိက
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားဆက္ဆံေရးႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားတုိက္
ရုိက္ဆက္စပ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစု ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
(ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးသုံးစဲြျခင္းသည္ ဒီဂ်ီေဘာ့တီႏွင့္ ေမာ္ရီေတး
နီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွလြဲ၍ က်န္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားမဝင္ပါ။) ၎ကုိ ေအာက္တြင္ အေသး
စိတ္ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္။

&mZ0wfrIruif;aom &efykHaiG
အာဖရိကတုိက္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

သိသိသာသာတုိးလာေနေသာ

ျပႆနာ

တစ္ရပ္မွာ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

တရားမဝင္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းမွ

ရရိွလာေသာေငြေၾကးမ်ားသည္

တစ္ခါတရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွ
သည့္မသမာမႈမ်ားအားစစ္ေဆးျခင္းမျပဳရန္

ဆဲြေဆာင္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္

လက္တင္

အေမရိကတုိက္ (အထူးသျဖင့္အေနာက္ပုိင္း)မွ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ အာဖရိကမွ
တဆင့္ ဥေရာပသုိ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္ သူတို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ား
ကုိအသုံးခ်၍ အာဖရိကတုိက္ရိွႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးၾကသည္။၆

EkdifiHjcm;aiGaMu;taxmuftyHhrsm;tay:wGif rSDckdjcif;
ထိခိုက္မႈအတုိင္းအတာကုိ အတိအက်ေျပာရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား
၏ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚတြင္ မွီခုိအားထားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး အတြင္း
သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးျပင္ပသုိ႔ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကုိ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။၇
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အတြက္) အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးရရိွရန္ သူတုိ႔၏အားေပးေထာက္ခံမႈကုိ အလဲအလွယ္သေဘာျဖင့္

ထုိကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ မ်ားအေပၚတြင္ မွီခုိအားထားမႈမ်ားလာျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ
3. Africa

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ထုိ

ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကုိ ရရိွေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက၍ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ႏွင့္အတူဒြန္တဲြပါလာေသာ အစုိးရယႏၱရား ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမားကုိ ျပည္သူႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာနယ္
ပယ္တြင္ သုံးစဲြၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးစပ္ဆုိင္သူမ်ားသည္
သီးျခားလြတ္လပ္မႈဟန္ျပမွ်သာရိွေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဖဲြ႕စည္း၍ ႏုိင္ငံတကာ
အလွဴရွင္မ်ား၏ေငြေၾကးကုိ ရယူၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံစီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ၾကသနည္းဆုိသည့္ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ သက္ေရာက္
မႈမ်ားစြာ ရိွႏုိင္သည္။

tmz&duwkdufpD;yGm;a&;\ aiGom;oabmobm0
အျခားတုိက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အာဖရိကတုိက္စီးပြားေရးမ်ားသည္ ေငြသားျဖင့္
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခုိအားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေငြသားျဖင့္
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚမွီခုိရျခင္းသည္

စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ

ထိခုိက္ရုံသာမက

ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းကုိ ပုိမုိအခက္ေတြ႕ေစ
သည္။ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ

ထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲႏုိင္ရန္

ပုိ၍ခက္ခဲေစသည္။၈

ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းမ်ားသည္ ဘဏ္မွတဆင့္လဲႊေျပာင္းေပးေခ်ျခင္းထက္
ၾကည့္ရန္

ပုိမုိခက္ခဲသည့္အျပင္

ဥပေဒႏွင့္အညီအခြန္ေဆာင္သည့္

လုိက္လံေစာင့္

အတုိင္းအတာနည္းပါး

ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္
အပံ့အမ်ားအျပားကို လုိက္ၾကည့္ရန္ သဲလြန္စ စာရြက္စာတမ္းတစ္စုံတစ္ရာမွ် မက်န္ရိွေတာ့ပါ။၉

tmz&duwkduf&dS EkdifiHa&;&efykHaiG pnf;rsOf;Oya'rsm;udk NcHKikHokH;oyfjcif;
ခ်တ္(ဒ္)၊ အီေကြတုိးရီးယဲ(လ္)၊ ဂူနီယာ၊ အီရီထရီယား၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ဆုိမားလီးယား၊
ေတာင္ဆူဒန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွလဲြ၍ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အဂတိ
လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္္ (UNCAC) ကုိ လက္မွတ္ထုိး၊
အတည္ျပဳထားသည္။ ထုိစာခ်ဳပ္အရ ႏုိင္ငံအားလုံးသည္ ‘ေရြးေကာက္ခံအစုိးရရုံးမ်ားအတြက္
ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရာတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရန္….သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္’ စဥ္းစားရမည္။၁၀
အာဖရိကတုိက္အေနအထားအရ

အဓိကလုိက္နာၾကေသာ

စာခ်ဳပ္မွာ

အဂတိ

လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာအာဖရိကသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစာခ်ဳပ္၏
အပုိဒ္ ၁၀ အရ ‘သမဂၢအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံစီသည္ (က)ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
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ေပးရန္အတြက္ တရားမဝင္ေသာ၊ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ရရိွထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား
ျမင္သာမႈရိွေရးမူကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးရန္ ဥပေဒျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ျဖစ္ေစ ျပဌာန္းေပးရမည္။’ အာဖရိကေတာင္ပုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဝုိင္းအဝန္း (အက္စ္ေအ
ဒီစီ)ကလည္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ

ျပဳလုပ္ထားသည္။

ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္အရ

ေရြးေကာက္ပဲြ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖဲြ႕မ်ား (အီးအမ္ဘီ)အား ‘ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ
ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ေငြေၾကးမွမလုိလားအပ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွမလာေစရန္အခ်ိဳ႕အ
သုံးစရိတ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ဥေပေပေဒႏွင့္အညီ တားျမစ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသင့္
သည္။’၁၁
အက္စ္ေအဒီစီအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မ်ားေဆြးေႏြးပဲြမွ ‘အက္စ္
ေအဒီစီ ေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူမ်ား’
ကုိ ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ထုိမူမ်ားအရ ‘ႏုိင္ငံေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ မွ်တေအာင္ထိန္းညွိေပးေရးအတြက္ႏုိင္
ငံေတာ္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားအားႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္

ထိန္းေက်ာင္းသင့္သည္။…..ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္း မ်ားသည္ ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳလွ်င္ အီးအမ္ဘီကုိ တာဝန္ခံရမည္’၁၂ ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပမွလဲြ၍ က်န္ေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ အာဖရိကတုိက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးရန္
ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသအဆင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမ်ားစားစား မရွိပါ။

EdkifiHa&;ygwDrsm;? udk,fpm;vS,favmif;rsm;twGuf 0ifaiG&if;jrpfrsm;
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ဝင္ေငြရရိွသည့္နည္လမ္းမ်ားကုိ

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝွိက္၍ျဖစ္ေစ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့
မ်ားေပးျခင္း၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားထားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားစြာ အသုံးျပဳ ၾကသည္။

xnfU0ifrI wm;jrpfcsufrsm;
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕
သည္ထိခုိက္မႈ အလြန္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ လုံးဝတားျမစ္ထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အာဖရိကတုိက္ရိွ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အျခားေဒသမ်ား

တြင္ရိွေသာတားျမစ္ခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ ကြာျခားမႈအနည္းငယ္ရိွသည္။ (အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား
တြင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး) ေတြ႕ရအမ်ားဆုံးေသာအမ်ိဳးအစားမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုအား
ႏုိင္ငံပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေပးသုံးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ (ထုိကိစၥမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ
သည္။) ႏုိင္ငံျခားမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိတားျမစ္ထားျခင္း (၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္ မသိေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း

(၅၀

ရာခုိင္ႏႈန္း)တုိ႔ကုိလည္း

အမ်ားအျပား
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အသုံးျပဳျခင္းအား တားျမစ္ရန္ႏွင့္ (ခ)ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရာတြင္ ပြင့္လင္း

ေတြ႕ရေလသည္။

ယင္းအထဲတြင္

မသိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအား

3. Africa

တားျမစ္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အျခားေသာတားျမစ္ျခင္းမ်ားအား
လုိက္နာျခင္း
အခါတြင္လည္း

ရိွ/မရိွဆုိသည္ကုိ

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားက

၎သည္

ဆုံးျဖတ္သည့္

ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္း ထိေရာက္မႈရိွသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ ထည့္ဝင္မႈမ်ားအား တားျမစ္
ထားသည့္ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ငံ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပင္ မရိွပါ။
ပုံ ၃.၁။

ႏုိင္ငံပါတီမ်ားအား စီးပြာေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွလွဴဒါန္းျခင္းကုိ
တားျမစ္ထားသည့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
မ်ားမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး

လွဴဒါန္းျခင္းအေပၚ

သလား။

တားျမစ္ထားပါ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
မ်ားမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး

လွဴဒါန္းျခင္းအေပၚ

တားျမစ္ထားပါ

သလား။
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တားျမစ္ထား
မတားျမစ္ထား
အခ်က္အလက္မရိွ
ရင္းျမစ္..

ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။ ဤေျမပုံမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ

ေကာက္ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည္။ အခ်က္အလက္အသစ္
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္ (ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္) တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တင္ေပးထားသည္။ http://www.
idea.int/political-finance/question.cfm?field=246&region=2 ႏွင့္ http://www.idea.
int/political-finance/question.cfm?field=248&region=2 တြင္ ၾကည့္ရွဳ ႏုိင္ပါသည္။
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ပါတီမ်ားအတြက္လွဴဒါန္းေသာအခ်ိဳ႕အလွဴအမ်ိဳးအစားမ်ားအား

တားျမစ္ထားခ်က္

မဆုိႏုိင္ပါ။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တားျမစ္
ခ်က္မ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္တားျမစ္ခ်က္ႏွစ္ဆခန္႔ပုိရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရတတ္သည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား

ထုိသုိ႔ကြားဟခ်က္ရိွျခင္းေၾကာင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမုိအခက္အခဲ ေတြ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈကုိ ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္
ရၿပီး၊ ထုိမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးမ်ားသည္ သူတုိ႔အားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္
သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မဆုိင္ပါ။

xnfU0ifrI uefhowfcsufrsm;
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ

အလွဴရွင္မ်ား၏

ထည့္ဝင္ႏုိင္ေသာပမာဏ

အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာအာဖရိကန္ႏုိင္ငံ မရိွသေလာက္ ရွားပါးေလသည္။ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီတစ္ခုအား တစ္ႏွစ္လွ်င္လွဴဒါန္းႏုိင္ေသာပမာဏကုိကန္႔သတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၁၄
ရာခုိင္ႏႈန္း၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔သတ္ထား

ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားထည့္ဝင္မႈကုိကန္႔သတ္ထား
ေသာ ႏုိင္ငံ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေလသည္။
လက္ရိွလွဴဒါန္းပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ျမင့္သည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံ၏
တစ္ႏွစ္ထည့္ဝင္မႈ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ပါတီအသုံးစရိတ္၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
ျဖစ္သည္။

၁၃

ေမာ္ရီေတးနီးယားတြင္

ပါတီ၏မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာပုံေငြ

တစ္ခုလုံးကုိ လူ ၁၀ ေယာက္တည္းမွ တရားဝင္ ေပးခြင့္ရိွသည္။ ယူဂန္ဒါ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္
ပမာဏမွာ ရွီလင္(ယူဂ်ီအိတ္ဇ္သန္း ၄၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀) နီးပါးျဖစ္ၿပီး
ကြန္ဂုိျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတြင္မူ

အလွဴရွင္တစ္ဦးတည္းမွ

တစ္ႏွစ္အနည္းဆုံးလစာ

အဆ

၁၀၀၀ (အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ၁၀ ဆ) လွဴဒါန္းခြင့္ရိွသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ထည့္ဝင္ေငြ
ပမာဏအေတာ္အသင့္ ျမင့္မားသည္။ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိမဆို ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေငြ
ႏုိင္ရာ ၁ သန္း (အင္န္ဂ်ီအင္န္) (အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ၁၄,၀၀၀)

လွဴဒါန္းႏုိင္သည္။၁၄

သုိ႔ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ဘ႑ေရးရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပရန္မလုိေသာေၾကာင့္
ဤကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးေစရန္ မ်ားမ်ားစားစား မလုပ္ႏုိင္ေပ။ ေမာ္ရုိကုိႏုိင္ငံတြင္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိထည့္ဝင္မႈႏွစ္အလုိက္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၁၀၀,၀၀၀ ဒါဟမ္း (အမ္ေအဒီ)
(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၁၆,၀၀၀) ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။
လွဴဒါန္းေငြပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္
ျခင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ထိေရာက္ေပမည္။ ၿခံဳေျပာလွ်င္
ထည့္ဝင္ေငြပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အာဖရိက၏လက္ရိွ,ရိွေနေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ထိန္းကြပ္မႈတြင္ အေရးမပါလွေပ။
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မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္လည္း အလားတူစည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရမည္ဟု

3. Africa

yk*¾vdurSvSL'gef;aom 0ifaiGt&if;tjrpf
အာဖရိကရိွႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုသည္
အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚတြင္

ပုဂၢလိကအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ

အမ်ားဆုံးမွီခုိအားထားၾကရသည္။

ေငြေၾကး

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကမွလွဴဒါန္းေသာ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေအာက္
တြင္ ေဆြးေႏြးျပထားသည္။

အသင္းဝင္ေၾကး
မည္သုိ႔ဆုိေစ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားအေပၚတြင္ မွီခုိအားထားျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္
ကုိက္ညီေသာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊

အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ကိုယ္ပုိင္ျဖစ္မႈစိတ္ဓာတ္

စသည့္႐ႈေထာင့္မ်ားမွၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖ ျဖစ္သည္။
အာဖရိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္

ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားမွရရိွေငြသည္

မည္မွ်အထိအေရးပါ

ေၾကာင္း ေျပာရန္ခက္ခဲသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အာဖရိတစ္တုိက္လုံးတြင္ မည္သည့္
ႏုိင္ငံတြင္မွ

ယုံၾကည္အားထားေလာက္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိမရႏုိင္၍

ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထူးျခားစြာပင္ အနည္းငယ္ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အတည္ယူ
ႏုိင္ေသာ ပါတီဝင္စာရင္းမ်ား ေပးႏုိင္ၾကသည္။
ခံေက်းဇူးစားႏုိင္ငံေရးသည္

၁၅

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္ ေက်းဇူး

အလြန္ေရးပါသည္ျဖစ္ရာ

အာဖရိကမွႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားကုိ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူ (ေက်းဇူးျပဳသူမ်ား)ထက္ ေငြေၾကးလက္ခံရိွသူမ်ား (ေက်းဇူးခံ)အေန
ျဖင့္သာ ျမင္သင့္သည္။ ကင္ညာႏွင့္ပတ္သက္၍

“လူထုက ပါတီေတြကုိ ေထာက္ခံအားေပး

တယ္ဆုိတာထက္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအေနနဲ႔ သူတုိရဲ႕ေထာက္ခံမႈကုိ လုိခ်င္ရင္ပုိက္ဆံေပး
ရမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတယ္” ဟု မူဆန္ဘာရီေျပာခဲ့သည္။

၁၆

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ ပါတီဝင္မ်ား

သည္ ‘ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရးမပါလွေပ။ ဂါနာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဆင္းရဲမႈသည္ သာမန္ပါတီဝင္
မ်ား အေနျဖင့္ ထည့္ဝင္ရေသာပမာဏအတြက္ပင္ ခက္အခဲရွိသည့္တုိင္ပါတီဝင္မ်ားသည္ သူတုိ႔
ပါတီဝင္ေၾကးကုိ ေပးႏုိင္ၾကသည္။’၁၇
ဤကိစၥသည္

အာဖရိကတုိက္ရိွႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္

ကမာၻ႔အျခားေနရာမ်ားရိွ

ႏုိင္ငံေရးဘ႑ေငြ အၾကားတြင္ရိွေသာ အဓိကကြာျခားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထူးျဖင့္
ဥေရာပအေနာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီပုိမုိအေျခခုိင္ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ေရွးကထ
င္ထားသေလာက္ မ်ားစြာကြာျခားမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပါတီဝင္မ်ားမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
သည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အဓိကက်င့္သုံးေနသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္
ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည့္အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ား
အတြင္း ဒီမုိကေရစီသက္တမ္းရင့္သန္ေနၿပီျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီဝင္ဦးေရေလ်ာ့နည္းလာ
ျခင္းႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့မ်ား တုိးျမွင့္ေပးလာျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားမွ
ရေသာ ပါတီဝင္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာသည္။၁၈
အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ ဆင္းရဲမႈအတုိင္းအတာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ (ပ်ဥ္းမွ်
အားျဖင့္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ေန႔ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၅ ေအာက္တြင္
ေနၾကရသည္) ပါဝင္တီဝင္ေၾကးမွရေသာဝင္ေငြသည္ မ်ားမၾကာမီအနာဂါတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
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မ်ားအတြက္ အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။၁၉

ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္
ဒီမုိကေရစီကုိ

အေသးစားထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္လည္း

အက်ိဳးျပဳေၾကာင္းရွဳျမင္ၾကေလသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

အထူးသျဖင့္
အေသးစား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား မွီခုိရပ္တည္ေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္
တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္မွာ မီွခုိရပ္တည္ေနရန္မလုိဘဲ ထုိပါတီအားေထာက္ခံမႈေသာလူထုကို
ႀကီးလာေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရန္လုိ၍ ျဖစ္သည္။ အေသးစားထည့္ဝင္မႈမ်ား
ကုိသာမွီခုိအားထားေသာ အာဖရိကတုိက္ရိွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ျပႆနာသည္ ပါတီ
ဝင္ေၾကးအားမွီခုိအားထားရေသာ ျပႆနာႏွင့္ဆင္တူသည္။ ဆင္းရဲမႈတြင္းနက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးခံ
ေက်းဇူးစားႏုိင္ငံေရးတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္
စည္းရုံးေရးအတြက္) ေလာက္ငေသာ ေငြေၾကးပမာဏကုိ လွဴဒါန္းၾကမည့္အလွဴရွင္ဦးေရ ရရိွႏုိင္
ေသာအလားအလာသည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဆန္းသစ္ေသာရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံမွ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီသစ္ (အင္န္ပီပီ) သည္
၁၉၉၀

ခုႏွစ္မ်ားတြင္

အတုိ္က္အခံပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ေနခ်ိန္တြင္

ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကပ္

ထားေသာ ေပါင္မုန္႔ထုပ္မ်ားေရာင္း၍ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းကုိ ေပါင္းစပ္
အသုံးျပဳခဲ့သည္။၂၀ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကမူ စာတုိပုိ႔စနစ္ေငြေၾကးရွာေဖြ
ေရးနည္းလမ္းကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။၂၁

အႀကီးစားထည့္ဝင္မႈမ်ား
(ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖဲြ႕အစည္း
မ်ား)မွ လွဴဒါန္းေသာ အႀကီးစားထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပႆနာရိွသည္ဟု
ယူဆၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေငြေၾကးလက္ခံရရိွသူအေနျဖင့္ လွဴဒါန္းသူထံတြင္
ခ်ဥ္ေႏွာင္ခံရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာပါက ဒီမုိကေရစီႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးႏွစ္ခုစလုံးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ထည့္ဝင္ေငြပမာဏကုိကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္
အႀကီးစားထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ အားမေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဖရိကတြင္
ထုိနည္းလမ္းက်င့္သုံးသည္ကုိ သိပ္မေတြ႕ရေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ

ထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္

ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းက

ျပည္သူ႔ဝတၱရားရိွသည့္ အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအလွဴေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္ရလုိေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက တဲြပါေနတတ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားက ဤသုိ႔လွဴဒါန္းလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္
ရဖြယ္မရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အလားအလာ နည္းပါးသည္။ ဤသုိ႔
ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ဳိးကုိလည္းလက္ရိွအာဏာရပါတီမ်ားကသာလွ်င္

ရတတ္သည္။

ဥပမာ

ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ‘ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ေဖာ္ျပေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလွဴမ်ားသည္ (အာဏာရ) ေအပီ အာရ္စီ [မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးႏွင့္
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အေသးစားထည့္ဝင္မႈမ်ား

တည္ေဆာင္ေရးမဟာမိတ္]

အတြက္သာျဖစ္သည္။’၂၂

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ

အာဖရိက

3. Africa

အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (ေအအင္န္စီ) မွ ယခင္ဘ႑ထိန္းတစ္ဦးက ပါတီသည္ေမွာင္ခုိစီးပြားေရး
သမားမ်ားထံမွရန္ (ဇက္ေအအာရ္) ၂ သန္းေက်ာ္ (အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ ၃၅၀,၀၀၀) ကုိ
ရေနက်အတုိင္းရရိွလိမ့္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။၂၃ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမရိွလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ‘စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ရန္’ အဓိကပါတီ
အားလုံးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကေလသည္။၂၄
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာသည့္ပုံ ဟန္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီယားႏုိင္ငံရိွ ေရြးေကာက္ပဲြ
ဥပေဒတြင္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ အလွဴရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ထည့္ဝင္မႈကုိ
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေငြေၾကး အင္န္ဂ်ီအင္ ၁ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၄,၀၀၀) သတ္မွတ္
ထားသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးပဲြတစ္ခုတြင္ အယ္လ္ဟာဂ်ီ အဗၺဒူလ္ဆာမက္
ရာဘီယူသည္ အင္န္ဂ်ီအင္ သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၃.၅ သန္း) ကုိ
လက္ရိွထမ္းေဆာင္ေနေသာသမၼတကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သူက ထိုေငြေၾကးမွာ သူ၏
မိသားစု၀င္တစ္ဦးစီထံမွ အင္ဂ်ီအန္ ၁ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၄,၀၀၀) စီ လက္ခံ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ၎သည္ဥပေဒႏွင့္ညီေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။၂၅
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေစတနာပါ၍ မဟုတ္ေပ။
မုိဇစ္ႏုိင္ငံမွ အာဂတိလုိက္စားမႈစစ္တမ္းတစ္ခုအရ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ေစတနာေပါက္အ
လွဴ’ဟု ေျပာေသာအလွဴမ်ားသည္ အဓိကျပႆနာရပ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
အလွဴရွင္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကလွဴဒါန္းခဲေ့သာပမာဏအတုိင္း ေနာက္ႏွစ္တြင္
လည္းထပ္မံအေတာင္းခံရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။၂၆

ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
ေနာက္ထပ္ပါတီရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ပုဂၢလအရင္း
အျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံအဆင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွ ျဖစ္သည္။ ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံတြင္
‘မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးသည္ ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္
မႈပုိင္းသုိ႔ က်ေရာက္ေၾကာင္း’ ေျပာၾကသည္။၂၇
ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွ
အတုိက္အခံပါတီႀကီးမ်ားအတြက္
ပါတီႀကီးတစ္ခုကုိ

ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈသည္

အာဏာရပါတီ

အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခု

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းကပင္လွ်င္

အကုန္အက်မ်ားေနၿပီျဖစ္ရာ

သုိ႔မဟုတ္
မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
အျခားေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့မ်ားလုိအပ္ေလသည္။
သုိ႔ရာတြင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားက

ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ

မသင့္ေလ်ာ္ဟု မျမင္ၾကပါ။ ယူဂႏၵာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာျပည့္သူ႔ထင္ျမင္ခ်က္စစ္တမ္းတစ္ခုအရ
ဤပုံစံသည္ အမ်ားသေဘာတူမႈ အမ်ားဆုံးရေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

(၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းထိ

ပုိမုိေထာက္ခံမႈရၿပီး

သေဘာတူမႈရိွေသာ

ပါတီဝင္ေၾကးမွဝင္ေငြရရိွျခင္းထက္ပင္

၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။)၂၈ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးျမတ္

မ်ားလုိခ်င္ေသာ ႏုိင္ငံသမားမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ႏုိင္ရန္ ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးသုံး၍ လုပ္

62

International IDEA

သင့္သည္ဟူေသာထင္ျမင္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အကယ္၍
ပါတီေခါင္းေဆာင္၏

လႊမ္မုိးမႈကုိမ်ားစြာခံေနရလွ်င္

ပါတီတြင္း

ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေရး အလားအလာမ်ားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရိွသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွထည့္ဝင္ေသာရန္ပုံေငြ
အစဥ္အလာအရလက္ခံထားၾကသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ
တစ္ခုအတြက္ ပါတီကုိယ္စားျပဳတစ္ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာအခါ ထုိကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း၏မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္

ေငြေရးေၾကးေရးအေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕

အနည္းဆုံး

ေပးလိမ့္မည္ဟူ၍ပင္။ အာဖရိကတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကုိ အမည္စာရင္း
ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းေသာပါတီမွ

(ပါတီႀကီမ်ားတြင္)

ေငြေၾကးတစ္ခ်ိ႕တဝက္

ေထာက္ပံ့ေပး

သည္။

၂၉

သို႔ရာတြင္ အျခားေသာ (သမၼတမဟုတ္ေသာ) ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္မူ အေျခ
အေနတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂါနာ၊ ဆီယီရာလီယြန္ႏွင့္ကင္ညာႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳလုိေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေရး အတြက္ေငြေပးရန္လုိအပ္သည္။၃၀ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာ
သစၥာေစာင့္သိၾကရေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ‘မွန္ကန္ေသာ’ ပါတီတစ္ရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္
အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေရးသည္

ေရြးေကာက္ပဲြထက္ပင္

ပုိမုိအေရးႀကီးသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္

ဆုိေသာ္ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ရန္ ေသခ်ေနၿပီဟု ေျပာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေငြေၾကးအမ်ား
အျပား ကုန္က်သြားႏုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္

သူတုိ႔၏မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြြက္

သူတို႔ကုိယ္တုိင္က်ခံၾကရသည္။ တန္ဇမ္းနီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကထုတ္ခဲ့ေသာ
အစီခံစာတစ္ခုအရ ‘ပါတီငယ္မ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈကို ဆက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သူတုိ႔၏ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္မႈကုိလုိက္၍ ေရြးခ်ယ္ၾကရေၾကာင္း’
ေတြ႕ရသည္။၃၁ ေနာက္ထပ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကလည္း ‘ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားဝင္ၿပိဳင္ရန္
ႀကိဳးစားေငြရွာရာမွ

လူမဲြစာရင္းဝင္သြားေသာ

ေၾကာင္း’ မွတ္သားထားေလသည္။

၃၂

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း

ဒုႏွင့္ေဒးရိွ

ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ‘လႊတ္

ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ ကုိယ့္အိတ္
ထဲမွ က်ခံၾကရၿပီး၊ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း ပုဂၢဳိလ္ေရးအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ
မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈမ်ား၊ ပိရမစ္ပုံစံ၊ ဘဏ္စုေငြမွရေသာအတုိးမ်ား၊ သမဝါယမ
အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊
သည္။’

၃၃

ဘဏ္မ်ား၊

အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းဘ႑ေငြမ်ား

ျဖစ္

ထုိအစီရင္ခံစာကပင္လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသုံး

စရိတ္ထဲမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ သူတုိ႔ကုိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလာေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။၃၄
ဤကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတြင္ရိွေသာ (သုိ႔မဟုတ္ သူကုိယ္တုိင္ရွာေဖြ
ရေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ား)အေပၚတြင္ မွီခုိအားထားရျခင္းသည္ လူခ်မ္းသာ
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ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္

မ်ားကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္အနည္းငယ္သာရရိွေသာ ကုိယ္စားလွယ္
3. Africa

ေလာင္မ်ားကုိ မ်ားစြာနစ္နာေစေလသည္။ ထုိအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
လည္း ပါဝင္သည္။
“ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္သူကမ်ား ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ေငြပမာဏကုိ သုံး
ခ်င္မလဲ” ဟု ေမးစရာ ရိွေလသည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လွ်င္ ရရိွလာမည့္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ‘လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရန္
ေငြေၾကးသုံးစဲြၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကုိ ေရာက္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ စီးပြား
တြက္, တြက္ၾကျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ရိွေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြရႈံးသြားသူ
မ်ားအတြက္မူ လူမဲြစာရင္းဝင္ျဖစ္ဖုိ႔ ေရွ႕ေျပးနမိတ္ကုိ ျမင္ရသကဲ့သုိ႔ပင္တည္း။’၃၅

လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွဝင္ေငြ
ပါတီတစ္ခု၏

ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆီမွ

လစာအားျဖတ္ယူျခင္းသည္

အမွန္တကယ္တြင္ သြယ္ဝုိက္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြြမွ လစာေပးထားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ အာဖရိကတစ္ခုတည္းတြင္သာ က်င့္သုံးသည္မဟုတ္။ ဥပမာ
ျပရလွ်င္ ဂ်မနီႏွင့္အီတလီတုိ႔တြင္လည္း ဤစနစ္က်င့္သုံးၾကေလသည္။၃၆ ယူဂႏၵာတြင္ ‘အတုိက္
အခံပါတီမ်ားသည္

လစာေဝစုအခ်ိဳ႕ကုိ

ပါတီသုိ႔ထည့္ဝင္ၾကေသာ

ေရြးေကာက္ခံ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ရရိွၾကသည္’ ဟု ေဟလီက ဆုိထား
သည္။ ထုိေဝစုသည္ ပမာဏအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏လစာေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္
ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွေလသည္။၃၇ ဤနည္းလမ္းကုိ ေဘာ့ဆြာနာ၊ လီဆုိသုိ၊ ႏုိင္ဂ်ီး
ရီးယား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္းေတြ႕ရေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ

သိရသည္။၃၈

ထုိကဲ့သုိ႔

ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းမ်ဳိးကုိေယဘုယ်အားျဖင့္

တရားဝင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္‘ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာထူးအာဏာ ရရိွေရးကုိ
ပုိမုိအေရးထားလာေစေၾကာင္း’ လည္းေထာက္ျပၾကျပန္သည္။။ ဆုိလုိသည္မွာ အကယ္၍ပါတီ
သည္ ေရြးေကာက္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ရွံဳးနိမ့္သြားလွ်င္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ကုိပါ ဆုံးရွဳံးရမည္ျဖစ္ရာ ပါတီသည္ “ႏွစ္ခါဆုံးရွံးနစ္နာရသည္။”’၃၉
သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လစာတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကုိ ပါတီတစ္ခုခုအား
မွ်ေပးရေသာ အေလ့အထ

၄၀

ကုိ ‘ထုိင္ခုံၿမဲေအာင္လုပ္ျခင္း’ဟု လူသိမ်ားၿပီး ကမာၻ႔အစိတ္

အပုိင္းအသီးသီးတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္။ ထုိင္ခုံၿမဲေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ထိေရာ
က္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္ခုလုံးကုိမ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံ
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္မွ် မပတ္သက္ေအာင္ ခဲြထားသင့္သည္။၄၁

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရေသာဝင္ေငြ
အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာ
သည့္အခါ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းထိပ္တုိက္ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး
လုိလားခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ စည္းေပါက္သြားႏုိင္သည္။ အီသီယုိပီးယားႏွင့္ကင္ညာႏုိင္ငံတုိ႔ကဲ့
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သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္
ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဤကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေ
သာ္လည္း ဝင္ေငြရွာေဖြခြင့္ရိွေသာအရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ ပါတီမ်ား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤသုိ႔မွ
ေငြေၾကးမရွာေဖြၾကဟု အတိအက်မေျပာႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရပါတီသည္ စီးပြားေရးသ
မားမ်ားႏွင့္ပုိမုိနီးစပ္ခြင့္ရိွေသာေၾကာင့္ ထုိအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္
ေခ်။ ဘီနင္ႏွင့္လစ္ဗ်ားကဲ့သုိ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ပါတီမ်ားကုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ေပးထားသည္။ (လစ္ဗ်ားတြင္ဆုိလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
သာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးထားေလသည္။)
ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားႀကီးကုိေပးရန္ ရန္ပုံေငြမရိွျခင္း၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားက
လည္း

ပါတီမ်ားကုိေထာက္ပံ့ေပးရန္

စိတ္မပါၾကျခင္း၊

အစုိးရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

အကန္႔

အသတ္ျဖင္သ
့ ာရရိၾွ ကျခင္း စသည္အ
့ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားကုိ ပုႏ
ံ ပ
ိွ ျ္ ခင္းႏွငထ
့္ တ
ု ေ
္ ဝ
ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရန္အႀကံျပဳႏုိင္သည္။ ကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္(၁)ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအစုိးရစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ထည့္
သြင္းမစဥ္းစားသင့္ပါ။ (၂)အဆုိပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပါတီမ်ားရရွိေသာစုစုေပါင္းဝင္ ေငြ
ပမာဏကုက
ိ န္သ
႔ တ္ထားသင္သ
့ ည္။ (၃)စီးပြားေရးလုပင
္ န္းတစ္ခခ
ု ႏ
ု င
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ အေရာင္း
အဝယ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပါတီ၏ရန္ပုံေငြေရးရွင္းတမ္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သည္။

ႏုိင္ငံျခား ရန္ပုံေငြ
အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံျခားရန္ပုံေငြမ်ားကုိ

တားျမစ္ထားေလသည္။ (သုိ႔ေသာ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
ႏုိင္ငံျခားမွရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တိတိက်က် တားျမစ္ထားေလသည္။) ဤသုိ႔ေျပာျခင္း
ေၾကာင့္

ထုိကဲ့သုိ႔ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမရိွဟု

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္

ပတ္သက္၍

က်ိန္းေသေျပာ၍မရပါ။

အားထားေလာက္ေသာ

တကယ့္တကယ္တြင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရရိွရန္ ခက္ခဲသည္။ ႏုိင္ငံျခားမွရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ လက္ခံသည့္ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အ
တြက္ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈတမ်ိဳးဟု ရွဳျမင္ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤပုံစံကုိ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္

ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံ

ေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ထစ္ခ် သတ္မွတ္၍မရပါ။ လီဆုိသို၊ နမ္ဘီးယား
ႏွင့္ တန္ဇမ္နီးယားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားႏုိင္ငံျခားမွလွဴဒါန္းမႈမ်ား
ကုိ လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္က လက္ခံခြင့္ျပဳထားသည္။ (သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္
ရွားပါးလွသည္။)
ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
ျပည္ပေနထုိင္သူ

အာဖရိကတုိက္သားမ်ားထံမွ

အလွဴေငြလက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

အာဖရိက

ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ေျမာက္မ်ား စြာသည္ ျပင္သစ္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ေသာ
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ပတ္သက္မႈ မရိွေစရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တားျမစ္ထားသည္။ ဆီရီယာလီယြန္ႏွင့္ မုိဇမ္ဘစ္

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဌာခဲြမ်ားထားရွိၾကၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းေေနထုိင္သူမ်ားထံမွ (ရဖံန္ရံခါ အလြန္မ်ားျပား
3. Africa

ေသာ) ေထာက္ပံ့ေငြ ရရိွသည္။၄၂ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ (အျခား
လူမ်ားကဲ့သုိ႔ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာလွ်င္) မိမိတုိ႔၏ မိခင္ႏုိင္ငံရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေထာက္ပံ့
ျခင္းသည္ အမွားမဟုတ္ပါ။ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ေသာ အာဖရိကတုိက္သားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏မိခင္
ႏုိင္ငံရိွ

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္

ဆက္စပ္မႈရိွေစရန္

အေထာက္အကူပင္

ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္။၄၃

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားမွကုိယ္က်ိဳးရွာသမားသည္ ဤေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကုိ အသုံးခ်ကာ အခ်ိဳ႕
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒ ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွမူလဘူတျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ေငြေၾကး အရင္း
အျမစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအရင္းအျမစ္မ်ားဟုတ္/မဟုတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိႏုိင္ပါ။

ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြ
အာဖရိကတုိက္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာျပႆနာတစ္ရပ္မွာ တရားမဝင္
ေငြေၾကးမ်ားႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကုိ လႊမ္းမုိးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကမွ မူးယစ္
ေဆးဝါးမ်ားကုိ အေနာက္အာဖရိကမွတဆင့္ ဥေရာပသုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ တန္ဖုိးအားျဖင့္
တစ္ႏွစ္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀၀ အထိရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။၄၄ အထူးသျဖင့္
ဂူနီယာ၊ ဂူနီယာ-ဘစ္ဆုိးႏွင့္ မာလီစသည့္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ‘နာကုိး(မူးယစ္)ႏုိင္ငံမ်ား’
ဟုတင္စားေခၚေဝၚရေလာက္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွရေသာေငြမ်ား အလုံးအရင္းဝင္ေနျခင္းကုိ
ခါးစည္းခံၾကရသည္။၄၅ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ထုိမူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
ကုိ ထိခုိက္မႈရိွခဲ့သည္။ ဂါနာကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ဳိးသည္ ထုိျပႆနာေၾကာင့္သာမဟုတ္လွ်င္ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေသာႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။၄၆ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးက
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္

စနစ္၏ဘီးမ်ားကုိေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔လည္ပတ္ေစရန္

ေငြေၾကးလုိအပ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ရန္၊ အာဏာရယူရန္ မဲဆြယ္
စည္းစည္းရုံးေရးအတြက္ ကုန္က်ႏုိင္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈကုိ ေမြးျမဴ
ထားႏုိင္မည့္ ကြန္ရက္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ရိွရန္အတြက္လည္း ေငြေၾကးလုိအပ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္

ဤပဋိပကၡလြန္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္

အထိမခံေလာက္

ေအာင္အကဲဆတ္လွေသာႏုိင္ငံမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ကူးေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း ဤေဒသတြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အမွီ
အခုိကင္းစြာ ရရိွခဲ့ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ မူးယစ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွရရိွ
ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ၾကေလသည္’ ဟု ေျပာဖူး
သည္။၄၇
ထုိ႔အျပင္
‘သဘာဝ

Kupferschmidt

က

အာဖရိကပဋိပကၡျပင္းထန္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား

သည္’ အဓိကတရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။၄၈ Sao Tome and Principe တြင္
မၾကာေသးမီက ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ေသာေရနံမွ ေငြေၾကးအလုံးအရင္းဝင္လာျခင္းသည္ မဲဝယ္ျခင္း
ကုိတုိးပြားေစသည္ဟု ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထုိေလ့လာခ်က္ကပင္ ႏုိင္ဂ်ီး
ရီးယားတြင္ ဆီေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြအၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈရိွေၾကာင္း
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ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။၄၉ အာဖရိကႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
သည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ အားတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း မၿငိမ္မသက္မ်ား၏
အဓိကမူလဘူတတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။’၅၀

tpkd;& &efykHaiG
တဖက္တြင္ အစုိးရန္ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့မ်ားအား စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ရုိက္(ဝါ)
သြယ္ဝွိက္ ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းတုိ႔
အၾကားတြင္ ကဲြကဲြျပားျပား ရိွရန္လုိအပ္သည္။
အာဖရိကတြင္ အစုိးရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကုိ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး ပုဂၢလိကထည့္ဝင္မႈ
မ်ားအားတားျမစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္နည္းလမ္းႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ သာဓကတစ္ခု
ရိွခဲ့သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ

အေထာက္အပံ့

ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္

တစ္ခုတည္းကုိသာ

မွီခုိအားထားၾကရသည္။

ဤကိစၥမွာ

အစုိးရရန္ပုံေငြ
၂၀၁၁

ခုႏွစ္

တူနီးရွားေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ တစ္ခုတည္းကုိသာ
မွီခုိအားထားၾကရေသာ္လည္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ပုဂၢလိကအရင္းအျမစ္မ်ားမွလည္း

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဘဏ္စာရင္းထဲကုိ ရန္ပုံေငြမ်ားရရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္စ
ာရင္းကုိ မည္သည့္လႊမ္းမိုမႈမွမရိွဘဲ ထြက္ရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာထိခုိက္ခဲ့ပါ
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္
အရင္းအျမစ္မ်ားအား သုံးစဲြခြင့္လည္း ေပးခဲ့သည္။၅၁

အစုိးရရန္ပုံေငြတုိက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္း
အာဖရိကရိွႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ

အစိုးရေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

သည္ တစ္စတစ္စမ်ားျပားလာေနသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
၅၂

သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အစုိးရန္ရန္ပုံေငြတုိက္ရုိက္ ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ ေတာင္
အာဖရိကႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတုိက္တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပထဦးဆုံးႏုိင္ငံ
ျဖစ္သည္။ စေပးခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးက ထုိသုိ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လုိက္ျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေျပာခဲ့ရာတြင္ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ လူတစ္ဦး
တည္းကုိျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးကုိျဖစ္ေစ မွီခုိအားထားရတဲ့အတြက္ အဲဒီႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအပါအဝင္ပါ
လီမန္ကုိယ္တုိင္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဒီမုိကေရစီဟာ သူမ်ားရဲ႕လက္ေအာက္ခံျဖစ္သြာမယ့္ အေရး
ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခ်င္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္’၅၃ ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မေပးသည့္

ႏုိင္ငံမ်ားကမူ

ဒီမုိကေရစီနည္းအတုိင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစမည္ဟူေသာ သံသယမ်ားေၾကာင့္ မေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ထုိႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ဗဟုိအာဖရိကသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာတုိ႔ပါဝင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္
ေဘာ့ဆြာနာႏွင့္ ဂါနာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ပုိမုိတည္ၿငိမ္မႈရိွေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္အား က်င့္သုံးရန္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
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သည္ က်ိန္စာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တိတိက်က် ေျပာ၍မရပါ။ Throup ေျပာခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္ ‘ေရနံ

အီဂ်စ္ႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအစီ
3. Africa

အစဥ္ကုိ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့ေလသည္။

၅၄

အစုိးရရန္ပုံေငြပမာဏ
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒအရျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း ေငြေၾကး
တစ္စုံတစ္ရာမေပးပါ။ ဘူရြန္ဒီ၊ ဂူနီးယား၊ ဆူဒန္ႏွင့္ တုိဂုိတြင္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ႀကံဳခဲ့သည္။၅၅

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပမာဏမ်ားျခင္း/ မမ်ားျခင္းသည္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ရန္ပုံေငြတစ္ခုလုံးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ရိွေလသည္။
အာဖရိကဒီမုိကေရစီေရရွည္တည္တ့ံေရးေရြးေကာက္ပဲြအင္စတီက်ဳ (EISA) က ေမာ္လဝီႏုိင္ငံရိွ
အစိုးရဘ႑ေငြေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ကို ‘ပါတီမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မွီေလာက္ေအာင္
ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံျခင္းမရိွ’ ဟု ေဝဖန္ခဲ့ေလသည္။၅၆ အျခားေသာ သာဓကမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ
မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္

အစုိးရန္ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္

လက္ခံရရိွသူမ်ား

အတြက္ ထိေရာက္ေသာမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးတစ္ခုကုိေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္
ေနာက္က်ၿပီးမွသာ ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အန္ဂုိလာႏုိင္ငံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္သူကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုသည္ မဲေပးသည့္ေန႔မတုိင္ခင္ သုံးပတ္အလုိတြင္သာ
ရန္ပုံေငြလက္ခံရရိွၾကသည္။၅၇
ေနာက္ဆုံးေျပာရလွ်င္

အစုိးရရန္ပုံေငြငြအမ်ားဆုံးေထာက္ပံ့ေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားမွာ

ေမာ္ရုိကုိ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ တန္ဇမ္းနီးယား တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ
မ်ားတြင္ ေမာ္ရုိကုိႏုိင္ငံ၌ အမ္ေအဒီ သန္း ၂၂၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၃၂ သန္း)၊
ေတာင္အာဖရိက၌ ဇက္ေအအာရ္ ၉၉ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၇ဒသမ ၃ သန္း) ကုိ
၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ တန္ဇမ္းနီးယားတြင္ ၂၀၀၈-၀၉ ခုႏွစ္
အေတာအတြင္း စုစုေပါင္း သွ်ီလင္ (တီဇက္အက္စ္) ၁၇ ဘီလီယမ္ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
သန္း ၃၀) ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
အစီခံစာထုတ္ျပန္ရန္

၅၈

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ပုဂၢလိကမွထည့္ဝင္ေသာ ဝင္ေငြကုိ

မလုိေသာေၾကာင့္

ဤပမာဏမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရရွိေသာ

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းမည္မွ်ရိွသည္ကုိ အတိအက်မေျပာႏုိင္ပါ။ ေမာ္ရုိကုိ သုိ႔မဟုတ္
တန္ဇမ္းနီးယားတုိ႔တြင္လည္း အားထားေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွႏုိင္ပါ။ သုိ႔တုိင္
ေအာင္ ေတာင္အာဖရိကမွ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက ‘အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေရြး
ေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္းရုံးေရးမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးအေျခအေနအထိ မေလာက္မင
ျဖစ္ေနဆဲ’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ တမ္ဇမ္းနီးယားတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရရိွေသာပမာဏကုိမူ ‘မလုံ
ေလာက္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၅၉
ေမာ္ရုိကုိ၊ နမ္မီးဘီးယားႏွင့္ ဆဲခ်ယ္လီတုိ႔တြင္ လူဦးေရတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ တြက္
လုိက္လွ်င္ အစုိးရဘ႑ေငြအေထာက္အပံ့အမ်ားဆုံး (ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးလွ်င္ ၁ အင္တာေနရွင္
နယ္ ေဒၚလာေက်ာ္) ရရိွသည္။ ယင္းေအာက္နည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ တန္ဇမ္းနီးယားတြင္ ၀
ဒသမ ၇ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၀ ဒသမ ၃၅ အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ၊ ခ်တ္ဒ္တြင္ ၀ ဒသမ ၂၃ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၊ ကမ္မရြန္းတြင္ ၀ ဒသမ ၁၈
အင္တာေန ရွင္နယ္ ေဒၚလာ၊ မုိဇမ္ဘစ္ႏွင့္ရဝမ္ဒါတြင္ ၀ ဒသမ ၁၄ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၊
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ႏုိင္ဂ်ာတြင္ ၀ ဒသမ ၀၈ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၊ အီသုိယုိပီးယားတြင္ ၀ ဒသမ ၀၃
ဇယား (၃.၁) တြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ေပးေသာ အစုိးရဘ႑ေငြေထာက္ပံ့မႈ ပမာဏ
မ်ားကုိ ျပထားသည္။ (ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ေပးေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ
ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ တုိက္ရုိက္ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရပါ။)
ဇယား ၃.၁။ အာဖရိကႏုိင္ငံဆယ္ႏုိင္ငံတြင္ေပးေသာ တုိက္ရုိက္အစုိးရေငြအေထာက္အပံ့
ပမာဏမ်ား
ႏိုင္ငံ

ခုနွစ္

ကင္မရြန္း

၂၀၁၃

ပမာဏ

ပမာဏ I$

လူဦးေရ

XAF

အင္တာေနရွင္နယ္

၂၁.၇ သန္း

သန္း ၈၅၀

ေဒၚလာ၄.၀ သန္း

ႏိုင္ငံသား I$
မွတ္ခ်က္
အင္တာေနရွငန
္ ယ္

လႊတ္ေတာ္

ေဒၚလာ .၀၁၈

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

ခ်တ္ဒ္

၂၀၁၁

XAF

အင္တာေနရွင္နယ္

သန္း ၅၇၅

ေဒၚလာ၂.၇ သန္း

ETB

အင္တာေနရွင္နယ္

၁၃ သန္း

ေဒၚလာ၂.၇ သန္း

၁၁.၅ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

လႊတ္ေတာ္

ေဒၚလာ ၀.၂၃

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

အီသီယုိးပီးယား

၂၀၁၀

၈၄.၇ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

လႊတ္ေတာ္

ေဒၚလာ ၀.၀၃

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

ေမာ္႐ုိကို

၂၀၁၁

MAD

အင္တာေနရွင္နယ္

သန္း ၂၂၀

ေဒၚလာ၃၂ သန္း

MZM

အင္တာေနရွင္နယ္

သန္း ၅၀

ေဒၚလာ၃.၅ သန္း

၃၂ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

လႊတ္ေတာ္

ေဒၚလာ ၁

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

မိုဇမ္ဘစ္

၂၀၀၉

၂၃.၉ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

သမၼတႏွငလ
့္ တ
ႊ ေ
္ တာ္

ေဒၚလာ ၀.၁၄

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

နမ္မီးဘီးယား

၂၀၀၅-၀၆

NAD ၁၅.၂

အင္တာေနရွင္နယ္

၂.၃ သန္း

ေဒၚလာ၂.၄ သန္း
ႏုိင္ဂ်ာ

ရ၀မ္ဒါ

၂၀၁၁

၂၀၀၈

XAF

အင္တာေနရွင္နယ္

သန္း ၃၅၀

ေဒၚလာ၁.၂ သန္း

RWF

အင္တာေနရွင္နယ္

သန္း ၃၄၀

ေဒၚလာ၁.၅ သန္း

SCR

အင္တာေနရွင္နယ္

၀.၅ သန္း

ေဒၚလာ၁၀၇,၀၀၀

ZAR

အင္တာေနရွင္နယ္

၉၉ သန္း

ေဒၚလာ၁၇.၃ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

တစ္ႏွစ္စာခဲြတမ္း

ေဒၚလာ ၁.၀၄
၁၆ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

တစ္ႏွစ္စာခဲြတမ္း

ေဒၚလာ ၀.၀၈
၁၀.၉ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

လႊတ္ေတာ္

ေဒၚလာ ၀.၁၄

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
အတြက္

ေဆခ်ီလက္စ္

၂၀၁၁

ေတာင္အာဖရိက

၂၀၁၀-၁၁

၈၆,၀၀၀

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

တစ္ႏွစ္စာခဲြတမ္း

ေဒၚလာ ၁.၂၄
၅၀.၆ သန္း

အင္တာေနရွငန
္ ယ္

တစ္ႏွစ္စာခဲြတမ္း

ေဒၚလာ ၀.၃၅

မွတ္ခ်က္။ ။ XAF=ဗဟုိအာဖရိက စီအက္ဖ္ေအ ဖရန္႔။ ETB= အီသီယုိးပီးယား ဘီအား။
MAD=ေမာ္႐ုိကို ဒါဟမ္း။MZM= မုိဇမ္ဘစ္ ကြာမက္တီကယ္။ NAD= နမ္မီးဘီးယား ေဒၚလာ။
RWF= ရ၀မ္ဒါ ဖရန္႔။ SCR= ဆာခ်ီလက္စ္ ႐ူပီး။ ZAR= ေတာင္အာဖရိက ရန္႔။
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အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးရရိွၾကသည္။၆၀

အျခားႏုိင္ငံေနရာမ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔ပင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ပါတီငယ္မ်ားသည္
3. Africa

အစုိးရ ရန္ပုံေငြသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္မီၾကေပ။၆၁ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ကုိ
ဥပကၡာျပဳထားၾကရာ ဤကိစၥသည္အေရးမပါလွပါ။ အာဖရိကတုိက္တြင္ နယ္အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး
တြင္သာ တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားသည့္ နယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆုိသည့္အယူအဆကုိ မ်ားစြာ
မေတြ႕ရပါ။၆၂ အစုိးရန္ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးမွီခုိကာ ရည္တည္ေနေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ထုိအေထာက္အပံ့ကုိရရိွ႐ုံသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္သာျပည့္စုံေသာ
ပါတီမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကကို ဥပမာျပ၍ရသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ‘ပါတီ
ငယ္မ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္သာ ရပ္တည္ေနရၿပီး ပါတီႀကီးမ်ားသည္
ေငြေၾကးအမ်ားအျပားကုိ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရိွၾကသည္။’၆၃
နမ္မီးဗ်ားတြင္ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ ယူႏိုင္တက္ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးပါတီသည္ မၾကာ
ေသးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစ၍အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကုိ လက္ခံရရိွႏုိင္ေသာ အရည္
အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိပါတီ၏ ရန္ပုံေငြ ၈၀-၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစုိးရမွေထာက္ပံ့
ေငြျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သတင္းစကားမ်ားအရ အတုိက္အခံပါတီမ်ား၏ ‘ပါတီရုံးခ်ဳပ္မ်ား
သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ မရိွေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားၾကရၿပီး ေနာက္ထပ္ရန္ပုံ
ေငြေငြေထာက္ပံ့ေသာအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါမွသာလွ်င္ ျပန္ဖြင့္ၾကရသည္။’၆၄ ရဝမ္ဒါႏုိင္ငံ၌
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရပါတီမွအပ ‘ၿပိဳင္ဖက္ပါတီမ်ားသည္ အစုိးရမွအကန္႔အသတ္ျဖင့္ေပး
ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚတြင္ အဓိက မွီခုိအားထားခဲ့ၾကရသည္။’၆၅
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ေအအင္န္စီသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
တြင္ဇက္ေအအာရ္ သန္း ၆၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၁ သန္း) ရရိွခဲ့သည္။ ပါတီမွ
အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးတြင္ ဇက္ေအအာရ္သန္း
၂၀၀ နီးပါး (အင္တာေနရွယ္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း) သုံးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ အကယ္၍
ေအအင္န္စီ

အေနျဖင့္

အဆုိပါႏွစ္တြင္

ရရိွေသာအစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့အမ်ားစုကုိ

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ယူဆလွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ မဲဆြယ္စည္း
ရုံးေရးေငြေၾကးတစ္ခုလုံး၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံသာရိွသည္။၆၆
နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္

ေထာက္ပံ့ေပးေသာပမာဏမ်ား

(သုိ႔မဟုတ္

ေထာက္ပံ့ေပးေသာ

အခ်ိန္သည္) အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္
ရြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ ထိ္ေရာက္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရိွပါ
သည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားေပးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား
အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ လက္ခံရရွိမည့္သူ၏ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္
ေတာ္တည့္မွန္ကန္မႈရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ စံႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္လြယ္ကူေနပါက
အေထာက္အပံ့ရယူရန္သက္သက္ျဖင့္ ပါတီမ်ားဖဲြ႕စည္းလာၾကေပလိမ့္မည္။ ၁၉၉၀ တြင္ က်င္းပ
ေသာ ဂါဘြန္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အစုိးရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရရိွရန္
ပါတီမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါတီေပါင္း ၇၀ ခန္႔ ေပၚေပါက္လာၿပီး ပါတီတစ္ခုခ်င္းသည္ ခ်တ္ဒ္ဖရန္႔
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သန္း ၂၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀၀ ခန္႔)ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ေနာင္ျပန္မေပၚလာေတာ့ေပ။၆၇ ယင္းသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ
တတ္ေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ‘အခ်ိဳ႕ေသာပါတီမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အၿမဲတမ္းရိွေနျခင္း
မဟုတ္ဘဲ ထုိရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရယူရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။’၆၈
သို႔ေစကာမူ

အနည္းဆုံးရိွရမည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္

ျမင့္လြန္းလွ်င္လည္း

ပါတီ

အနည္းငယ္သာလ်င္ အေထာက္အပ့ံကို ရယူႏိုင္ေပသည္။ မာလာဝီႏိုင္ငံတြင္ မဲအေရအတြက္၏
အနည္းဆုံး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရမွသာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စံသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (၃) ပါတီသာလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မွီခဲ့သည္။
ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား (လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ခုေပါင္း ေနရာ ၁၈
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိထားေသာ္လည္း) အေထာက္အပံ့မရရွိပဲ က်န္ေနခဲ့ရေလသည္။ ယခင္က
ဇင္ဘာေဘြတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ရရွိရန္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၁၅ ေနရာ (၁၃
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔) ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အာဏာရ
ဇင္ဘာေဘြ အာဖရိက အမ်ိဳးသားသမဂၢမ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး (ZANU-PF) သည္သာလွ်င္ ထုိအနည္း
ဆုံးရိွရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္မွ မဲအေရအတြက္၏ ၅
ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၍ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတိုက္အခံပါတီ
ဒီမိုကေရစီ ဒီမုိကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲလႈပ္ရွားမႈပါတီ(MDC-T)သည္ အေထာက္အပ့ံရရိွရန္
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီခဲ့သည္။၆၉ ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖဲြ႕စည္း
ၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ပါရွိၿပီးပါတီမ်ားသာ အစုိးရရန္ပုံေငြြ အေထာက္အပ့ံရရွိသည္။
၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျဖမ်ားအရ ZANU-PF ႏွင့္ MDC-T တို႔သာလ်င္ အေထာက္အပံ့ရရွိရန္
လံုေလာက္ေသာ မဲအေရအတြက္ ရရွိခဲ့ေလသည္။

အစုိးရန္ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး
အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္ က်ား/မအေရအတြက္
မွ်တစြာပါဝင္ျခင္းတို႔၏ အဆက္အစပ္သည္ ကမၻာအဝွမ္းရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရပန္းစားလာသည္။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေအာင္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ‘စိတ္ခ်လက္ခ်’ ေရြးခ်ယ္လိုၾက
သည့္ ပါတီမ်ားကိုက်ား/မခြဲျခားမႈမရွိေစရန္တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေရအတြက္နည္းေသာ္လည္း ဤသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ိဳးကို တျဖည္းျဖည္း က်င့္သံုးလာၾကသည္။၇၀ မာလီႏွင့္ႏိုင္ဂ်ာတြင္ အေထာက္အပ့ံ၏ ၁၀
ရာခုိင္ႏႈန္းကို

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ

ေရြးခ်ယ္ေသာ

ပါတီမ်ားအတြက္

လ်ာထားသည္။ ဘာကီနာဖာဆုိႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး ၃၀
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈမရွိလွ်င္

ရရွိမည့္

အေထာက္အပံ့၏ ထက္ဝက္ကိုဆံုးရွံဳးႏိုင္သည္။ ကင္ညာတြင္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ တမ်ိဳးတည္း
ကိုသာ ပါတီ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ပိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါက အစိုးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကို
လံုးဝမရရွိႏိုင္ေပ။ ကိတ္ဗာဒီတြင္လည္း က်ား သို႔မဟုတ္ မ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပါတီတခုလံုး၏ ၂၅
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ေမာ္ေတာ္ယဥ္တစ္စီးစီ အေထာက္အပံ့ရသည္။ ပါတီအမ်ားစုသည္ အေထာက္အပံ့ရသည္ႏွင့္

ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ေရြးခ်ယ္ပါက

အလားတူသက္ေရာက္မႈရိွေစရန္

သတ္မွတ္ထားသည္။)

3. Africa

ေမာ္ရိုကိုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို အားေပးရန္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့ ေပးထား
သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမား မရွိေသးေပ။
ပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ႏွဳန္းသည္ မာလီတြင္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ဂ်ာတြင္ ၁၃ရာခုိင္ႏႈန္း၊
ဘာကီနာဖာဆုိတြင္ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကင္ညာတြင္ ၁၉ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကိတ္ဗာဒီတြင္ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္
႔ု နက္ အီသယ
ီ ိုးပီးယားတစ္ႏင
ို င
္ တ
ံ ည္း
အီသယ
ီ ပ
ို ီးယားတြင္ ၂၈ရာခုင
ိ ္ႏန
ႈ ္း တိ႔ျု ဖစ္သည္။၇၁ ယင္းတိအ
သာ အာဖရိက လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ သာမန္အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည္။ အခ်ိန္အတိုင္း
အတာတခုအတြင္း ဤဥပေဒမ်ားသည္ ယခုထက္ပို၍ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း
ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ သိသိသာသာအားထားမႈ မရွိပါက
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ရုပ္ျပသေဘာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လိုေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္း
ေပးမည့္ လိုက္ဖက္ဆီေလ်ာ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။

သြယ္ဝိုက္ေထာက္ပံ့ျခင္း
အစုိးရရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ားအား သြယ္ဝိုက္ေပးအပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေငြေၾကး
မဟုတ္ေသာ

ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား

ပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးမွာ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားအား အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္
ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တျခားပံုစံမ်ားမွာ ပါတီမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အခြန္
ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးျခင္း၊ လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားပါတီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရပိုင္
အေဆာက္အဦမ်ားကို အခမဲ႔အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ား
အတြက္ ေနရာမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
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ေပးသည္ (အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားကို အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္
ေပးသည္)
မေပးပါ(အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားကို အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္မေပးပါ)
အခ်က္အလက္မရွိပါ
ရင္းျမစ္.. ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။ အထက္ပါ ပံုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄ အထိ ေကာက္ယူ
ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအရွိ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=276&region=2 ကုိ
႐ႈပါ။
အစုိးရရန္ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ားအား သြယ္ဝိုက္ေပးအပ္ျခင္းသည္ အျခားေနရာမ်ား
ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္လွ်င္ အာဖရိကတြင္ အေတြ႕ရနည္းသည္။ (အာဖရိကတြင္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊
တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။) အစိုးရပိုင္
မီဒီယာမ်ားကို အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္မွလြဲ၍ အျခားအေတြ႕ရဆံုးေသာ
သြယ္ဝိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း ဥပမာတရပ္မွာ ပါတီမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးျခင္းျဖစ္
သည္။၇၂ ဥပမာအားျဖင့္ ဘီနင္တြင္ ပါတီမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ အပ
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္။ အီဂ်စ္ႏွင့္ ေဆခ်ီလက္စ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္စရာ မလိုေပ။
အျခား သြယ္ဝိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း ပံုစံျဖစ္သည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာ
မ်ားအတြက္ အခမဲ့ေနရာမ်ားေပးျခင္းကို ဂါဘြန္ႏွင့္ ဆီနီေဂါတြင္ ေတြ႕ရၿပီး ကိတ္ဗာဒီတြင္
ပါတီအစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ဂ်ာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲ
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ေပးရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ၾကသည္။
3. Africa

အာဖရိကရွဥ
ိ ပေဒျပဳ အမတ္မ်ားသည္
အာဖရိကရွိ
သြယ္ဝိုက္

ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္
အေထာက္အပံ့ေပးရန္

သြယ္ဝိုက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား
ပိုမိုႀကံေဆာင္သင့္သည္။

သြယ္ဝိုက္ေပးျခင္း

နည္းလမ္းမ်ား ပိုမို ႀကံေဆာင္သင့္သည္။

သည္

သြယ္ဝိုက္ေပးျခင္းသည္ တိုက္ရိုက္ေပး

မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ စြမ္းရိွိသည္။

ျခင္းထက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲရာ

ယင္းသည္

တြင္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရိွိသည္။ ယင္း

အာဖရိကတစ္ဝွမ္းတြင္ ပိုအေရးပါသည္။ သြယ္

သည္ ႀကီးၾကပ္မႈအကန္႔အသတ္ရွိေသာ

ဝိုက္ေပးျခင္းသည္

အာဖရိက တစ္ဝွမ္းတြင္ ပိုအေရးပါသည္။

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ (ဥပမာ- အစိုးရ အေဆာက္

တိုက္ရိုက္ေပးျခင္းထက္ အရင္းအျမစ္
ႀကီးၾကပ္မႈအကန္႔အသတ္ရွိေသာ
ရွိရင္းစြဲအရင္းအျမစ္မ်ားကို

အဦမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ရံုမ်ား) တိုက္ရိုက္ေပးျခင္း
ထက္ စရိတ္စက ပိုမိုသက္သာသည္။

EdkifiHykdif&if;jrpfrsm;udk tvGJoHk;jcif;
အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းရွိ ပါတီမ်ားအားလံုးသည္ လက္ရွိရထားေသာ အခြင့္အာဏာ
မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္။ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္
လ်ာထားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မွ် အသံုးျပဳ
ျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားမႈျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္င့ံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိဳင္ႏွင့္

အလံုးစံုပါဝင္ေသာ

ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တရပ္လံုးကို

ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။၇၃

ဤအျခင္းအရာကို အာဖရိကတြင္ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏
(၇၇) ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ဆီသို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားၿပီး (၉၀) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပါတီတစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမွ ကန္႔သတ္ထား
သည္။၇၄
သို႔ေစကာမူ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးမႈျပဳျခင္းသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္

တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး

တခါတရံတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

လက္ရွိ

အာဏာရပါတီတို႔အၾကား ကြဲျပားမႈမွာ မထင္ရွားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ မိုဇမ္ဘစ္တြင္ စာတမ္း
တစ္ခုက ဆိုသည္မွာ (သီအိုရီအားျဖင့္) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီသည္ တစ္ခုစီျဖစ္ေသာ္
လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ကြဲျ့ပားျခားနားရန္ ခက္ခဲသည္။၇၅ ဂမ္ဘီယာ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ဓနသဟာယ ေလ႔လာေရးအသင္းမွ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါတီတို႔ၾကား
စည္းမကြဲျပားမႈမွာ သမၼတေရြးေကာက္မႈတေလွ်ာက္လံုးတြင္ သိသာထင္ရွားသည္ဟု ဆိုသည္။
ဥပမာ●

ေဒးလီေအာ္ဘဆာဗာ သတင္းစာမွတင္ျပသည္မွာ ေရနံဝန္ႀကီးဌာနမွ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ရန္အတြက္ တီရွပ္အလံုးေရ ၁၇၀၀ လွဴဒါန္းသည္။

●
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ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ရံုးခန္းမ်ားကို

International IDEA

ေအပီအာရ္စီ

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္

စုရံုးရာဌာနမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ကို အဖဲြ႕ဝင္မ်ား မ်က္ျမင္ျဖစ္သည္။
စစ္သံုးေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားကို ေအပီအာရ္စီ ေထာက္ခံသူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အသံုး
ျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။၇၆
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကိုခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲ
သည္။ ၂၀၀၇ ကင္ညာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ႔လာခ်က္အရ မဲဆြယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရွီလင္ သန္း ၅၀၀ ခန္႔(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း) သံုးစြဲခဲ့
ေၾကာင္း ခန့္မွန္းရသည္။၇၇ ယင္းမွာ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သည္။
ေခ်းေငြအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဂါနာတြင္ ၂၀၁၂ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္သံုးစြဲ
ထားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအားထိခိုက္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္း
တင္ျပသည္။၇၈
အေရးႀကီးသည္မွာ

ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား

အလြဲသံုးစားျပဳရာတြင္

ေငြေၾကး

သံုးစြဲျခင္းထက္ အျခားအခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ
လက္ရွိအာဏာရပါတီအား အေလးေပးေဖာ္ျပျခင္းမ်ား၊ တာဝန္က်ေနေသာ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား
အား မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အင္ဂိုလာတြင္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ
သမၼတမွ

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကို

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္

အလည္အပတ္သြားသည့္ခါတိုင္း

(အင္ဂိုလာလြတ္ေျမာက္ေရး

သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးရွိေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ေၾကာင္း

ေၾကျငာသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္

အမ္ပီအယ္လ္ေအ

ေရပန္းစားလွဳပ္ရွားမႈ)

အက်ိဳး

ေရွာင္တခင္ပိတ္ရက္ရွည္ေပး

အမ္ပီအယ္လ္ေအ

စည္းရံုးပြဲမ်ားအား

တက္ေရာက္ရန္ လိုက္နာရၿပီး တခါတရံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း အတိုက္အခံမ်ားမွ
စြပ္စြဲသည္။၇၉ တန္ဇန္နီးယားတြင္ စီစီအမ္ လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္
မဲဆြယ္ၾကေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား အလြန္အမင္းသစၥာရွိၾကေၾကာင္း စာတမ္းတစ္ေစာင္က
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဇမ္ဘီယာတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေသခ်ာခြဲျခားထားျခင္း
မရွိျခင္းေၾကာင့္ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္ျခင္း အလုိ႔ငွာသံုးစဲြျခင္း
တုိ႔အၾကားတြင္ ကဲြကဲြျပားျပား မရိွေတာ့ပါ။၈၀
ႏိုင္ငံတကာမွ

အလွဴရွင္မ်ားသည္

မဲဆြယ္ပြဲအႀကိဳကာလမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

မဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ေငြေၾကးအလံုးအရင္းျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ပိုမို
ဆိုးရြားေစႏို္င္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရမွ သူ၏ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏
ျပယုဂ္စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ပဏာယူလာႏိုင္သည္။ စပတ္ခ္ႏွင့္ ဖြန္တာနာတို႔ ေထာက္ျပသြား
သကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္လွဳပ္ရွားရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္လြန္းသည္ဟု ယူဆၿပီး အလွဴရွင္မ်ားက
ျပႆနာမွ ႏုတ္ထြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။၈၁ ၎သည္ အာဖရိကတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္
ရင္းျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေနမႈအား အေထာက္အကူမျပဳေပ။ အလွဴရွင္
မ်ားမွ ပ႔ံပိုးေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသာ
ယူေဆာင္လာသည္ဟု မဆိုိလိုေပ။ ပါတီမ်ားအား မဲေပးသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကူညီ
ေပးျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား ဥပေဒထိန္းသိမ္းရာတြင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
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ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအား ပိုမိုဂရုျပဳလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္
3. Africa

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ပါဝင္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးအား အေထာက္အကူျပဳသည္။ လက္ရိွအာဏာရပါတီ
သည္ အခြင့္အာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈအား ေရွာင္ၾကည္ရမည္။ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳပါက
လက္ရွိအာဏာတည္တ႔ံရန္ အေထာက္အကူျပဳေကာင္းျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ခုအေန
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံွဳးနိမ့္သြားပါက ေနာင္တြင္ ေနရာျပန္ရရန္ မလြယ္ကူျခင္းဟူသည့္ႏိုင္ငံ
ေရးဓေလ့တရပ္ကို ဖန္တီးယူသကဲ့သို႔ရွိသည္။ အာဏာရပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား
သံုးစြဲရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားျခင့္ျဖင့္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား
သို႔

ျပန္လာႏိုင္ေသာ

အခင္းအက်င္းမ်ိဳးဖန္တီးလိုက္သကဲ့သို႔

ျဖစ္သည္။

(ဥပမာအားျဖင့္

ဂါနာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာ္ပဲြမ်ားတြင္ အစုိးရအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ
ၾကည့္လွ်င္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ သမၼတ ဂၽြန္အတၱာေမးလ္စ္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္၂၀၁၂
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ပုိမို႐ႈပ္ေထြးေသာ

အခင္းအက်င္းမ်ားကို

ဖန္တီးခဲ့သည္။)

၈၂

EdkifiHa&;ygwDrsm;ESifU udk,fpm;vS,favmif;rsm;\oHk;pGJrIrsm;
toHk;p&dwf uefhowfcsuf
မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္

ကုန္က်မည့္

စရိတ္စကတို႔ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားနည္း

(ေငြေၾကးအလံုးအရင္း ရရွိႏိုင္သူတို႔၏ အားသာခ်က္ကို ကန္႔သတ္ရန္နည္း) တစ္နည္းမွာ
သံုးစြဲျခင္းအကန္႔အသတ္ကို က်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အာဖရိကတြင္
ေတြ႕ရနည္းသည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပါတီမ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ၿပီး ၂၅
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္သည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံ
အသီးသီး၏ ကန္႔သတ္မႈ ကြဲျပားျခားနားပံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သံုးစြဲမႈ
အကန္႔အသတ္၏ သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏကို သိရွိရန္ မဲေပးသူတို႔၏ အေရအတြက္ပမာဏကို
လည္းသိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းပမာဏမ်ားကို ၾကည့္ရွဳရာတြင္ ေမာ္ရီေတးနီးယားႏွင့္
တိုဂိုရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲေပးသူတစ္ဦးအတြက္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
(၀၀.၆) သံုးစြဲခြင့္ရွိေသာ္လည္း လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ (၂.၇) ႏွင့္
Benin တြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ (၃) ခန္႔ သံုးခြင့္ရွိသည္။ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ တုိဂုိတို႔ႏွင့္
ႏိွဳင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အဆ ၅၀ ခန္႔ သံုးခြင့္ရွိသည္။ အနိမ္႔ဆံုးအဆင့္မွာ မဲေပးသူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္
အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ (၀.၀၁) ခြင့္ျပဳသည့္ (မဲေပးသူ သန္း ၂၀ အတြက္ အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ (၃၀၀,၀၀၀) ခန္႔သာ ကုန္က်မည္) အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
အမွန္အလုပ္ျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ခ်ျပျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္တို႔
မရွိလွ်င္ သံုးစဲြမႈအကန္႔အသတ္ကို လိုက္နာမႈရွိ/မရွိ မသိရွိႏိုင္ေပ။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ သံုးစြဲမႈကို ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား
ေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြေရးရွင္းတမ္းတင္ျပရန္မလိုေပ။
အာဖရိကတိုက္တြင္ သံုးစြဲမႈအကန္႔အသတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္
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ခံရေသာ ပါတီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ဥပမာအျဖစ္ ထုတ္ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
ဝင္ေငြ လက္ခံရာတြင္ ကန္႔သတ္ျခင္းအပါအဝင္) ဤဥပေဒမ်ားမွာ အာဖရိကရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ထိန္းေက်ာင္းမႈတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ မပါဝင္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။၈၃
အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္
ပါတီႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုကိုသံုးၿပီး မဲဆြယ္ရာတြင္ သံုးစြဲသည္မ်ားကို
အမည္လႊဲခံကာ သံုးစြဲမႈအကန္႔အသတ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲေနၾကသည္မွာ ေတြ႕ျမင္ေနက်ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ အမည္ခံသံုးစြဲၿပီး အကန္႔အသတ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အာဖရိကတြင္ ေခတ္မစားျခင္းမွာ
ဥပေဒလိုက္နာေစရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ

အမည္ခံမ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားအား ပါတီႏွင့္မဆိုင္ေသာ အျခားအဖဲြ႕မ်ားမွ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
အာဖရိကတြင္ အမည္ခံမ်ားအား ယံုၾကည္မႈနည္းသည္။၈၄ အာဖရိကလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေန
ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားတြင္ မပါဝင္သင့္ျခင္းမွာ ဤသို႔ေသာ လူထုယံုၾကည္မႈ မက်ဆင္းေစ
လို၍ျဖစ္သည္။

trSefwu,fokH;pGJrI
အာဖရိကရွိ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္သံုးစြဲမႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အားထားေလာက္ဖြယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမွန္ရွားပါးသည္။
ကင္ညာရွိ ၂၀၀၇ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ႔လာခ်က္အရ မဲေပးသူတစ္ဦးလ်င္ အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ၁၃ က်ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေကအီးအက္စ္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၅.၆ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
၁၂၉ သန္း) ခန္႔ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၈၅ အဆိုပါ ေအအင္န္စီ ၏ ခန္႔မွန္းသံုးစြဲမႈတြင္
အစိုးရပါတီတစ္ခုတည္းမွ သံုးစဲြမႈသည္ မဲေပးသူတစ္ဦးလ်င္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ (၂)
ခန္႔ရွိသည္။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္

၂၀၁၁

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ

သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ကားတင္သြင္းမႈကို (၅၉)ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေစသည္ဟု အျငင္းပြားဖြယ္ရာ
ရွိသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားဗဟိုဘဏ္ကမူ

မဲဆြယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္သည္။

၈၆

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ မည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစပါသနည္း။
ကင္ညာမွာမူ အက်ိဳးရရွိသူမ်ားမွာ မီဒီယာ၊ ရံပံုေငြေကာက္ခံေရး အရာရွိမ်ား၊ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရးတြင္ သံုးစြဲေသာ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
ကုမၸဏီမ်ား၊ စည္းေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စည္းရံုးေရးဗ်ဴဟာ
ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား၊ စည္းရံုးေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၊ မဲရံုႀကီးၾကပ္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ခိုင္မာမႈ
မရွိေသာ လူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။၈၇
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သံုးစြဲမႈအကန္႔အသတ္မွာ ေတြ႕ရခဲၿပီး အမွန္လိုက္နာျခင္း ရွိ/မရွိ မသိရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ (ထည့္

ဆီရီယာလီယြန္ရွိ ၂၀၀၇ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုသမၼတ ေဆာ္လမြန္ ဘီရီ၀ါသည္
3. Africa

အက္စ္အယ္လ္အယ္လ္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၇ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာသန္း ၁၀.၄) ခန္႔
သံုးစြဲၿပီး ပါတီကမူ အက္စ္အယ္လ္အယ္လ္ သန္း ၄၄၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၇၀ ၀၀၀)
(မဲေပးသူ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၅ ခန္႔) သံုးစြဲသည္။ လက္ရွိသမၼတျဖစ္သူ
ျပည္သူအားလုံး၏ ကြန္ဂရက္ပါတီ (ေအပီစီ) မွ ၿပဳိင္ဆိုင္သူသည္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး သူ႔ပါတီသည္ အက္စ္အယ္လ္အယ္လ္ သန္း ၉၀၀ ခန္႔ (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ၅၅၀ ၀၀၀) ခန္႔ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။၈၈

rJ0,fjcif;
အာဖရိကတြင္ မဲဝယ္ျခင္းကို ဋီကာခ်ဲ႕မည္ဆိုလ်င္ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုး ျပည့္သြားႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ ေနရာက်ံဳ႕ေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ တင္ျပလိုက္ရသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား အလႊဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္အညီ ဤကိစၥကိုလည္း အေရးတယူျပဳထားသည္
မ်ားရွိသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မဲဝယ္ျခင္းကို တားျမစ္တားၿပီး ႀကီးမားေသာ
ထိ္န္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ထားသည္။
မဲဝယ္ျခင္းသည္ မဲေပးသူက ေငြေၾကးႏွင့္မဲကို အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ေသာ ရိုးရွင္းျဖစ္စဥ္
တစ္ခုအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ရွိသည္။ ေလ႔လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မဲဝယ္သူအေနျဖင့္
မဲေပးသူ မည့္သို႔ မဲထည့္ခဲ့သည္ကို မသိႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ မဲဝယ္ျခင္းသည္ မည္သို႔ ထိေရာက္ေသာ
မဲရရွိရန္ဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ေနေလသည္ကို ေတြးရခက္ေနလိမ့္မည္။၈၉ သို႔ရာတြင္ အာဖရိကတြင္
မဲဝယ္ျခင္းသည္ ဤထက္မက ႀကီးက်ယ္ေသာ အျခင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မဲေပးသူ
မ်ားအား ၎တို႔၏ ဓနဥစၥာႏွင့္ ရက္ေရာမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး အတံု႔အလွည့္အေနႏွင့္ ေနာင္တြင္
ျပန္ရရန္ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေငြေၾကးမပါေသာ မဲဝယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီး
မူ႐ႈိတာကေထာက္ျပသည္မွာ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္၏ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္စြမ္း
သည္ ေနာင္တြင္အတံု႔အလွည့္အေနျဖင့္ ျပန္ေပးလာရမည့္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆို
ႏိုင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။၉၀ လင့္ဒ္ဘာ့ဂ္ က ပါလီမန္အမတ္မ်ားအား
၂၀၀၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အသံုးအစြဲအားလံုး၏ မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ဤသို႔ေသာ
ကိုယ္ပိုင္ဝယ္ယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္းဟု စနည္းနာၾကည့္ရာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က
ရန္ပံုေငြ၏ အနည္းဆံုးေလးပံုတစ္ပံုကို ဤသို႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံ
သည္။၉၁
မဲဝယ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ အဓိကအခက္အခဲတရပ္မွာ မဲေရာင္းလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အၿမဲမျပတ္ ပံုမွန္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ဘရက္တြန္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ႔လာခ်က္
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အာဖ႐ုိဘာ႐ုိမီတာ စစ္တမ္းတြင္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ မဲဝယ္ျခင္းကို
စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အာဖရိကတြင္မူ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ၏ ထက္ဝက္
ေက်ာ္သည္ မဲဝယ္ျခင္းအေပၚ မည္သို႔မွ်မွားယြင္းသည္ဟု မယူဆခဲ့ၾကေပ။၉၂ ဤသို႔ မဲဝယ္ျခင္း
အေပၚ ေလ်ာ႔ရဲေသာ သေဘာထားတည္ရွိေနသမွ် မဲေပးသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးတစံုတရာအတြက္
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ေထာက္ခံရမည္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပ။ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
သာေၾကာင့္ ဤမဲဝယ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကာလၾကာတည္ရွိေနေသာ ျပႆနာ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္သည္ လူငယ္မ်ားထံ
တြင္ ေငြေၾကးမေပးပါက မိန္႔ခြန္းေျပာေနျခင္းကိုရပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အရွက္ခြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။၉၃
မဲဝယ္ျခင္းအတြက္ သံုးစြဲျခင္း ေငြေၾကးပမာဏကို တိတိက်က်ခန္႔မွန္းထားျခင္းမ်ား
မွာ ရွားပါးသည္။ ကင္ညာရွိ ၂၀၀၇ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကို ေလ႔လာထားခ်က္အရ ပါတီေရြးခ်ယ္ျခင္းရ
က္သတၱပတ္အၿပီးထိ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီအတြက္ ရွီလင္ ၅ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၁၁၅
၀၀၀) သံုးစြဲထားၿပီး နယ္ေပါင္း ၂၁၀ အတြက္ ရွီလင္ သန္းေပါင္း ၉၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ၂၁ သန္း) ခန္႔ သံုးစြဲထားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။၉၄ အျခားေလ႔လာထားခ်က္တစ္ခုအရ
မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲအတြင္း လာဘ္ေငြတစ္ဦးစီကို ေကအီးအက္စ္ ၂၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ၂) ခန္႔ ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။၉၅
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အျခားေနရာေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ယခင္ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္လ်င္ အာဖရိကႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအဖို႔ တသီးပုဂၢလ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ မရွိႏိုင္
သေလာက္နည္းပါးသည္။ အျခားအေရးႀကီးေသာ ျခြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အာဖရိကႏိုင္ငံေရးသမား
တစ္ေယာက္သည္ မဲစာရြက္ေပၚတြင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ပါတီနာမည္ႏွင့္တြဲ၍
ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေစကာမူ ပါတီမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြြမ်ား
အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရက
ြ ္ေလ့ရၿွိ ပီး ေငြေၾကြးကို လြတလ
္ ပ္စြာ သံုးစြဲေလ႔ရသ
ွိ ည္။ အခ်ိဳးက်ပါဝင္ေသာစနစ္ရွိေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ႏွင့္အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္) ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ သံုးစြဲျခင္းမ်ားတြင္ အားတက္
သေရာပါဝင္ျခင္း
ထည့္ဝင္ေငြ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္
ျခင္းတို႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ထက္ ပါတီမ်ားေပၚတြင္ ပိုအေတြ႕ရမ်ား
ၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသံုးအစြဲကန္႔
သတ္ျခင္းသည္ ပါတီမ်ားထက္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ပိုသက္
ေရာက္ေလ႔ရွိသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္
အာဖရိကႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစုတင
ြ ္ လက္ရထ
ိွ န
ိ း္
ေက်ာင္းမႈစနစ္ကို

ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္

သည္လ
့ စ္ဟာခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။

မရွိေပ။၉၆

သို႔ေစကာမူ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလိုအပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ
သိရွိေစရန္ခ်ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို
ေရွာင္လႏ
ဲြ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း
မ်ားအ ား ရန္ပံုေငြရွာျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
အတြက္

သံုးစြဲျခင္းမ်ားတြင္

အသံုးျပဳေလ့ရွိ

သည္။
ဤ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္တြင္
အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသင့္သည္။
ထည့္ဝင္ေငြတားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔
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သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ မဲေပးသူမ်ားထံသို႔ ေဝမွ်ေပးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေ

သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ ပါတီမ်ားေပၚတြင္ ပိုအေတြ႕ရမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
3. Africa

အသံုးအစြဲကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ပါတီမ်ားထက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ပိုသက္
ေရာက္ေလ႔ရွိသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လက္ရွိထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္
ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္သည့္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္မ်ားကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ရန္ပုံေငြကို

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားကို ပိုမိုခက္ခဲေအာင္
ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္သည္။ အီသီယိုပီးယား၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတို႔တြင္ ဤသို႔
ေသာျပႆနာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေစကာမူ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္
တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပေ
ံု ငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွ ေရွာင္လႏ
ဲြ င
ုိ ေ
္ သာ လစ္ဟင္းလြတဟ
္ ာခ်က္မ်ား ရွေ
ိ နဆဲျဖစ္သည္။ ၉၇

EdkifiHa&;&efykHaiGoHk;pGJrI pnf;rsOf;Oya'rsm;touf0ifazmfaqmifjcif;
t&toHk;azmfjy&efvdktyfcsuf
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြသံုးစြဲမႈကိုကြပ္ကဲရာ၌ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ
ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားအား
တင္ျပရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ ထိုရွင္းတမ္းမ်ားအား စစ္ေဆးခြင့္ရွိျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားမရွိလ်င္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒလိုက္နာမႈတို႔ကို ရရွိရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္
ေပ။ (ရွင္းတမ္းမ်ားသည္လည္း မမွန္ကန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္)ရွင္းတမ္းမ်ား တင္ျပေသာ္လည္း
အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရွိရန္ အာမ မခံႏိုင္ေပ။ သို႔ေစကာမူ ရွင္းတမ္းမ်ားသည္
အာဏာပိုင္မ်ား စစ္ေဆးရန္ စတင္ရာျဖစ္ေသာ္ေၾကာင္႔ မရွိျခင္းထက္ မတိက်ေသာရွင္းတမ္းမ်ား
ရရွိျခင္းသည္ ပိုေကာင္းမြန္သည္။ တင္ျပရန္လိုအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို စိစစ္ေလ႔လာ
ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းျပထားရန္ လိုအပ္သည္။ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုေတာင္းဆိုပါက
ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရွဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုက္နာရလြယ္ကူေစရန္ လိုအပ္
သည္။၉၈
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွအပ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွင္းတမ္းမ်ား
တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။၉၉ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းထံမွ ရွင္းတမ္းလိုအပ္သည္၊ ႏွစ္ဖက္လံုး တင္ျပရန္မလိုေပ။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ၁၇
ႏိုင္ငံတြင္သာ ရွင္းတမ္းႏွစ္ခုလံုးလိုအပ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဝင္ေငြ
ႏွင့္ ပါတီသီးသန္႔သံုးစြဲမႈ ရွင္းတမ္းမ်ားကို တင္ျပရန္လိုသည္။ အာဖရိကပါတီ အနည္းစုတြင္သာ
ထိုသို႔အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းစစ္ေဆးရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းရွိသည္။၁၀၀ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအဆင့္

ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပျခင္းသည္

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္

တစ္ေယာက္ခ်င္း

အေရြးခံေသာစနစ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သမၼတႏွင့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနိမ္႔ဆံုး
လို္အပ္ခ်က္အျဖစ္ ရွိသင့္သည္။၁၀၁
အလွဴရွင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္သူထံသို႔ခ်ျပလိုက္ပါက အက်ိဳးဆက္
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ေကာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ခ်ျပျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ျငင္းခ်က္
ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း၏ ေကာင္းကြက္ တစ္ခုမွာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးသူမ်ားမွလြဲ၍
ေငြေၾကးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသူမ်ားအေပၚ မွီတြယ္မေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုးက်ိဳးမွာ ရန္တံု႔ျပန္ျခင္းကို ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ ၿပီး အမည္မေဖာ္လိုေသာ
ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ပါတီအား ေနာက္ထပ္ေထာက္ပံ့လိုျခင္း မရွိေတာ့
ျခင္းေၾကာင့္ အတိုက္အခံအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။၁၀၂
ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မွာ အကန္႔အသတ္တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ထည့္ဝင္မႈ
မ်ားကို တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လိုင္ေဘးရီးယားႏွင့္ လီဆိုသိုတြင္ ဤသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ရွိသည္။ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၀ ထက္နည္းေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖင့္သာ
တင္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး

အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ

၄၄၀၀၀

ထက္မ်ားေသာ

ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို

လက္ခံၿပီး ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

၁၀၃

pdppfjcif;ESifU touf0ifazmfaqmifjcif;
အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တင္ျပလာေသာ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို စိစစ္ျခင္းမ်ား
မရွိသည့္အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္လည္း အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားမရွိေပ။ ရွင္းတမ္းမ်ား
တင္ရန္ ျငင္းဆိုထားေသာ အျပစ္မေပးထားရသည့္ ပါတီမ်ားစာရင္းကို ဂါနာ၊ ကင္ညာ၊ လုိင္ေဘး
ရီယား၊ နမ္မီးဘီးယား၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ ဆီရီယာလီယြန္ႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားတို႔မွ လက္ခံရရွိသည္။၁၀၄
ကင္ညာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄၄ ခုမွ ၃၀ သည္ ၂၀၀၉-၁၀ အတြက္ ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။၁၀၅

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္

ထိေရာက္ေသာ

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

ထိန္းေက်ာင္းမႈတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မုိဇမ္ဘစ္ရွိ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသား
ထားသည္မွာအမ်ားျပည္သူသို႔ခ်ျပရမည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထိန္းေက်ာင္းေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤနည္းအတိုင္း
ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း မျပဳၾကေပ။ ထို႔ထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ
မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိရာလမ္းေၾကာင္း
မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမရွိၾကေပ။၁၀၆
လိုင္ေဘးရီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ဆီရီယာလီယြန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သီအိုရီ
အားျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း စိစစ္၊စစ္ေဆးေသာ စစ္တမ္း
မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒလိုက္နာေစရန္ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းေၾကာင္း
ေပၚလြင္ေစၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ
မ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္းမရွိျခင္းထက္ ရွိေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မက်င္႔သံုးျခင္းသည္သာ ျဖစ္သည္။
ထိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ႏင
ို ္ေသာ ေနာက္ကြယမ
္ ွ အေၾကာင္းရင္းတရပ္မွာ
ဘဏ္စနစ္၏ ထိုးေဖာက္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အလဲအလွယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ
(တရားဝင္မ်ား အပါအဝင္) မ်ားေသာအားျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ဘဏ္မွေငြလြဲျခင္းမ်ားထက္
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တစ္ခုကဆုိသည္။ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေထာက္ျပသည္မွာ

ေငြသားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအဖို႔ ေနာက္ေၾကာင္း
3. Africa

လိုက္ရန္စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ အီလြန္ထေရာနစ္ အမွတ္အသားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒမလိုက္နာေသာ ပါတီမ်ားကို အေထာက္အပံ့မ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ အစုိးရရန္
ပုံေငြြအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းသည္ ပါတီမ်ား ဥပေဒလိုက္နာေစရန္ ထိေရာက္ေသာနည္း
လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈကို ယူဂႏၵာဒါတြင္ (ယင္းႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားမွ အစိုးရအေထာက္အပံ့ကိုေပးသည္) ေဟလီက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သူ
ေရးသားထားသည္မွာအလွဴရွင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ပိုအေထာက္
အကူျပဳဟန္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို
(စာရင္းစစ္) ထားရန္လိုအပ္ၿပီး အေထာက္အပံ႔ရရွိရန္ စစ္ေဆးထားသည္မ်ားကို
တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။

အတုိက္အခံမ်ားသည္

စစ္ေဆးၿပီးသားရွင္းတမ္းမ်ားကို

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဥပေဒအရ ပိုတင္ျပေလ႔ရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၅ မွစ၍
လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။၁၀၇ ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရအေထာက္အပံ့ေပးေသာ ပမာဏ
သည္ ပါတီမ်ားဆံုးရံွဳးရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ပမာဏျဖစ္ေနပါက အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
သည္ ဥပေဒလိုက္နာေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လီဆုိသုိ, ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ ကြန္ဂုိ
စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို လက္ခံယူရန္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု သီးသန္႔ထား
ေသာ္လည္း ရရွိထားေသာ ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္း
စစ္ေဆးရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ် မေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

jypf'Pfrsm;
အာဖရိကရွိ တရားဝင္စာတမ္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍

အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ား

မရွိမဟုတ္ေပ။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဏ္ေၾကးတပ္ျခင္းမ်ား၊ ေထာင္ဒဏ္
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊ အစိုးရအေထာက္အပံ့ရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား ရွိသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ဆိုလ်င္
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ကမၻာရွိအျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ အာဖရိကတြင္ ေတြ႕ရမ်ား
သည္။ (အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ၇၁ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တစ္ကမၻာလံုး၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေတြ႕ရသည္။)
သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္
ျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာေရး အဖဲြ႕အစည္း၊
ဇင္ဘာေဘြမွမွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ မိုဇမ္ဘစ္တြင္ သုေတသနအသင္းမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမွ် မေတြ႕ရွိရေၾကာင္းဆိုသည္။ ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံေရး
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိမူမိျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ျပည္သူ
လူထုကိုယ္၌ကလည္း

လ်စ္လ်ဴရွဳထားဟန္ရွိသည္။၁၀၈

အထက္တြင္

တင္ျပထားသကဲ့သို႔

ကင္ညာႏိုင္ငံရွိ ၄၄ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ ၃၀ သည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တြင္ ရွင္းတမ္းမ်ား တင္ျပရန္
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ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ယင္းပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ဖ်က္ထုတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
အလြဲသံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ သိသာထင္ရွားသာ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေအပီအာစီအား
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္အျပင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းပင္ မျပဳခဲ့ေပ။ ဂါနာ
တြင္အီးအမ္ဘီသည္ ပါတီမ်ားထံမွ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။၁၁၀ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပစ္ဒဏ္ေရွာင္လႊဲမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္
တစ္ခုလံုး၏ လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ လိုင္ေဘးရီးယားတြင္ အမ်ိဳး
သားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အာဏာရပါတီ၏ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္မႈကို
ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈသည္ အတိုက္အခံတို႔ဘက္မွ ျမင္ေသာဘက္လိုက္သည္ဟူေသာ
အျမင္ကို ပို၍ခိုင္မာေစသည္။၁၁၁
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာရန္

ထိန္းေက်ာင္းေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(ဥပမာ- ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပျခင္းမရွိသည့္အခါ)

သည္ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ထုိက္သင့္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား အလိုအေလ်ာက္

မ်ားႏွငပ
့္ ါဝင္သမ
ူ ်ားအားလံးု တိႏ
႔ု င
ွ ့္ နီးကပ္

ခ်မွတ္ရန္

စြာ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး

(တႀကိမတ
္ ခါပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္းအတြက)္ သတိေပး

၎တို႔၏ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း အေလး

ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြအေသးမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမွသည္

ထားရန္လိုအပ္သည္။

(သတိေပးေသာ္လည္း ထပ္ခါတလဲလဲ ပ်က္

ထိန္းေက်ာင္း

လိုအပ္သည္။

ပ်က္ကြက္ေသာအခါ

ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္

အမွန္

ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္) အစိုးရအေထာက္အပံ့

သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ရေသာ ဘက္လိုက္မႈ

မ်ား ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြအႀကီးမ်ား ေကာက္ခံ

သည္လည္း ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြ ကြပ္ကဲေရးကို

ျခင္းမ်ားအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ မဲဝယ္ျခင္း၊

ထိခိုက္ေစသည္။

တရားမဝင္မွန္းသိေသာ္လည္း

ေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

အႀကီးစားမ်ားအား
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္

ထည့္ဝင္မႈ

လက္ခံျခင္းစသည့္

ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားလုိအပ္

သည္။ ဤသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚဥပေဒသတ္မွတ္ထားျခင္း ၾကာျမင္႔စြာမရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္သည္။
သို႔ေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကို ဖန္တီးရာ၌
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း တစ္ခုတည္းႏွင့္လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ထိန္းေက်ာင္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရရွည္အျမင္မ်ား ရွိရန္
လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လူထုမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါပံု
ကို တျဖည္းျဖည္း ဂရုမူမိလာေစရန္ အေလးထားသင့္သည္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းစီ၏ အေျခအေနႏွင့္ သင္႔ေလ်ာ္မႈရွိရမည္။
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြထိန္းေက်ာင္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ပါတီမ်ား၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္

နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း အေလးထားရန္လိုအပ္သည္။ ထိန္းေက်ာင္းေသာ
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ယေန႔အထိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၁၀၉ အလားတူပင္ ဂမ္ဘီယာရွိ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားအား

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အမွန္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ရေသာ ဘက္လိုက္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြ
3. Africa

ႀကီးၾကပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။

t&ufbufvlhtzJGYtpnf;rsm;ESifU rD'D,mwdkh\ tcef;u@
အာဖရိကႏိုင္ငံေရး၏ ေငြေၾကးက႑မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရာ၌ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕
အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္းအေရးပါသည္။ အျခားေနရာေဒသမ်ားမွာကဲ့သို႔ အစိုးရ
ပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို မေပးႏိုင္ၾကေပ။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ား
အေစာပိုင္းကတည္းကပင္
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို

အာဖရိကလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္
ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ

ဤအားထုတ္မႈမ်ားသည္

ေရရွည္

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္
ပြဲျဖစ္စဥ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ က႑ကိုမူ ထည့္တြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
အာဖရိကရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြ
ရွင္းတမ္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို ေသခ်ာစြာ
ေစာင့္ၾကည္႔ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးကို အေျခတည္ေသာ
ဓေလ့သည္ ဤသို႔ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခက္ခဲေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဤထက္ ထိေရာက္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားစြာကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ကင္ညာရွိ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြအုပ္စုမွ ေအာက္ေျခထိဆင္း၊ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ၂၀၀၇
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အမွန္လိုအပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ၾက
သည္။၁၁၂
မီဒီယာသည္လည္း ညီတူညီမွ် အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါရွိသည္။ မီဒီယာ
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံရာတြင္ႏွင့္ သံုးစြဲရာတြင္
မသမာမႈႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိလ်င္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အေရးထားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ
တရားမဝင္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏွင့္ ပါတီမ်ားအၾကား လက္မခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ဆက္ဆံ
ေရးမ်ား၊ မဲဝယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
မီဒီယာမ်ားသည္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈကို ႀကံ႕ႀကံ႕မခံႏိုင္ၾကေခ်။ ႏိုင္
ဂ်ီးရီးယားမီဒီယာေလ႔လာထားခ်က္တစ္ခု၏

အဆိုအရ

မီဒီယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္

တခါတရံ

သတင္းေထာက္မ်ားအား လစာအစားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ေငြေၾကးညွစ္ယူခိုင္းၿပီး သတင္း
ေထာက္မ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳတတ္ၾကသည္။၁၁၃ ယူဂႏၵာမီဒီယာ
ေလ႔လာသူတစ္ဦးကမူ ဤသည္ကို အညိဳေရာင္စာအိတ္၏ က်ိန္စာဟု တင္စားေဆြးေႏြးသြား
သည္။၁၁၄
(ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဲ့သို႔) မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏
ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္အား

ေသခ်ာနားလည္ၿပီး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ဤကိစၥမ်ားအေပၚတြင္

အေျချပဳၾကရန္လိုသည္။ ထိုမွသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ
ေနရာမ်ား အႀကံျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ဤအခန္းတြင္ အာဖရိက၌ သံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ိဳးစံုတို႔
အား ရွင္းလင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ရွိေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ဆိုးရြားစြာ လစ္ဟာေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပႆနာသည္ ဥပေဒ
ရွိ၊ မရွိထက္ က်င့္သံုးမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ အာဖရိကအတြက္သာ
မဟုတ္ေသာ္လည္း (ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတြင္လည္း ရွိေသာ္လည္း) အာဖရိကႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ကား သာလြန္ေနေလသည္။
အစိုးရထံမွ အေထာက္အပံ့နည္းပါးမႈ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြသားရွားပါးမႈ)၊ ပါတီဝင္
မ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ တရားဝင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ လွဴဒါန္းေငြမရရွိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အာဖရိက
ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြျပတ္လတ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ အာဖရိကႏိုင္ငံ
အမ်ားစုတြင္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ေခ်ာင္လည္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္အရင္း
အျမစ္မ်ားကို ေနရာအႏွ႔ံတြင္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းသည္
မ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာ
မ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုျပႆနာမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ညီကြင္းတစ္ခု

ျဖစ္လာေစရန္

ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။ ျပႆနာသည္
အရင္းအျမစ္ မရွိျခင္းထက္ ရွိသည့္အရင္းအျမစ္ကို ဘက္လိုက္ခြဲေဝျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာရန္ပုံေငြကို ေဆြးေႏြး
ေလ႔လာၾကရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္း အေပၚတြင္
မူတည္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားအေပၚတြင္ လံုးလံုး
လ်ားလ်ား က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ၎တြင္ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာရွိသည္။ ပထမအေနျဖင့္
မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ေရြးခ်ယ္သည့္အဆင့္တြင္ အာရံုထားရန္လိုအပ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ တင္ရွိခဲ့ေသာအေၾကြးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏိုင္ၿပီး ရံုးခန္းကိုေရာက္ခ်ိန္တြင္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားအား ေတာင့္ခံထားႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေစသည္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပါတီမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွတဆင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို
လႊဲယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑အား ထည့္တြက္ျခင္း
မရွိလ်င္ လစ္ဟာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလြမ္းမုိးမႈကုိ ရေစမည္မဟုတ္သည္ကုိ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြပမာမ်ားမ်ားစားစားရရွိတုိင္းလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ေအာင္ႏုိင္မည္ဟု အာမခံႏိုင္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီအေတြ႕အႀကဳံနည္းေသး
သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဆက္ဖ္ဖူကသုံးသပ္သည္မွာ “လက္ရွိအာဏာရပါတီမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံ
ပါတီမ်ားၾကား ရင္းျမစ္မ်ား မညီမွ်မႈအရပ္ရပ္မွာ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အာဏာရပါတီ၏
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သုံးႏုိင္စြမ္းသည္ အတုိက္အခံ ပါတီထက္ ၁၅ ခ်ဳိး၊ တစ္ခ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး ကင္ညာထက္ပုိမ်ားေနသည္။
၃၀ ခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးရွိေနေသာ ဆီနီေဂါတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ မွ်တမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမုိကေရစီ
နည္းလမ္းက်မႈကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။”၁၁၅ ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ေလာက္မ်ားကတည္းကျဖစ္ခဲ့
သည့္အတြက္

ယင္းအခ်က္သည္

မွန္

ေကာင္းမွန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အဆုိပါသုံးႏုိင္ငံ၌

အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္ၾကိမ္ ထက္မက ႐ႈံးခဲ့ေလသည္။

၁၁၆

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္မွာကား ျငင္းမရႏိုင္ေပ။ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ကာလ
တစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေနနွင့္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အသက္သြင္းရန္တံု႔ေႏွးေနႏိုင္သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈလမ္းစဥ္မ်ားေပၚလြင္လာၿပီး အစိုးရကလည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳမည္ဟု
ကတိကဝတ္ျပဳေသာေၾကာင့္

အာဖရိကရွိဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဳမွ

ပါတီမ်ားကို

ပုဂၢလိက

ထည့္ဝင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ တရား
အာဖရိကႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအ

နည္းအရေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေတာ႔မည္

ေနျဖင့္ လက္ရႏ
ိွ င
ုိ င
္ ေ
ံ ရးရန္ပေ
ံု ငြစည္းမ်ဥ္း

ဟု ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ဆံုးျဖတ္သည္။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္

ဥပေဒမ်ားကို

အၾကာထိ

လ်စ္လ်ဴရွဳၿပီး

ျပစ္ဒဏ္

မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ

ျဖစ္မလာ

မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္

ေသာေၾကာင့္ IDASA မွ အာဏာရပါတီသည္

ျခင္းသည္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားထက္

ခုခ်ိန္အထိ

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ကို

စတင္မိတ္ဆက္ရန္စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနေၾကာင္း

ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌

ျပသေနသည္ဟု ဆိုသည္။၁၁၇ အလားတူပင္

ယံုၾကည္မႈေလ်ာ႔ပါးေစ

ဥပေဒအသစ္အား

သည္။ ၎သည္ ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားအေပၚ

ဂါနာတြင္လည္း

တြင္

အတိုက္အခံအျဖစ္ရွိစဥ္

အာဖရိကလူထု၏

ကိုးစားမႈကို

လည္း နည္းပါးေစသည္။

ကတည္းက

ပါလီမန္တြင္

အဓိကပါတီႏွစ္ခုသည္
၁၉၉၀

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ

ႏွစ္မ်ား
ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ္
လည္း အာဏာရၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ကတိအတိုင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ႔ခဲ့ေလသည္။၁၁၈
တခါတရံတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မည္သည့္ အစီ
အစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေလသည္။
အနည္းဆံုးအလုပ္ျဖစ္မည့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္ လွဴဒါန္း
ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ရန္ မေလ်ာ္ကန္ေပ။
ထိုသို႔ စနစ္တစ္ခု၏ အေျခခံတြင္ (အနည္းဆံုးအားျဖင့္) (၁) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ား တင္သြင္းရမည္ဟူေသာဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္
ခ်က္မ်ား (၂) ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္၊ အေရးယူႏိုင္၊ စာရင္းစစ္ႏိုင္ေသာ
အာဏာ၊ တတ္သိပညာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ လံုေလာက္စြာရွိသည့္ ႀကီးၾကပ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း၊
ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ားကို

အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ထက္

စြမ္းရည္မ်ားကို

ျမွင့္တင္ေပးေနစဥ္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း တိက်ေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်င့္သံုးရန္လိုသည္။
အာဖရိကႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္

လက္ရွိႏိုင္ငံရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ားကို

လ်စ္လ်ဴရွဳၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားေသာ အခ်က္မ်ား
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ထက္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကး၏အခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ႔ပါးေစသည္။ ၎
တရားဝင္ဥပေဒေရးရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားထက္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအေပၚ အႏုတ္သေဘာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္သည္ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ႏိုင္ငံပိုင္
အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား
ျဖဳန္းတီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရမည္။၁၂၀ ေရရွည္တြင္ မဲဝယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားထက္
ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားက ပိုအက်ိဳးရွိေစေၾကာင္း သိရွိေစရ
မည္။ ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုမီဒီယာမ်ားသည္ အေရးပါေသာ
အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဒသတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားႏွင့္ မဲေပးသူမ်ားအၾကား အေရာင္းအဝယ္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္သည္။ ခက္ခဲမည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္း
ျခင္းမျပဳပဲ

အာဖရိကႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေနေသာ

ေငြေၾကးအခန္းက႑ကို

ေျပာင္းလဲမည့္

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ မျပည့္စံုေပ။ ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေန
အတြက္သာမက ေနာက္မ်ိဳးဆက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အနာဂတ္ကိုပံုေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိ
သည္။

အက်ယ္ခ်ဲ႕ရလ်င္

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို

ထိန္းေက်ာင္းရန္

တြန္းအားမွာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုထက္ ပိုၾကည့္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏
ေရွ႕ေရးကို အရွည္ျမင္တတ္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။၁၂၁ ဥပမာ- ပါလီမန္တြင္ ေနရာ
အမ်ားစုရရွိထားေသာ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေကာင္းေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ဖန္တီးသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံွဳးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေနာင္တြင္ ျပန္လာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိမည္ျဖစ္သည္။
အာဖရိကအတိုက္အခံမ်ား၏ ရန္ပုံေငြအေျခအေနမွာ ရံဖန္ရံခါ အက်ပ္အတည္းရွိမည္
မွန္း သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ေငြေၾကးရွာျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ
မ်ားကိုရရွိရန္ အားထုတ္သင္႔သည္။ အာဏာရပါတီကို အစားထိုးရန္ ယံုၾကည္အားထားေလာက္
ေသာ

ပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

အေလးအနက္ထားေၾကာင္း

ျပသ

သင့္သည္။ ထိုအမူအက်င့္မ်ားသည္ ေနာင္အာဏာရရွိလာေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး
စနစ္တစ္ခုကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။
အာဖရိကႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကးအခန္းက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မွာ ပါဝင္ေနသူ
မ်ားအားလံုး၏ ေရရွည္တိုးတက္မႈကို ေရွးရွဳေသာ မျပတ္တမ္းလံု႔လစိုက္ထုတ္ေနရန္ လိုအပ္
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုစီ၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကိုႀကီးၾကပ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္
သြားေအာင္ အားထုတ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
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သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚတြင္ အာဖရိကလူထု၏ ကိုးစားမႈကိုလည္း နည္းပါးေစသည္။၁၁၉

3. Africa

tBuHjyKcsufrsm;
rl0g'csrSwfolrsm;

၁၂၂

၁။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမရွိေသာ အေျခအေနမွ တိုက္ရိုက္ တင္းက်ပ္ေသာ စနစ္တစ္ခုသို႔
ေျပာင္းလဲရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ အေရးအပါဆံုး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စတင္အေလးထား
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေသခ်ာလိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ျခင္း
သည္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ကန္႔သတ္လိုက္သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရ။ ေဆာလ်င္စြာ ရွင္းရ
မည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေန
ေသာ ေငြေၾကးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။၁၂၃ ရန္ပံုေငြမ်ားရယူရာတြင္ က်ား၊မ မညီ
မွ်မႈျပႆနာကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားရန္ လိုသည္။

၂။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႔ေနေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကို
ထည္႔တြက္ၿပီး တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ တင္ျပရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္
စလံုးအား သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလံုးစံု
ပါဝင္သည့္ ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ ရွင္းတမ္းမ်ားသည္ စစ္ေဆးရန္
အဆင္ေျပသည္အထိ အေသးစိတ္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တင္ျပမည့္သူမ်ားအား
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္အထိ တင္းက်ပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေပ။

၄။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပရန္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာ အစိုးရ
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ရမည္။

၅။

ဖြယ္ဝိုက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအား တိုက္ရိုက္ေပးျခင္းထက္ သက္သာၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္
ရပိုလြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူထားရမည္။

၆။

ပါတီမ်ား၏ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ဝင္ေငြကိုေထာက္႐ႈလ်က္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးသင့္
သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပါတီ၏ ပံုမွန္ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တြဲတင္ျပ
ရန္ လိုအပ္သည္။

apmifUMunfUa&;ESifU touf0ifazmfaqmifa&;at*sifpDrsm;
၁။

ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ဥပေဒ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ အနည္းဆံုး အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္။

၂။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုၾကား အာရံုစိုက္မႈ
ရလာေစရန္

ဆယ္ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ထို႔ေနာက္

(ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ဥပေဒလိုက္နာလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္လိုက္နာရန္ ျငင္းပယ္ေသာ ပါတီမ်ားကို ပိုျပင္း
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ထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူပါ၊
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လွဳပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံၿပီး ဥပေဒ
မ်ားသည္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။
၄။

ႀကီးၾကပ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လႊမ္းမိုးလာမည့္ အားထုတ္မႈ
မ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ပါ။

vuf&SdtmPm&ygwDrsm;
၁။

ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။ အကယ္၍ ဤ
အက်င့္သည္သာ စြဲၿမဲသြားပါက သင္တို႔ရံွဳးနိမ့္သြားပါက ေနာင္တခ်ိန္ အာဏာျပန္မရ
ႏိုင္ေတာ့ပါ။

၂။

သင္တပ
႔ို ါတီ ရံွဳးနိမသ
့္ ြားပါကလည္း ေနာင္တခ်ိနတ
္ ြင္ အၿပိဳင္အဆိင
ု ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ
တဆင့္ျပန္လာႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (အတိုက္အခံ
မ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား
အလြဲသံုးစားျပဳမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာတားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔) အေကာင္အထည္
ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဥပေဒမျဖစ္ေသးေသာ္လည္း အထက္ပါ မူဝါဒတို႔ႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ေနပါ။

twdkuftcHygwDrsm;
၁။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကတိျပဳမိ
သည္မ်ား ရွိပါကအာဏာရၿပီးေနာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သတိရပါ။

၂။

ရန္ပံုေငြခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို လက္ခံေနမည့္အစား

အသစ္အသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

တရားဝင္ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိလာေအာင္ရွာေဖြပါ။ အဓိကအခ်က္မွာ လူထုႏွင့္ အေရးပါ
ေသာသူမ်ားအား သင္တို႔၏မူဝါဒမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သို႔အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပရန္ ျဖစ္သည္။
၃။

တရားမဝင္ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းမွေရွာင္ၾကည္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္လံုး အသန္႔ရွင္းဆံုး
ျဖစ္ေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ သင္တို႔ အႏိုင္ရရွိသြား
လ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုရရွိမွာ ျဖစ္သည္။

၄။

လက္ရွိ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ တရားဥပေဒဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခု
လံုးကို နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ သို႔မွသာ ပါတီအတြက္ ရန္ပံုေငြတရားဝင္ရွာေဖြရန္၊
ၿပိဳင္ဖက္၏

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

ေထာက္ျပရန္ႏွင့္

တရားေရးရာ

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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၃။

3. Africa

t&yfbufvlhtzGJYtpnf;rsm;
၁။

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားသို႔ ဝင္လာေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ပါေစႏွင့္။

၂။

ေရြးေကာက္ပအ
ဲြ တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား၏ အမူအက်င့္
မ်ားကို ေသခ်ာေစာင့္ၾကည္႔ပါ။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထု နားလည္
ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ျပပါ။

၃။

မဲဝယ္ျခင္းမ်ား၊ မဲဆြယ္ရာတြင္ အလံုးအရင္းျဖင့္သံုးစြဲျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္
မ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးသူတစ္ဦးသည္ ပြင့္လင္းျမင္
သာၿပီး

တရားမွ်တေသာ

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈစနစ္တစ္ခု

ျဖစ္လာေစရန္

အခန္းက႑တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္သည္ကို လူထုသိျမင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
၄။

လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ေရး
ကို ေရွာင္လြဲမည့္ ပါတီစြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေစရ။

rD'D,morm;rsm;
၁။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ၊ သံုးစြဲရာတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊
အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပါတီတို႔
အၾကား သာမန္ထက္ပိုေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိျခင္း၊ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္း
အျမစ္ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတို႔အားေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

၂။

ဘက္လိုက္သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားထံမွ ေပးေသာ ေငြေၾကးအား
မယူပါႏွင့္။

ေကာင္းမြန္အလုပ္ျဖစ္ေသာ

ဒီမိုကေရစီတရပ္အတြက္

လြတ္လပ္ၿပီး

အေၾကာက္အရြံ႕ကင္းေသာ မီဒီယာသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

EkdifiHwumtzGJYtpnf;rsm;
၁။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ထက္

မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ေငြေၾကးရွာေဖြပံုႏွင့္ သံုးစြဲပံုသည္

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး၏

တရားမွ်တမႈႏွင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို

ေဖာ္ျပရာ

ေရာက္သည္ကို နားလည္ပါ။
၂။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးရန္ပေ
ံု ငြ ကိစတ
ၥ ရပ္လးုံ ကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားေသာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာမွ ေရြးေကာက္ပဲြ
ေလ႔လာသူမ်ားသည္

ျဖစ္စဥ္တရပ္လံုး၏

တစိတ္တပိုင္းမွ်ကိုသာ

ျမင္သည္ဟု

လက္ခံရမည္။ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း
ဟူသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ျုခင္းအမ်ားစုထက္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
ေနရာတြင္ ပိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွိေနရမည္။၁၂၄
၃။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အကူအညီအလံုးအရင္းျဖင့္ေပးရန္ ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္
စတင္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပိဳင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ
ထည့္တြက္ထားရမည္။
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အထူးသျဖင့္

အကူအညီစီမံကိန္းသည္

မဲေပးသူမ်ား၏

လူေနမႈဘဝကို

တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္လမ္း၊

ေဆးရံု၊

ေက်ာင္း၊

ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္။ သို႔ေသာ္ (ေရရွည္ကို အာရံုထားၿပီး)
မွန္မွန္ကန္ကန္

ေဆာင္ရြက္ပါက

ျပင္ပအကူအညီမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ကြင္း

တစ္ခုလံုး၏ အဆင့္ျမွင့္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။

usrf;udk;pm&if;
အာဖရီက မီဒီယာ ဘာ႐ုိမီတာ(၂၀၁၁) ၏ ‘ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၂၀၁၁’။ Windhoek: Friedrich
EbertStiftung မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ေအာလ္အာဖရိက (၂၀၁၀)၏ ‘တန္ဇမ္းနီးယား (အတုိက္အခံပါတီမ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး
ရန္ပုံေငြတြင္ စီအမ္အမ္ကုိစမ္းသပ္အသုံးျပဳျခင္း)’ ျဖစ္ၿပီးႏုိဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္
ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ http://allafrica.com/stories/201011030504.html တြင္ ၾကည့္႐ႈ
ႏုိင္သည္။
ေအာလ္အာဖရိက (၂၀၁၀)၏ ‘ကင္ညာတြင္ႏုိင္ငံတြင္ စာရင္းစစ္႐ုံးက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
ႏုိ႔တစ္စာေပး

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ဇြန္လ

(၃၀) တြင္

ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

http://allafrica.com/stories/201107010004.html တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
ေအာလ္အာဖရိက (၂၀၁၀)၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္‘လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံတြင္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

တာဝန္ခံမႈဥပေဒကုိ

ခ်ိဳးေဖာက္ဟု

အယ္လ္ဒီအုိင္ေျပာၾကား’

http://allafrica.com/stories/201102040950.html တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
အာသာ၊ ဂၽြန္ ေအ. (၂၀၁၀) ၏ ‘အာဖရိကေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္သူမ်ား (ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္မႈတြင္ ႀကံဳရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးမ်ားကုိေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း)’La
nham, MD: Lexington Books မွ ထုတ္ေဝသည္။
Austin, Reginald and Tjernström, Maja (eds) (၂၀၀၃) ၏ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ’စေတာ့ခ္ဟုမ္းႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
Ayee, Joseph R.A., Anebo, Felix K.G. and Debrah, Emmanuel (၂၀၀၈) ၏ ‘ဂါ နာႏုိင္ငံ၏
ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအားရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း’ဒါကာ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအဖဲြ႕မွ
ထုတ္ေဝသည္။
Beck, Thorsten,Fuchs, Michael and Uy, Marilou တုိ႔မွ ေရးသားခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၊
အာဖရိကိေဒသမွ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ‘အာဖရိက၏ဘ႑ာေရး (ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား)’ မူဝါဒေရးရာသုတသနစာတမ္း၊ ၅၀၂၀။
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လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါက လက္ရွိအာဏာရပါတီအေနျဖင့္ အျမတ္

Boer, Martin (၂၀၀၄) ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အသက္ (နမ္မီဘီးယားႏုိင္ငံေရး၌ တိမ္ျမဳပ္
3. Africa

ေနေသာ ေငြေၾကးက႑) အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာစာတမ္း အမွတ္စဥ္ (၅)။
Namibia: Hans Seidel Foundationမွ ထုတ္ေဝသည္။
Booysen, S. and Masterson, G. (၂၀၀၉) ၏၁၉၈၉-၂၀၀၉ အာဖရိကေတာင္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ (ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ) ’Johannesburg:
Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africaမွ ထုတ္ေဝသည္။
Bratton, Michael (၂၀၀၈) ၏‘ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရးမ်ား၌ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ အ
ၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ’Afrobarometer မွထုတ္ေဝေသာ ‘Working Paper အမွတ္ ၉၉’
Bryan, Shari and Baer, Denise (eds) (၂၀၀၅) ႏုိင္ငံေရးတြင္ေငြေၾကးပါဝင္ျခင္း (ႏုိင္ငံေပါင္း
၂၂ ႏုိင္ငံတြင္ ပါတီရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားအားေလ့လာခ်က္) Washington, D.C.: National
Democratic Institute for International Affairs မွ ထုတ္ေဝသည္။
Anthony Butler မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ က်ခံသုံးစဲြမႈ (ေတာင္အာ
ဖရိကႏွင့္ ေတာင္ကမာၻျခမ္းရိွ ပါတီရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ)
စာအုပ္၏

‘နိဂုံး(ေတာင္အာဖရိကရိွ ပါတီရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အခြင့္

အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚခ်က္မ်ား)Auckland Park: Jacana Media မွ ထုတ္ေဝသည္။
ေမာ္လဝီႏုိင္ငံ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစင္တာ(CMD) ႏွင့္ ပါတီစုံဒီကေရစီဆုိင္ရာ နယ္သာလန္
အင္စတီက်ဳ(NIMD) တုိ႔မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘အာဖရိကအေရွ႕ပုိင္းႏွင့္
ေတာင္ပိုင္းရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ျပန္လည္ထုတ္ေဝျခင္း’ CMD
and NIMD မွ ထုတ္ေဝသည္။
Chikuhwa, Jacob Wilson (၂၀၀၄) ၏‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအက်ပ္အတည္း (ဇင္ဘာေဘြ)’ New
York: Algora Publishing မွ ထုတ္ေဝသည္။
Coalition for Accountable Political Financing (CAPF) (၂၀၀၇) ၏‘ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈစစ္တမ္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ’ Nairobi: CAPF မွ ထုတ္ေဝသည္။
Coalition for Accountable Political Financing (CAPF) (၂၀၀၈) ၏ ‘မဲဆြယ္ေရးတြင္
ေငြေၾကး က႑ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္အေထြအေထြေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာ’ Nairobi: CAPF ထုတ္ေဝသည္။
Commonwealth Expert Team (၂၀၁၁) ‘ဂမ္ဘီးယားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္)’London: Commonwealth Expert Team မွ ထုတ္ေဝသည္။
Commonwealth Expert Team (၂၀၁၃) ၏ ‘ကင္မရြန္းလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ စည္ပင္
သာယာေရြးေကာက္ပဲြ

(၂၀၁၃

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလ

Commonwealth Expert Team ထုတ္ေဝသည္။
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၂၀

ရက္)

’London:

Council of Europe (၂၀၀၃) ၏‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး
မွ ဝန္ႀကီးမ်ား

ေကာက္မတီ၏

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မွတ္တမ္း

(၂၀၀၃)၄’

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2183 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Democracy International (၂၀၁၁) ၏ ‘ဂါနာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခ်က္

(ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ)’Accra:

US

Agency

for

International

Development မွ ထုတ္ေဝသည္။
၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ The Economist မွ ထုတ္ေသာ‘တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနစမ္းပါ
ဂါနာေရ’
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၀၅)၏ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေသာ

နမ္မီးဘီးယား၏

သမၼတႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပဲြ’ EISA Election Observer Mission Report No. 18. Johannesburg:
EISA မွ ထုတ္ေဝသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၀၆a)
၏တန္ဇမ္းနီးယားႏုိင္ငံ၏ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
(၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္)EISAElection Observer Mission Report No. 20.
Johannesburg: EISA မွ ထုတ္ေဝသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၀၆b) ၏‘မာလဝီ
(ပါတီရန္ပုံေငြ)’Johannesburg:

http://www.eisa.org.za/WEP/malparties3.htm

တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၀၆c) ၏‘ဇမ္ဘီယား
(ပါတီရန္ပေ
ံု ငြ)’.Johannesburg:EISA. http://www.eisa.org.za/WEP/zamparties2.htm
တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၀၇) ၏‘ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့
လာခ်က္(ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရန္ပုံေငြ)’Johannesburg: EISA. http://www.eisa.org.
za/WEP/souparties2.htm တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၁၁a) ၏
‘ေတာင္အာဖရိက (ပါတီရန္ပုံေငြ)’.Johannesburg: EISA. http://www.eisa.org.za/
WEP/souparties2.htm တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) (၂၀၁၁b) EISA ၏
‘နည္းပညာဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ Seychelles သမၼတ
ေရြးေကာက္ပဲြ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉-၂၁ ရက္)’EISA Observer Mission Report No.
40. Johannesburg: EISA မွ ထုတ္ေဝသည္။
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ရန္ပုံေငြကိစၥမ်ားတြင္ အာဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား

European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၀၇) ၏တုိဂုိ၊ ေနာက္ဆုံး
3. Africa

ျပန္လည္တင္ျပခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္)
Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၀၈a) ၏ အန္ဂုိလာ လႊတ္
ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)Brussels: EU
EOMမွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၀၈b) ၏ ‘ရဝမ္ဒါ
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၁၅-၁၈)’ Brussels: EU EOM မွ
ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၀၉) ၏ ‘မုိဇမ္ဘစ္ သမၼတ၊
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (၂၀၀၉
ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ)Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European UnionElection ObservationMission(EUEOM) (၂၀၁၀a) ၏ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံ
ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၀ ေအာက္တုိဘာလ)Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၀d) ၏ Rapport Final,
Mission d’Observation Électorale en République de Guinée, Élection
Présidentielle de ၂၀၁၀[ဂူနီယာသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၁၀ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ်က္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာ] Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၀e) ၏ ဆူဒန္ (၂၀၁၀
ခုႏွစ္

သမၼတႏွင့္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ)

Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၁a) ၏ ဇမ္ဘီးယား
(၂၀၁၁

ခုႏွစ္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ)

Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European

Union

Election

တန္ဇမ္းနီးယား(၂၀၁၁

Observation

ဧၿပီလ

Mission

(EU

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ

EOM)

(၂၀၁၁b)

၏

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ)

Brussels: EU EOM မွ ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၀b) ၏Burundi,
Rapport Final, Elections Communales, Présidentielle, Législatives, Sénatoriales
etCollinaires

၂၀၁၀

[ဘူရင္ဒီႏုိင္ငံ

ေဒသေရြးေကာက္ပဲြ၊

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ၊

လႊတ္ေတာ္၊ ဆီးနိတ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ]. Brussels: EU EOM မွ
ထုတ္ေဝသည္။
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European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၁c) ၏ ‘၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၁d) ၏Rapport Final
sur les Élections Législatives du 13 Février ၂၀၁၁[လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ
ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္)]. Brussels: EU EOM မွ
ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၁e) ၏Niger:Rapport
Final–Élections Législatives et Présidentielle ၂၀၁၁[၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား)]. Brussels: EU EOM မွ
ထုတ္ေဝသည္။
European Union Election Observation Mission (EU EOM) (၂၀၁၁f) မွ ‘၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ယူဂန္ဒါ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ’ Brussels: EU EOM မွ
ထုတ္ေဝသည္။
February, Judith (၂၀၁၂) ၏ႏုိင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြ (လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ဥေပဒျပဳ၍ ထိန္းေက်ာင္း
သင့္သလား)

http://www.ngopulse.org/article/political-party-funding-
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က႑)’Bergen: Chr. Michelsen Institute မွ ထုတ္ေဝသည္။
Hopwood, Graham (၂၀၀၅) ၏‘အတိတ္တြင္ေျခခ်ဳပ္မိျခင္း (အတုိက္အခံမ်ား၏ အေျခအေန)’,
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၾကန႔္ၾကာေနေသာအခ်ိန္)AfricaBrieﬁng No. 88.Dakar/
Brussels: ICG မွ ထုတ္ေဝသည္။
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၏

ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္

သိမ္းဆည္းရာ ဌာန
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ကြပ္ကဲမႈ’ စေတာ့ခ္ဟုမ္း- ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
Lavallée, Emmanuelle, Razaﬁndrakoto, Mireille and Roubaud, François (၂၀၀၈) ၏
ဆာဟာရသဲကႏၵအပုိင္းအာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားရိွ အာဂတိလုိက္စားမႈ
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၂

ရက္)
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html တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
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တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အခန္းက႑)’၊စေတာ့ခ္ဟုမ္းႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
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တည္ေဆာက္ေရး’Johannesburg: Electoral Institute for Sustainable Democracy
in Africa မွ ထုတ္ေဝသည္။
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စာ)စေတာ့ခ္ဟုမ္း- ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
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ေမာ္ရုိကုိလႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ

’Washington, D.C.: NDI မွ ထုတ္ေဝသည္။
National Elections Commission (Republic of Liberia) ၏ Board of Commissioners မွ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္ရန္ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ား(၂၀၁၁)’
Ndeta, John Harrington (၂၀၁၃) ‘ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သည့္ မဲမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုယူခဲ့ၾကေလၿပီ’ Kenyan Woman, issue 34 မွ
ထုတ္ေဝသည္။
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) (၂၀၀၇) ၏‘ကင္ညာႏုိင္ငံ
(ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းအသစ္)’ TheHague: NIMD မွ
ထုတ္ေဝသည္။
Nigerian News Service (၂၀၁၀) ၏ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ထုတ္ ‘ေရြးေကာက္ပဲြအသုံးစရိတ္ (CBN
အတုိးႏႈန္း ၆.၂၆% ေကာက္ခံသည္)’ http://www.nigeriannewsservice.com/nnsnews-archive/headlines/election-spending-cbn-retains-626-interest-rate
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Ninsin, Kwame A. (၂၀၀၆) ၏‘ဂါနာႏုိင္ငံရိွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းပါဝင္မႈ’၊
Berlin: Konrad Adenauer Foundation မွ ထုတ္ေဝသည္။
Obasi, Nnamdi K. (၂၀၁၁) ၏ ‘ကမာၻကုိဆီေပးၿပီး ေဒသကုိ ေဒသကုိဖ်က္ဆီးေနသလား?
အာဖရိက၏ ဂူနိယားပင္လယ္ေကြ႕ရိွ ေရနံစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး’ မွ Michael Roll and
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Sebastian Sperling (eds)ေရးေသာ ‘အကြက္ခ်စီစဥ္ထားေသာ ရာဇဝင္မႈႏွင့္ မရား
ေပေလာ)’Abuja: Friedrich Ebert Stiftung မွ ထုတ္ေဝသည္။
Ohman, Magnus (၁၉၉၉) ၏ ‘အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ျပည္သူပုိင္ရန္ပုံေငြ
အေထာက္အပံ’့Washington, D.C.: International Foundation for Electoral
Systems မွ ထုတ္ေဝသည္။
Ohman, Magnus (၂၀၀၄) ၏ပါတီ၏အသည္းႏွလုံး (ဂါနာႏွင့္ အာဖရိကရိွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ေရြးခ်ယ္ျခင္း)Uppsala: Uppsala University မွ ထုတ္ေဝသည္။
Ohman, Magnus (၂၀၁၀) ၏‘ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္းမ်ားတြင္
ႏုိင္ငံေရးဘ႑ေငြကိစၥကုိ ထည့္သြင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း’TheCarter Center and the
International Foundation for Electoral Systems မွ ထုတ္ေဝသည္။
Organization for Security and Co-operation in Europe, Offce for Democratic
Institutions and Human Rights and Venice Commission (၂၀၁၀) ၏ ‘ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား’
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfCooperacao_
en_us/anexo/CDLAD2010024.pdf တုိ႔မွ ထုတ္ေဝသည္။
Pocit (၂၀၁၂) ၏‘ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားသုံး၍ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေသာ ပါတီႀကီး ၁၀ ခု’ https://www.
pocit.co.za/static/press/2009_jan/10%20major%20political%20parties.pdf
တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
Punch (၂၀၁၂) ၏ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ‘PDP Holdings: Altering Formula of Party
Funding’ http://www.punchng.com/politics/pdp-holdings-altering-formulaofparty-funding/ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
Reuters (၂၀၁၂) ၏ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္‘Fitch: Pre-election Spending Could
Weaken Ghana’s Credit Outlook’ http://www.reuters.com/article/2012/07/27/
idUSWNA212320120727 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
Reuters Africa (၂၀၁၁) ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္‘Election Campaign Spending Boosts
Nigeria

Car

Imports’၊

http://af.reuters.com/article/topNews/

idAFJOE72U0YT20110331 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
Robinson, Vicki and Brümmer, Stefaans (၂၀၀၆) ၏ ‘SA ဒီမုိကေရစီကုိ စီပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေနၾကၿပီ (စီးပြာေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါတီရန္ပုံေငြ)’ Paper
No. 129. Pretoria: Institute for Security Studies မွ ထုတ္ေဝသည္။
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1. Chapter
3/
tmz&du Title

မဝင္ဆီေမွာင္ခုိ ေရာင္းဝယ္ေရး (ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတစ္ႏုိင္ငံတည္းႏွင့္သာ ဆုိင္ေသာျပႆနာ

Saffu, Yaw (၂၀၀၃) ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြ မွ Reginald
Austin and Maja Tjernström (eds) ေရးေသာ ‘အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရး ရန္ပုံေငြ’၊စေတာ့ခ္ဟုမ္း- အင္တာေနရွင္နယ္ အုိင္ဒီအီးေအမွ
ထုတ္ေဝသည္။
Salih, Mohamed (၂၀၀၇) ၏‘အာဖရိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (ပါတီစုံႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေရရွည္တည္တ့ံ
ေရးအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား'မတ္လ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိက်င္းပေသာ International
Conference on Sustaining Africa’s DemocraticMomentum, Johannesburg, မွ
ထုတ္ေဝသည္။
Schaffer, Frederic Charles (၂၀၀၂) ၏‘မဲဝယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္
အေရးမ်ားေရာင္းရန္ အသင့္ရိွသည္။’TheComparative Politics of Vote Buying
Conference, Center for International Studies, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA, 26–27 August မွ ထုတ္ေဝသည္။
Shaw, Mark (၂၀၁၂) ၏‘ေခါင္းေဆာင္မႈလုိအပ္ေနၿပီ (မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား
မႈႏွင့္ အေနာက္အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း’၊ မူဝါဒေရးရာစာတမ္း အမွတ္ ၃၇။
Institute for Security Studies မွ ထုတ္ေဝသည္။
Somolekae, Gloria (၂၀၀၆) ၏ ‘Botswanaေဘာ့စဝ
္ န္နာႏုင
ိ င
္ ံ (ႏုင
ိ င
္ ံေရးပါတီမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍
ျပဳလုပ္ေသာသုေတသနႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚတြင္

အေျချပဳေရးသားေသာ

ႏုိင္ငံ

အလုိက္ အစီရင္ခံစာ’ စေတာ့ခ္ဟုမ္း- အင္တာေနရွင္နယ္ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
Southern African Development Community (SADC) (၂၀၀၁) ၏ ‘ေဒသတြင္း
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ SADC လႊတ္ေတာ္မ်ားေဆြးေႏြးပဲြမွ စံမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား’Windhoek, Namibia: SADC မွ ထုတ္ေဝသည္။
Southern African Development Community (SADC) (၂၀၀၃) ၏ ‘SADC ေဒရိွ
ေရြးေကာက္ပဲြ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
သေဘာတရားမ်ား’ Windhoek, Namibia: SADC မွ ထုတ္ေဝသည္။
Speck, Bruno and Fontana, Alessandra (၂၀၁၁) ‘စနစ္ကုိအခြင့္အေရးယူျခင္း’ ျပန္လည္
ေရြးေကာက္ခံရေရးအတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားအလဲြသုံးစားျပဳျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္
ျခင္း’ U4 Issue, 7
Spector, Bertram I., Schloss, Miguel and Green, Sammi (၂၀၀၅) ၏ ‘အာဂတိလုိက္စားမႈ
ဆန္းစစ္ခ်က္ (ေမာ္ဇမ္းေဘ့(ခ္)) ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ’ Washington, D.C.: US
Agency for International Development မွ ထုတ္ေဝသည္။
Ssenkumba, John (၂၀၀၆) ၏‘ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရန္ပုံေငြ’Abuja: Friedrich
Ebert Stiftung မွ ထုတ္ေဝသည္။
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Tax Justice Network (2012) ၏‘ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွအခြန္မ်ား (မ်ားျပားလာေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
International Development Committee of the UK Parliament သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ
အေထာက္အထားမ်ား။
Teshome,

Wondwosen

(၂၀၀၉a)

၏‘အာဖရိကရိွ

အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီးမ်ားႏွင့္

အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသရုပ္ (ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္)’၊International Journal of Human
and Social Sciences, 4(5) မွ ထုတ္ေဝသည္။
Teshome, Wondwosen (၂၀၀၉b) ၏‘အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံေရးဘ႑ာေငြ (အီသီယုိးပီးယားကုိ
ေလ့လာၾကည့္ျခင္း’International Journal of Humanities and Social Sciences, 3/2
မွ ထုတ္ေဝသည္။
Think Africa Press (၂၀၁၂) ၏‘MDC ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ရန္ပုံေငြေပးတာမဟုတ္ဘူး၊
ဇမ္ဘာေဘြႏုိင္ငံသားေတြက ေပးတာ’8 February http://thinkafricapress.com/
zimbabwe/mdc-funded-zimbabweans-not-foreigners တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
This Day Live (၂၀၁၀) ၏‘ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဝင္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ရသလဲ။
ဂ်ိဳနသန္၏ ေျပာျပခ်က္’30 October http://www.thisdaylive.com/articles/why-im-runningfor-2011-presidency-by-jonathan/75369/ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
Throup,DavidW. (၂၀၁၁) Ghana: Assessing Risks to Stability. Washington, D.C.:
Center for Strategic and International Studies.
Tonchi, Victor L. and Shifotoka, Albertina N. (၂၀၀၆)‘နမ္မီးဘီးယား (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ သုေသသနႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ အေျချပဳေရးထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစီရင္ခံစာ)
စေတာ့ခ္ဟုမ္း- အင္တာေနရွင္နယ္ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
Transparency International Zimbabwe (TIZ) (၂၀၁၀) ၏ ႏု႐ု (အာဖရိကေတာင္ပုိင္းႏုိင္ငံ
မ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း) Harare: TIZ မွ ထုတ္ေဝသည္။
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္ (UNCAC) (၂၀၀၅).
Van de Walle, Nicolas (၂၀၀၁) ၏ ၁၉၇၉-၁၉၉၉ အာဖရိကစီးပြားေရးႏွင့္ မၿပီးဆုံးေသာ
အက်ပ္အတည္း၏ႏုိင္ငံေရးသရုပ္’ New York: Cambridge University Press မွ
ထုတ္ေဝသည္။
Vicente, Pedro C. (၂၀၁၀) ၏ ‘ေရနံက အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ျဖစ္ေစသလား။ အေနာက္
အာဖရိက လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားမွရရိွေသာ အေထာက္အထားမ်ား’ Journal of
Development Economics, 92(1) မွ ထုတ္ေဝသည္။
Vicente, Pedro C. (၂၀၁၂) ၏‘မဲဝယ္ျခင္းက တကယ္ထိေရာက္သလား။ ေတာင္အာဖရိက
လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား’ WorkingPaper.
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အရင္းအျမစ္မ်ား)’ International Secretariat of the Tax Justice Network မွ the

Wiafe-Akenten, Charles (၂၀၀၄) ၏ ဂါနာႏုိင္ငံ (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတ
သနႏွင့္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားကုိ

အေျချပဳေရးထားေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္အစီရင္ခံစာ’

စေတာ့ခ္ဟုမ္း- အင္တာေနရွင္နယ္ အုိင္ဒီအီးေအမွ ထုတ္ေဝသည္။
Women’s Environment and Development Organization (၂၀၀၇) ၏အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္မဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြ NewYork: Women’s Environment and
Development Organization မွ ထုတ္ေဝသည္။
Young, Daniel J. (၂၀၀၉) ၏ ‘ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားႏုိင္ငံေရးကုိ အာဖရိကေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္
က်င့္သုံးေနၾကၿပီလား။ ကင္ညာႏုိင္ငံႏွင့္ ဇမ္ဘာေဘြႏုိင္ငံတုိ႔ရိွ မဲေပးျခင္းအေလ့အထႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေလ့လာခ်က္’ WorkingPaperNo. 99. Afrobarometer.

rSwfpkrsm;
၁.

Teshome ၂၀၀၉a၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၃။

၁.

Saffu ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၃။

စပတ္ႏွင့္ ဖြန္တာနာ ၂၀၁၁၊ p. v.

၄။

အခ်ဳိ႕က ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားႏုိင္ငံေရးကုိ အေျပာမ်ားေနျခင္းမွာ အာဖရိကႏုိင္ငံေရးကုိ
ေသခ်ာခ်ာမၾကည့္ဘဲ

ခ်ဲ႕ကားထားေသာ အဆုိးျမင္အေျပာတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု

ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။

အာဖရိကရိွ

ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားႏုိင္ငံေရးအား

ဆန္းစစ္ထားသည္ကုိ သိလုိလွ်င္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ယန္း၏ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။
၅။

ဗန္ဒီ၀ယ္လီ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၁။

၆။

ဥပမာ- Kupferschmidt ၂၀၀၉။

၇။

ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕(အုိင္အမ္အက္ဖ္)

၏

၂၀၀၅

ခုႏွစ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ

၄င္းတုိ႔ ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၇ ႏုိင္ငံတြင္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာႏုိင္ငံမ်ား၏
အစုိးရအသုံး

စရိတ္

ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္

ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မွျဖစ္သည္ဟု

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အုိင္အမ္အက္ဖ္စာတမ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၄၈ ကုိ ရွဳပါ။
၈။

ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ အာဖရိကတုိက္တြင္ ဘဏ္စာရင္းရိွေသာ မိသားစုသည္ ၂၀
ရာခုိင္ ႏႈန္း မျပည့္ပါ။ ထုိရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲေဒသမ်ားတြင္ ရိွေသာရာခုိင္ႏႈန္း၏
ထက္ဝက္မွ် ပင္ မရိွေပ။ Beck, Fuchs and Uy ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၄. Kaniki ၂၀၀၈
ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။

၉။
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International IDEA

ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံနီးပါးရိွၿပီး ထုိပမာဏသည္ တုိက္တစ္တုိက္လုံး၏ က်န္းမာေရးအသုံး

၁၀။ UNCAC 2005, Article 7(3). အေလးဂရုျပဳလာေအာင္ လုပ္ထားသည္။
၁၁။ SADC2001,Article6. ထုိ႔အျပင္ ဤလမ္းညြန္ခ်က္က ‘အစုိးရအေနျဖင့္ ပါတီတစ္ခုခုအား
မွ်တမႈမရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားေပး
ကူညီျခင္း မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားသင့္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။’စာပုိဒ္ ၃.i.
၁၂။ SADC ၂၀၀၃.
၁၃။ ကင္ညာႏုိင္ငံ၏

ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ

အေထြအေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္

စမ္းသပ္ရေပ

အုံးမည္။
၁၄။ ဤလက္စဲြစာအုပ္တြင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ေငြေၾကးႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတကာေဒၚလာ (အင္တာေနရွင္
နယ္ေဒၚလာ) ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေဒၚလာဆုိသည္မွာ စိတ္ကူးထဲတြင္
ယူဆထားသည့္ ဝယ္လုိအားႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ
မ်ားအၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈလုပ္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ ထုိ
ေငြေၾကးျဖင့္ ျပထားေသာ ပမာဏကုိအေျခခံကာ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည္။) အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ေငြလွဲလွယ္ႏႈန္းသည္ မဆိုစေလာက္ ကြာျခားလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာကိုမူ
ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမထားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္အညီ ယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးမသိေသာတုိ
င္းျပည္မ်ားအတြက္မူ ၎အစား ဒုတိယေငြေၾကးအျဖစ္ ယူရုိျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေနာက္ထပ္သိလုိပါက ေနာက္ဆက္တြဲကုိ ၾကည့္ပါ။
၁၅။ Hopwood၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ နမ္မီးဘီးယားရိွ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္
အသင္းဝင္ေၾကးေပးေသာ ပါတီဝင္ တစ္ေထာင္မျပည့္ပါ။ (၂၀၀၅၊ စာ - ၁၃၅) Boer
(၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ - ၇) က Democratic Turnhalle Alliance ဟု ေခၚေသာ အတုိက္အခံ
ပါတီငယ္တစ္ခုကဆုိလွ်င္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းဝင္ေၾကးမွ ဝင္ေငြ အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပမာဏရရိွခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
၁၆။ Musambayi ၂၀၀၆ စာမ်က္ႏွာ ၁၁. ထုိ႔အတူ Salih (၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅) ကလည္း
‘အာဖရိကႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ အသင္းဝင္ ေၾကးပုံမွန္ေပးဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔ေနေနသာသာ
အသင္းဝင္စာရင္းေတာင္မရိွၾကပါ။’ ဟု ေရးခဲ့သည္။ Matlosa (၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၄)
ကလည္း ေတာင္အာဖရိကတြင္ ‘အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားသည္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
ေလာက္ငေအာင္ မရရိွ’ ဆုိသည္ကုိ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပန္သည္။
၁၇။ Ninsin ၂၀၀၆,စာမ်က္ႏွာ ၁၈.NIMD ၂၀၀၇ ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ မၾကာေသးမီက
ထြက္ရိွခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ဂါနာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီဝင္ေငြ၏ ၁၅ ရာ
ခုိင္ႏႈန္းကုိသာလွ်င္အသင္းဝင္ေၾကးမွရရိွၾကသည္ဟုေရးထားသည္။

Nam-Katotietal.

2011, p. 96.
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စရိတ္စုစုေပါင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။

၁၈။ Nassmacher(2009,p.211) က ‘ဥေရာကပအေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာလွ်င္
ပါတီရုံးခ်ဳပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြက္ ပါတီဝင္မ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ ေငြၾကည့္ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္း
ျခင္းကုိ ျပလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း’ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၁၉။ ဆင္းရဲမႈအတုိင္းအတာကုိျပေသာ (ဝယ္လုိအားႏွင့္ညွိမွ်ေသာေငြေၾကးတန္ဖုိးျဖင့္ျပထား
သည့္) ကိန္းက႑န္းမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢလူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈညႊန္းကိန္းမႈ တြက္
ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀။ စာေရးသူ၏ ေလ့လာတင္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားကုိ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရိွပါ။
၂၁။ Pocit ၂၀၁၂.
၂၂။ Commonwealth Expert Team ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉. အစီရင္ခံစာအရ ဂမ္ဘီးယား
ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈ်ားသည္ တရားဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိလွဴဒါန္းမႈ
မ်ားသည္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ခဲလွသည္။
၂၃။ Tom Lodge, cited in Robinson and Brümmer ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။
ဤအလွဴမ်ား၏အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ANC သည္ ‘ႏုိင္ငံတြင္းေမွာင္ခုိစီးပြားေရးကုိ အားေပး
အားေျမွာက္ျပဳသူ ျဖစ္သြားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီသည္ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒမ်ားကုိ
အက်ိဳးအျမတ္ဘက္ကုိဦးတည္၍ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရေလသည္။’
၂၄။ Democracy International ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၇ ကုိဖတ္ပါ။ လုိင္ေဘးရီးယား၊ မာလီ၊
မုိဇမ္ဘစ္၊ ကြန္ဂုိႏွင့္ ဆီရီယာလီယြန္ စေသာႏုိင္ငံမ်ား၌သာ ျပည္တြင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီး
မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ လွဴဒါန္းမႈကုိ တားျမစ္ထားသည္။
၂၅။ This Day Live ၂၀၁၀.
၂၆။ Spector, Schloss and Green ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂။
၂၇။ EISA ၂၀၀၆c.
၂၈။ Ssenkumba ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၇ff.
၂၉။ ပါတီငယ္မ်ားအတြက္မူ

အကယ္၍

အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံသူျဖစ္ေသာ

ပါတီ

ေခါင္းေဆာင္က သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံလွ်င္ ကြားျခားမႈတစ္စုံတစ္ရာ မရိွပါ။
၃၁။ Maiyo ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁; Wiafe-Akenten ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။
၃၁။ EU EOM ၂၀၁၁b, စာမ်က္ႏွာ ၂၄။
၃၂. Bryan and Baer ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။ အျခားေဒသမ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ား ၏ အဓိကပူပန္မႈမွာ ေၾကြးႏြံနစ္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုျခင္းကိုလည္း အဟန္႔အတား

104

International IDEA

ျဖစ္ဟန္တူသည္။ McLean ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၃ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

၃၃. Coalition for Accountable Political Financing ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။ ဂါနာတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးထားျခင္းမ်ားကို အုိမန္၊ ၂၀၀၄၊
စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄ff . တြင္ ၾကည့္ပါ။
၃၄. Coalition for Accountable Political Financing ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆။
၃၅. Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၅၉။
၃၆. Nassmacher ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀။ ဆီြဒင္လက္ဝဲပါတီသည္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝင္ေငြကို အမ်ားဆံုးပမာဏတစ္ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုပမာဏ
ထက္ ပိုလြန္ေသာ ပမာဏအားပါတီသို႔ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ဟု Local
၂၀၁၂ က ဆုိထားသည္။
၃၇. Helle ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။
၃၈. Bryan and Baer ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄, Punch ၂၀၁၂, Somolekae ၂၀၀၆၊
စာမ်က္ႏွာ ၈ ff, Think Africa Press ၂၀၁၂, Matlosa and Sello ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၇။
၃၉. Helle ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။
၄၀. ဇမ္ဘီယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပမာအတြက္ Bryan and Baer ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၁
တြင္ ရႈပါ။
၄၁. Austin and Tjernström ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ xiv.
၄၂. Teshome ၂၀၀၉b, စာမ်က္ႏွာ ၄၀၇။
၄၃. Arthur ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂။
၄၄. Throup ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။
၄၅. Kupferschmidt 2009, p. 17 and Shaw 2012, p. 2.
၄၆. Throup ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။
၄၇. Shaw ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ၂။
၄၈. Kupferschmidt ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ၁၅။ သို႔ေသာ္ တရားမဝင္ထည့္ဝင္ေငြမ်ားသည္
ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ဝင္ေရာက္လာသည္ မဟုတ္ေပ။ ေလ႔လာခ်က္တစ္ခုအရ ၁၉၇၀ မွ
၂၀၀၈ အတြင္း အာဖရိကမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားသည္ USD ၁.၈ ထရီလီယံ
အထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ Global Financial Integrity ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ၁။
၄၉. Vicente ၂၀၁၀, Obasi ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၉။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄ တို႔တြင္ ၾကည့္ပါ။

၅၀. Throup ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ၁ ၁။
၅၁. Jouan ၂၀၁၂။.
၅၂. ျပည္သူပုိင္ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့မ်ား ဥပေဒအရတရားဝင္ တုိက္ရုိက္ေပးခြင့္ရိွေသာ
အေစာပိုင္းဥပမာမ်ားတြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား (၁၉၇၇)၊ ဘီနင္ႏွင့္ကင္မရြန္ (၁၉၉၀)၊ ဂီနီ
(၁၉၉၁)၊ အင္ဂိုလာ၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ(၁၉၉၂)ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက(၁၉၉၃)
တို႔ပါဝင္သည္။ ထုိႏိုင္ငံမ်ားထဲမွတခ်ိဳ႕မွာ အေထာက္အပံ့တခါမ်ွ မေပးဘူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ ျပည္သူပုိင္ဘ႑ေငြအေထာက္အပံ့ဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။ Ohman ၁၉၉၉။
၅၃. IDASA ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။
၅၄. ယူဂန္ဒါ၊ တန္ဇန္နီးယား ႏွင့္ မိုဇမ္းဘစ္(ခ္) တို႔တြင္ တခါတရံ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားကို
သတ္မွတ္ခ်ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ

ပါတီမ်ားသို႔

ရန္ပံုေငြခြဲေဝေပးရန္

ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။

Botswana ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္တြင္လည္း ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ားသည္ တခါတရံ
အလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။
၅၅. EU EOM ၂၀၁၀b၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၊ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၊ ၂၀၁၀d၊
စာမ်က္ႏွာ ၃၃ႏွင့္ ၂၀၁၀e၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈။ ကင္မရြန္ႏွင့္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္တြင္ ၁၉၉၀ လြန္ ႏွစ္
မ်ားအတြင္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့သည္။ မွတ္သားရန္မွာ ဂီနီႏွင့္ဆူဒန္တြင္ ျပည္သူပိုင္
ဘ႑ာေငြမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ျပဌန္းခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း ေသခ်ာေပါက္
လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ဟု အာမခံခ်က္ မရိွေပ။
၅၆. EU EOM ၂၀၁၀a၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၊ ESIA ၂၀၀၆b။ လီဆုိသုိတြင္ ၂၀၀၂ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ပါ
ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ပါတီမ်ားအားလံုးကုိ တူညီေသာပမာဏေပးခဲ့ရာ ပါတီတစ္ခုစီသည္
အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ခန္႔ ရရိွခဲ့သည္။ Matlosa and Sello ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ
၄၆ff။
၅၇. EU EOM ၂၀၀၈ a၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။
၅၈. IEC ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ Booysen and Masterson ၂၀၀၉ ႏွင့္ Butler ၂၀၁၀ တြင္
လည္း ၾကည့္ပါ။
၅၉. TIZ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၊ EU EOM ၂၀၁၀a၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄။
၆၀. Hopwood ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈ မွယူၿပီးတြက္ခ်က္ထားသည္။ IEC ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ
၁၀; EU EOM ၂၀၀၈b၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၊ ၂၀၁၁ d၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၊
၂၀၁၁d၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၁e စာမ်က္ႏွာ ၁၅။ EISA ၂၀၁၁b၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ Liviga
and John ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈; Commonwealth Expert Team ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ
၁၇ႏွင့္ NDI ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။ EISA ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။
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၆၁. လီဆိုသို ႏွင့္ မာဒက္စကာကဲ့သို႔ေသာ ျခြင္းခ်က္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ပါတီမ်ားအားလံုးသည္

ေအာက္ဆုံးအဆင့္

ပမာဏတခုအထိ

အစုိးရ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိၾကသည္။
၆၂. စင္စစ္အားျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးသည္ တစ္
ႏုိင္ငံလုံး အဆင့္တြင္ရွိရမည္ဟု ဆိုထားၿပီး နယ္ပါတီမ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။
၆၃. EISA ၂၀၁၁a။
၆၄. Hopwood ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၅၊ ၁၃၉။ Tonchi and Shifotoka ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ
၁၂ တြင္ လည္း ၾကည့္ပါ။
၆၅. EU EOM ၂၀၀၈b၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈။
၆၆. Mail and Guardian ၂၀၀၉။ စင္စစ္အားျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၂၁ရက္အလိုတြင္ စာရင္းပိတ္သိမ္းရၿပီ းျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြအ
ေထာက္အပ့ံမ်ားကို ေရြေးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကပ္ၿပီး မသံုးစြဲရေခ်။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူပိုင္
ဘ႑ာေငြအေထာက္အပ့ံမ်ားအား မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးရည္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သုံးစဲြျခင္းကုိ
မူတိုက္ရိုက္တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေခ်။

ျပည္သူပုိင္ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့မ်ားကုိပိတ္

သိမ္းရက္မတိုင္ခင္အထိအသံုးျပဳၿပီး၊ ပိတ္ရက္လြန္လွ်င္ ပုဂၢိလိကမွလွဴဒါန္းေသာအေထာ
က္အပံ့မ်ားကိုသုံးစဲြပါက ျပည္သူပုိင္ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
အတြက္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွိႏိုင္ေပ။
၆၇. အုိမန္၊ ၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။
၆၈. EISA ၂၀၀၆a၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
၆၉. EISA ၂၀၀၇, Chikuhwa ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၂ff။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မွ
စတင္ေပၚေပါက္လာေသာ MDC သည္လည္း ယခင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ျပည္သူပုိင္ဘ
႑ာေငြအေထာက္အပံ့မ်ားကိုရယူရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္။
၇၀. ဥပေဒမ်ားမွာအီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ယခင္ ဥပေဒမ်ားမွာ မရွင္းလင္းေပ၊ ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားခန္႔ရာတြင္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးအစားမွ်တစြာထည့္ရန္သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အနည္းဆုံး
အေရအတြက္ကိုမူ မေဖာ္ျပထားေပ။
၇၁. ပါလီမန္မ်ားသမဂၢအရ ယခုအခ်ိန္အထိ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၃) ျဖစ္သည္။ http://www.ipu.
org/wmn-e/classif.htm တြင္ၾကည့္ပါ။
၇၂. အာဖရိကႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္၏ ထိေရာက္မႈ အကန္႔အသတ္
ရွိေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။
၇၃. Speck and Fontana ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
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၇၄. ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ တူညီေသာ ပမာဏမွာ ၈၆% ႏွင့္ ၉၃% အသီးသီး ျဖစ္သည္။
၇၅. Speck and Fontana ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။
၇၆. Commonwealth Expert Team ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
၇၇. CAPF ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
၇၈. Reuters ၂၀၁၂.
၇၉. EU EOM ၂၀၀၈a၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁။ MPLA သည္ Movimento Popular de Libertação
de Angola (Partido do Trabalho) ဟု ေခၚေသာ အန္ဂိုလာ၏ လက္ရွိအစိုးရပါတီျဖစ္သည္။
၈၀. EU EOM ၂၀၁၁b၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၊ ၂၀၁၁b၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄။ အလားတူပင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ
၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ရွိသမၼတ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ

၎တို႔၏ရံုးတာဝန္မ်ားႏွင့္

အႀကိမ္ႀကိမ္

အခါခါ

ေပါင္း၍မဲဆြယ္ခဲ့သည္ဟု EU EOM ၂၀၁၁c၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇ တြင္ ေရးထားသည္။
၈၁. Speck and Fontana ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂။
၈၂. ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲသံုးစြဲေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂါနာႏုိင္ငံမွေခ်းေငြအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက
တင္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ The Economist မွ ထပ္ေလာင္း၍ သတိေပး
သည္မွာ ‘ဘက္ဂ်က္လုိေငြမ်ားတျဖည္းျဖည္းျဖည္းတုိးလာရျခင္းမွာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္
သမၼတေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အေထြထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာတြင္ အစိုးရ၏ပုံေအာ
သံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါသည္ဟူ၍ပင္တည္း။’ The Economist
၂၀၁၃.
၈၃. အသံုးအစြဲကန္႔သတ္မႈကို သံုးစြဲၾကေသာ ဂီနီ၊ ေမာရီေတးနီးယား၊ ဆူဒန္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈ ေရာေထြးေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
ရွိသည္။
၈၄. စာေရးသူသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သိသိသာသာ တိုးပြားလာ
ေသာ တတိယအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးၾကျခင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူ
မ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ မဲေပးရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ
ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ က်ခံ
သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
၈၅. CAPF ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
၈၆. Reuters Africa ၂၀၁၁, Nigerian News Service ၂၀၁၀.
၈၇. CAPF ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။
၈၈. စာေရးသူလက္ထဲရွိ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားမွ ၾကည္႔ရွဳၿပီး တြက္ခ်က္သည္။

108

International IDEA

၈၉. ဥပမာအားျဖင့္ ဤတြင္ ၾကည့္ပါ။ Vicente ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂။

ကိုလည္း ရွဳပါ။
၉၁. Lindberg ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၁။ Lindberg ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းစိတ္ႀကိဳက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုထံမွ ဝယ္ယူျခင္းသညိ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္ မတူေပ။ သို႔ေသာ္ လက္
ေဆာင္အေသးမ်ားေပးေလ႔ရွိေသာ ဓေလ့သည္ ၁၉၉၀ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္
အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ ၂၀၁၀
ထုတ္ ေနာက္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္တြင္ Lindgerg က တင္ျပထားသည္မွာ ဂါနာရွိ
ပါလီမန္အမတ္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းသံုးစြဲမႈမ်ားသည္
မဲေပးသူမ်ားအား အက်ိဳးရွိေစသည္ဟု ျမင္သည္ ဈ ၎သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ ျမိဳ႔ေနမဲေပးသူမ်ား
အား ၁၀-၂၀ စေသာ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ တိုးလာေသာ ေငြေၾကးထုတ္ေပးျခင္းမ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ Lindberg ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄ မွ တြက္ခ်က္ထားသည္။
၉၂. Bratton ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။
၉၃. Ndeta ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂။
၉၄. CAPF ၂၀၀၇၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာေလ႔လာခ်က္ တစ္ခုတည္းကပင္ မဲဝယ္ရန္
လ်ာထားေသာေငြေၾကးမ်ား၏သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာခြဲေဝရန္တာဝန္ယူထားသည့္ပြဲစားမ်ား၏ခိုးယူ
ျခင္းခံရသည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။
၉၅. CAPF ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀။
၉၆. ထိုသို႔ေသာစနစ္တြင္

ကိုယ္စားလွယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ မဲဝယ္ျခင္းႏွင့္တျခား

နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္အထိနာဖြယ္ရွိသည္။
၉၇. ယူဂန္ဒါရွိ၂၀၁၁ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ႔လာေသာဥေရာပေလ႔လာေရးအသင္းမွ မွတ္ခ်က္ခ်
သည္မွာ ဥပမာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဆီသို႔ တုိက္ရိုက္စီးဝင္သြားေသာေငြေၾကး အလံုး
အရင္းမ်ားႏွင့္ ၎၏မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးရန္ပုံေငြရရွိသံုးစြဲပံုသည္ႀကီးၾကပ္မခံရပဲရွိ ေနသည္
ဟုဆိုသည္။
၉၈. ဥပမာႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မည္မွ်ေသးငယ္ေသာထည့္ဝင္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ
ကိုမဆို တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ INEC ၂၀၁၁. စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာနည္းလမ္း
တစ္ခုမွာ

လစ္ဗ်ားရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းတမ္းမ်ားကိုေရြးေကာက္ပြဲ

အေျဖသိရၿပီး ၁၅ရက္အတြင္းတင္သြင္းရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းတမ္းမ်ားကို၄၅ရက္အတြ
င္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ Libyan High National Elections Commission ၂၀၁၂၊
အပုိင္း ၄.၂။
၉၉. မရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင္႔ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ဂန္ဘီယာ၊
မာလာဝီ၊နမ္မီဘီးယား၊ဆြာဇီလန္၊ဇမ္ဘီယာႏွင့္ဇင္ဘာေဘြ။
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၉၀. Mushota, Ohman ၂၀၁၀ တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။စာမ်က္ႏွာ ၉. Schaffer ၂၀၁၂

၁၀၀. စာေရးသူသည္၂၀၀၇-၀၈ ဆီရီယာလီယြန္ ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ေကာ္မရွင္တြင္
အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။
၁၀၁. ထိုသို႔ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ရွိၿပီး ရွင္းတမ္းတင္ျပရန္မလိုေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာ အုိင္ဗရီ
ကုိ႔စ္၊ ဒီဂ်ီဘူတီ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂါဘြန္၊ဂမ္ဘီယာ၊ ကင္ညာ၊ မာဒက္စကာ၊ မာလာဝီ၊
မာလီ၊ကြန္ဂိုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆြာဇီလန္၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ဇမ္ဘီယာႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြတို႔ျဖစ္
ၾကသည္။
၁၀၃. အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(လုိင္ေဘးရီးယား) ၂၀၁၁၊ အပုိဒ္ ၁၄.၂။
၁၀၄. Karume ၂၀၀၄, Hopwood ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇၊ Ghana News Link ၂၀၁၁,
Allafrica ၂၀၁၁b၊ Leadership ၂၀၁၂.
၁၀၅. Allafrica ၂၀၁၁a၊
၁၀၆. TIZ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
၁၀၇. Helle ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄။
၁၀၈.TIZ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။ လိုင္ေဘးရီးယား၊ ဆီရီယာလီယြန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
တို႔တြင္အစိုးရအဆင့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားမရွိျခင္းကိုစာေရးသူ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားမွတဆင့္သိရသည္။
၁၀၉. Allafrica ၂၀၁၁a။
၁၁၀. Commonwealth Expert Team ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။ Ayee, Anebo and Debrah
၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ၂၀၁၀ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးရွင္တမ္းမ်ား
တင္ျပရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ

ပါတီမ်ားအား

အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း

မရွိေသးေခ်။

Leadership ၂၀၁၂.
၁၁၁. ICG ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။ Allafrica ၂၀၁၁b ကုိလည္း ႐ႈပါ။
၁၁၂. CAPF ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈။
၁၁၃. Friedrich Ebert Stiftung ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
၁၁၄. African Media Barometer ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။ Mayiga ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။
၁၁၅. Saffu ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉။ Saffu used data by Mouhamet Fall.
၁၁၆. ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ဆီနီေဂါ၊ ကင္ညာတြင္ ၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၀၇ တစိတ္တပိုင္း၊ ဂါနာတြင္
၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၈။
၁၁၈. အုိမန္၊ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇။ ဤအျခင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္္
ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ဂါနာရွိ NPP တို႔သည္ ဆြီဒင္ရွိ ပါလီမန္တြင္းမွ ပါတီမ်ားႏွင့္ သ႑န္တူသည္။

110

International IDEA

အလားတူပင္ ကင္ညာမဲဆြယ္ေရးဆိုင္ရာရန္ပုံေငြ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ကင္ညာပါလီမန္
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဥပေဒသည္ အတည္မျဖစ္ေသးေပ။
၁၁၉. Lavallée, Razafi ndrakoto and Roubaud ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
၁၂၀. ဥပမာ ေရရွည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္ ရည္စူးၿပီး လမ္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အက်ိဳးမဲ႔စြာ အသံုးခ်
ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၂၁. အမွန္တြင္ ၎သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးကို သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ ႏိုင္ငံပိုင္
ရင္းျမစ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းျဖင့္ အာဏကိုဖက္တြယ္ရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရႏိုင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၂၂. မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဘ႑ာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ၊ ျပင္ဆင္၊ စတင္အသံုးျပဳရာတြင္
ပါဝင္ေသာ အစိုးရဥပေဒေရးရာဌာနမွ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္း တစံုတရာထက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ကို
သာ အေလးထားရန္ ျဖစ္သည္။
၁၂၃. တရားမဝင္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ေလ႔လာသူ
တစ္ဦးက အဆိုျပဳသည္မွာ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ ရရွိေသာေငြမ်ား
ကို

သံုးစြဲေနသည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား

အမည္ေဖာ္ထုတ္

အရွက္ရေစႏိုင္သည့္

ထိေရာက္ေသာစနစ္တစ္ခု စတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
၁၂၄. အက်ယ္ကို အုိမန္ ၂၀၁၀ တြင္ ၾကည္႔ပါ။
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တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

1
4

tcef; 41
CHAPTER
CHAPTER
1
အခန္း ၄

112

tm&Swdkuf
Andreas Ufen

ed'gef;
ရန္ပုံေငြသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလွသည္။ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲပံု
အားေကာင္းမွသာ

ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုခိုင္မာမည္။

ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုခိုင္မာမွပါတီစနစ္မ်ားအားေကာင္း

မည္။ ပါတီစနစ္မ်ားအားေကာင္းပါမွႏိုင္ငံေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးလည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။
ထို႔ျပင္

ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲပံုအားေကာင္းမွသာ

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေခ်ာေမြ႔မည္။

အေျခခိုင္မာမည္။

၁

ယခုအခန္းတြင၂္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀) ကို ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေလ့လာၾကပါမည္။
ဤႏိုင္ငံ (၂၀) မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမွဳအရမတူကြဲျပားသည့္ အာရွတိုက္တည္းဟူေသာ
ေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိၾကသည္။

ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားအား

ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ မတူညီမွဳမ်ားျပားသည္။ တူညီသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း နည္းပါးလြန္း
သည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမွဳတြင္လည္း အဆင့္မတူၾက။ ဂ်ပန္၊ ထိုင္၀မ္၊ ေတာင္
ကိုးရီးယားႏွင့္ စကၤာပူတို႔မွာ စီးပြားေရးခိုင္မာအားေကာင္းေသာ္လည္း၊ ကမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္
ျမန္မာတို႔မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မတူညီမႈမ်ား ပေဒသာစံုသည့္အေလ်ာက္ ဥပမာ
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုေပးမည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲလိုလိုကြဲျပားသည့္ အသြင္သ႑ာန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရဖို႔ရွိ
သည္။
ဤႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကြဲသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ပံုမွာလည္း
အဆင့္မတူၾကေပ။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီအေျခခံအေဆာက္အအုံ
မ်ားခိုင္မာအားေကာင္းလာၿပီး

ပါတီစံုႏိုင္ငံေရးအတြက္

အေရးႀကီးေျခလွမ္းမ်ားအစပ်ိဳးလာခဲ့

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားလည္းပိုမိုျပည့္စံုလာသည္။၃
ဒီမိုကေရစီႏုနယ္သည့္ ထိုင္၀မ္၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔မွာ ဤျဖစ္အင္ႏွင့္ဆက္စပ္
ေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားကဲ့သို႔ မေျပာင္းလဲေသးသည့္ လြတ္လပ္မႈဆိတ္သုန္းေန
ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ အာရွတိုက္တြင္ ဒီမိုကေရစီသက္ႏု၊

သက္လယ္၊ သက္ရင့္၊ ဆိတ္သုန္းဟူ၍မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားရွိၾကသည္။
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ဤေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းရခက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ ႏို္င္ငံေရးရာသီ
ဥတုရွိၾကရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း စသည့္ဥပေဒမူေဘာင္ အေျပာင္း
အလဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထိုဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေဒ
သလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဟူ၍ ပံုေသတင္ျပဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
ထို႔ျပင္ အာရွတိုက္ႏို္င္ငံမ်ားမွ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီတို႔၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အေျခ
ခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိၾကေပ။ ပါတီတို႔၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အေျခခံလု
ပ္ငန္းဟူသည္မွာျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို တင္ျပေပးျခင္း၊ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳႏို္င္ငံေရးမူ၀ါဒ
လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး အတိုက္
အခံျပဳမွဳ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား ႏို္င္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာ
ဆရာေမြးတပည့္ေမြးယႏၱရားႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ရပ္တည္ေနၾကၿပီး ပါတီအက်ိဳး လိုလားသူ
မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးျခင္း၊
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ - ဖိလိပိုင္
ႏို္င္ငံတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီအမ်ားစုမွာ သမၼတေလာင္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးသည့္
ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးကြန္ရက္ႀကီးအျဖစ္သာ ရပ္တည္ေနၾကသည္။ ပါတီတို႔မွာ သင့္ျမတ္
သည့္ အခါပူးေပါင္းၾကၿပီး အေ၀မတည့္လွ်င္ကြဲသြားတတ္ၾကသည္။ ပါတီတစ္ရပ္၏ အၿမဲတမ္း
ဖြဲ႔စည္းပံုကင္းမဲ့ၿပီး
ထိုနည္းအတူပင္

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသြင္သ႑န္ပံုပန္းမေပၚလြင္ေပ။
ပါတီမ်ားမွာ

ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္လည္း

စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္၊

လူပုဂၢိဳလ္

အေျခခံသည့္ အုပ္စုဖြဲ႔ကိုးကြယ္မွဳမ်ားျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအရွဳပ္အရွင္းမ်ား၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ကို လွန္ေလွာၾကည့္
ရွဳမည္ဆိုလွ်င္ အာရွတိုက္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ “ႏိုင္ငံေရးကို အေရာင္းျမႇင့္ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္သ
ေဘာထားမွဳ”ကိုအေျခခံနားလည္ရန္လိုသည္။ လူထုစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္
ေငြမ်ား ဒီေရအလားျမင့္တက္လာျခင္းက အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျဖစ္အပ်က္ကို
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။

ႏို္င္ငံေရးကိုအေရာင္းျမႇင့္ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္

လုပ္ေဆာင္လာၾက

ျခင္းႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲသို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံ
ေရးကို စီးပြားေရးလုပ္သကဲ့သို႔ အက်ိဳးအျမတ္ဆန္ဆန္ လုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပေရာ္
ဖက္ရွင္နယ္ဟုေခၚသူမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပညာ
ရွင္မ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးအေရာင္းျမွင့္တင္ေရးသမားမ်ား၊ စည္း႐ံုးေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စပင္းေဒါက္တာ
ဆိုသူမ်ားသည္ ၾသဇာလက္ေစာင္းထက္လာၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။၄
(spin doctors - စပင္းေဒါက္တာအား လွည့္ကြက္သံုး ၀ါဒျဖန္႔သမားမ်ားဟု ေယဘုယ်
ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ spin လုပ္ျခင္းဟူသည္ မီဒီယာဆက္ဆံေရးတြင္ အစုိးရသေဘာထားကို
အေျပာင္းအလဲလုပ္လို၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားလုပ္ကာ လႊမ္းမိုးမွဳယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္
ငန္းမ်ားကို အခေၾကးေငြယူၿပီး လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို spin doctor ဟုေခၚၾကသည္ - ဘာသာျပန္သူ
စကားခ်ပ္)
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရပါက အာရွေဒသမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအၾကပ္အတည္း တစံုတရာရွိၾကပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရမွ
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ပါတီမ်ားသိ႔ု ရန္ပံုေငြျဖန္႔ေ၀ခ်ေပးသည္အ
့ ေလ့အထ မရွသ
ိ ေလာက္ ရွားပါးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မလြယ္ကူပါ။ ပါတီကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိလွပါ။ ထိုအက်ိဳး
ဆက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ
အေထာက္အပံ့ကို ခံယူလာတတ္ၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုကာလတြင္ေတာ့ ကုမၸဏီေထာက္ပံ့ခံႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိျမင္လာၾကၿပီျဖစ္ရာ အာရွလူ႔အဖြဲ႔အစည္း
တြင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ အသံမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးအရွဳပ္
အရွင္းမ်ား လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ကုမၸဏီအလွဴေငြထည့္
၀င္ျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္ရန္၊ ပါတီသည္ ျပည္သူသို႔သာတာ၀န္ခံရန္
အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အရွိန္ျမွင့္လာရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း
ျပည္ပအင္န္ဂ်ီအုိမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မွဳ၊ ႏို္င္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား၏ အဂတိ
လိုက္စားမွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈံ႕ေဆာ္မွဳမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚေပါက္ရန္ေတာင္း
ဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

tm&Sa'o EdkifiHa&;&efyHkaiG jyóemrsm;
t*wdvdkufpm;rI? q&marG;wynfUarG;0g'? tkyfpkzGJY rI
အာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဆရာတပည့္ကြန္ရက္မ်ားထူေထာင္
ထားၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အၾကား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမွဳရွာၾကသည္။၅ ထိုကြန္ယက္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဖြဲ႔
အစည္းဆန္ဆန္အလုုပ္လုပ္ျခင္းကို အားေပ်ာ့ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေျခခံပါတီစုစည္း
တည္ေဆာက္ျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္သည့္စနစ္
ေပၚထြန္းေစရန္တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။၆ ထို႔ျပင္ ဆရာတပည့္ဆက္ဆံေရး၀ါဒေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေနရာမဲ့ၾကရရွာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ
လူထုေထာက္ခံမွဳရရန္ ေငြအင္အားမသံုးႏိုင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးကြန္ယက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္
အလွမ္းေ၀းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၇ အာရွေဒသတြင္း ဆရာတပည့္ဆက္ဆံေရး၀ါဒႏွင့္ ဆက္
စပ္သည့္

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏

ကိုယ္ပိုင္အင္ပါယာငယ္မ်ား

ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဖိလိပိုင္ႏို္င္ငံတြင္ ပါတီႀကီးမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္မွာ ခ်မ္းသာသည့္မိသားစု ၁၂ စုသာ ျဖစ္သည္။၈ ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္ ၂၀၀၆ အာဏာသိမ္းမွဳ
မတိုင္ခင္အထိ အာဏာလက္ရွိပါတီထိုင္းရတ္ထိုင္း (တီအာရ္တီ)ပါတီမွာ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ
ဘီလ်ံခ်ီ ခ်မ္းသာသည့္ သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္ထရာ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္သာရပ္တည္ခဲ့
ပါသည္။

တီအာရ္တီပါတီကိုဆက္ခံေသာ

ယခုစာအုပ္ေရးေနစဥ္

အာဏာလက္ရွိျဖစ္သည့္

ပါတီမွာလည္း ဆိုခဲ့ပါ ဘီလ်ံနာ၏ညီမ ယင္လတ္ကဦးေဆာင္ေနၿပီး လက္ရွိထိုင္းႏို္င္ငံ၏ ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။
ေတာင္အာရွေဒသမွ မိသားစုႏိုင္ငံေရးအင္ပါယာဥပမာကိုေပးရမည္ဆိုလွ်င္ အိႏၵိယ
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ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္

တြင္ ဂႏၶီအင္ပါယာ၊ ပါကိစၥတန္တြင္ ဘူတို အင္ပါယာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံတြင္ ရွိတ္ဟာဆီနာႏွင့္
4. Asia

ခါေလဒါဇီယာတို႔၏ အင္ပါယာ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။၉ ထိုသို႔ မိသားစုႀကီးစိုးသည့္ အင္ပါယာငယ္မ်ား
တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဆင္းရဲၿပီး လူသိထင္ရွားျခင္းမရွိေသာ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားအဖို႔ အခြင့္
အလမ္းရွားပါးၿပီး အင္ပါယာမိသားစုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေတာ့ အခြင့္အလမ္းပြင့္ေစပါသည္။
ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုတစ္ပံုေသာခံုေနရာကို မိသားစုတခ်ိဳ႕က ထာ၀စဥ္
သိမ္းပိုက္ထားသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အယ္လ္ဒီပီ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဂ်ပန္ (ဒီပီေဂ်)၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မိဘမ်ိဳး႐ိုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၇ ဦး
တြင္ ၆ ဦးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျမး (သို႔) ျမစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။၁၀ ဆရာေမြး
တပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ မိသားစုအင္ပါယာအုပ္စုိးမွဳ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုးေမြ ျပႆနာ
မ်ားပိုဆိုးအစြန္႔ရွည္ေစၿပီး အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္မွဳႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမွဳအားနည္းျခင္း၊ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမွဳမ်ား တိုးပြားျခင္းျဖစ္လာသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရန္ပံုေငြ၏အခန္းက႑ကို အေျခခံက်က်သက္
ေရာက္မွဳရွိၿပီး ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသစၥာခံမွဳကိုေငြေပး၀ယ္ယူျခင္း၊ သို႔
တည္းမဟုတ္ အေမြဆက္ခံရရွိေစျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ မူ၀ါဒေကာင္းျခင္းေၾကာင္ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ

ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ႏိုင္ငံေရးသစၥာခံမွဳရွိျခင္း

မဟုတ္ေတာ့ေပ။

EdkifiHa&;ygwD? rJqE´&Sif? pD;yGm;a&;wdkh\ uGif;qufrsm;
ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးတို႔ၾကားက ဆက္ဆံေရးကိုေယဘုယ်
ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျဖစ္ထြန္းမွဳသံုးမ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေနာက္
ႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပါတီစနစ္မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းပံုစံတက်သြင္းထား
ၿပီးျဖစ္ရာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ တသီးတျခားကြဲျပားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီ
မ်ားသည္အဖြဲ႔အစည္းပံုစံ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က်က် မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုဆက္သြယ္စည္း႐ံုးသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ မူ၀ါဒအေျခခံစည္း႐ံုးေရးဆင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆရာေမြးတပည့္ေမြး ကြန္ယက္ျဖင့္
စည္း႐ံုးျခင္းမဟုတ္ေပ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပါတီသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ကင္းလြတ္ၿပီး
ၾသဇာရွိ မိသားစုမ်ား၊ အုုပ္စုမ်ားက ပါတီကိုလႊမ္းမိုးႀကိဳးကိုင္ျခင္းမရွိေပ။၁၁
ဒုတိယတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေျမထဲပင္လယ္ဥေရာပတိုင္းျပည္မ်ား (ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွႏွင့္ေတာင္အာရွအပါအ၀င္)မ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြအားနည္းၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းမွဳမရွိေသာ
ဗဟုိအစိုးရသည္ ေဒသခံႏိုင္ငံေရး “ပြဲစား” (brokers) မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ ဥပမာ အီတလီ
ႏိုင္ငံတြင္ ထိုပြဲစားမ်ားကို မာဖီယိုစီ (Mafiosi) ၊ စပိန္တြင္ ကာသိ(Caciques) [စပိန္ေလသံအတိုင္း
ထြက္ထားပါသည္ - ဘာသာျပန္သူ]၊ ဂရိတြင္ ကိုမာကာဟိ (Comatarhis) ဟုေခၚၿပီး သူတို႔
သည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသအစိုးရအၾကား အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိေပးသည္။၁၂
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ပံုစံတူစနစ္ရွိရာ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား ညွိေပးေသာ
ထိုသူမ်ားကို ဖုက္၊ ဖတ္ဖုက္ (phuak, phakphauk) ဟုေခၚသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္
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အုပ္စုလိုက္တည္ရွိၾကၿပီး ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ဆႏၵမဲ
စီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားလည္းလက္ကိုင္ရွိၾကသည္။ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လူမွဳစီးပြားအသြင္
ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ေနာက္ပိုင္း ဆိုခဲ့ပါႏို္င္ငံေရး ပြဲစားမ်ားေပၚေပါက္ အရာေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္
သည္။၁၄ သူတို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကို တြဲဆက္ထားၾကၿပီး၄င္းတို႔၏လုပ္ရပ္သည္ ႏို္င္ငံ
ေရးပါတီမ်ား ရန္ပံုေငြရွာေဖြသံုးစြဲပံုကို ႀကီးစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ ဤစနစ္အရ စီးပြား
ေရး အက်ိဳးအျမတ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လႊမ္းမိုးသည္။
တတိယတမ်ိဳးမွာ အေရွ႕ေျမာက္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္ထြန္းမွဳျဖစ္သည္။ ဤစနစ္တြင္
ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ဆိုခဲ့ပါေဒသခံႏို္င္ငံေရးပြဲစားမ်ားကို အားကိုးရန္မလို။
ပါတီကို အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အစိုးရယႏၱရားကို ၾသဇာရွိပါတီကသာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ဒီမိုက
ေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္သြားသည့္တိုင္ လႊမ္းမိုးမွဳရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၁၅ အာရွအေရွ႕ေျမာက္မွ
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ျမင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးုယား
တို႔ျဖစ္သည္။၁၆ ဤႏို္င္ငံမ်ား၏စနစ္သည္ အာရွ၏ အျခားႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ကူးစက္ကာ မေလးရွားႏို္င္ငံ၊
စကၤာပူႏို္င္ငံတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံသို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အာရွရွိအိႏၵိယႏို္င္ငံသို႔လည္းေကာင္း တျဖည္းျဖည္းေရာက္လာသည္။
(အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း
မ်ားလုပ္ခဲ့သည္)။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ၊ စီးပြားေရး
သမားမ်ား ႏွီးႏြယ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၌ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစုိးရက႑ ႏွစ္ရပ္ကြဲျပားမွဳ
ေ၀၀ါးလာျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြရွာရာတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မွဳျဖစ္ေစရန္ လမ္းခင္းေပးသကဲ့သို႔ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးေလာကမွ အထက္
တန္းလႊာမ်ားသည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစိုးရယႏၱရားကို အသံုးခ်လာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား
ကိုျဖစ္ေစသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မွဳသံုးရပ္ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳျဖစ္ႏိုင္ေျခ
တိုးပြားျခင္း၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းကို သက္ေရာက္မွဳရွိေစၿပီး ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ၏ အာဏာစ
က္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္းရွိေနတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ကာလ
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ပကတိအရွိတရားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ အတိတ္ကလ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ႏို္င္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာမွဳျပဳရန္လို
အပ္ေပသည္။

rxda&mufaom vkyfaqmifrI
ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ားခ်ပင္

ခ်မွတေ
္ သာ္လည္း ထိေရာက္ေအာင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ျ္ ခင္းမရွေ
ိ ၾကာင္းေတြရ
႔ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းညွိမည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္
အညီလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းရွိမရွိ ထိန္းကြပ္ရမည့္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀
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လိုက္စုသူမ်ားပါ၀င္သည္။၁၃ သူတို႔သည္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊

မရွိေပ။ ဥပမာအိႏၵိယႏွင့္ ဖိလိပိုင္တြင္ ပါတီစနစ္မ်ား၏ ႐ံုးသေဘာမဆန္စြာ ျပဳမွဳပံုမ်ားေၾကာင့္
4. Asia

ပါတီရန္ပံုေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ လူထုစည္း႐ံုး ေရးအတြက္သံုးသည့္ ေငြေၾကးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ အကဲ
ျဖတ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။
ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ လြတ္လပ္မွဳမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ
မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ တိုက္
႐ိုက္ရွိေနသျဖင့္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမွမလြတ္ကင္းေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရပါတီ၏ ေငြေၾကးရွာေဖြ
သံုးစြဲပံုကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရန္ ဆႏၵမရွိေပ။၁၇
ထို႔ျပင္ ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္လွေပ။
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔ အရာမေရာက္ေပ။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ထည့္၀င္သည့္အလွဴေငြကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း၊
ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား ရွိေနသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္ဒဏ္သင့္ေစရန္ စီမံထားေသာ္လည္း လက္
ေတြ႔ျဖစ္မလာပါ။၁၈
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းေသာရန္ပံုေငြအေပၚ အခြန္စည္း
ၾကပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လွဴဒါန္းေငြကို ေၾကညာျခင္းမရွိျခင္း၊ ပါတီမ်က္ႏွာ
သာေပးမွဳကို လိုခ်င္သျဖင့္ ေငြမဲမ်ားထည့္၀င္လာျခင္းစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြစည္း
မ်ဥ္းမ်ား ထိေရာက္မွဳမရွိခဲ့ေပ။၁၉ ယခုဥပမာမ်ားကိုၾကည့္ပါက ႏို္င္ငံေရးရန္ပံုေငြမ်ားကိုဥပေဒ
သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ရွဳပ္ေထြးေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။

&mZ0wfrIruif;aom &efyHkaiG
တိက်သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ္လည္း တရားမ၀င္လွဴဒါန္းမွဳမ်ား၏
အခန္းက႑သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေနေၾကာင္းသိေနရပါသည္။ တိုက္
တစ္တိုက္လံုးလႊမ္းၾကည့္လွ်င္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာျဖစ္ပ်က္ပံုခ်င္း၊ သက္ေရာက္ပံုခ်င္းမွာ
အႀကီးအငယ္အေပ်ာ့အျပင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြမ်ား စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၀င္
ေရာက္ေနေၾကာင္း

ဥပမာအထင္အရွား

ေတြ႔ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးထြက္ကုန္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ဘိန္းတင္
ပို႔မွဳမွစီးဆင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။၂၀ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား႐ံုးသို႔ေရာက္လာသည့္ မ်ားျပား
လွေသာ တရားစြဲဆိုမွဳမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္မသာမာမွဳမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း
သိျမင္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏို္င္ငံအေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏အဆို
အရ အိႏၵိယႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ ေလာ့ဆာဘားရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၄၃ ေယာက္အနက္ ၁၆၂
ေယာက္မွာ အမွဳရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။၂၁ အလားတူ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႀကံဳ ေနရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
ၿမိဳ႕၀န္ႏွင့္ခ႐ိုင္၀န္ ၅၀၀ အနက္ထက္၀က္ခန္႔မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳကိစၥမ်ားႏွင့္ သကၤာမကင္း
ျဖစ္ခံေနရၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ႐ံုးေတာ္သို႔ေရာက္လာသည့္ အေနအထားထိျဖစ္ပ်က္ေနသည္။၂၂
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အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္အစိုးရအုပ္စိုးသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ကစားကြင္းမွာ အနိမ့္အျမင့္မတူသည့္
သေဘာကိုေတြ႔ရသည္။ အရင္းအျမစ္ႂကြယ္၀မွဳမရွိသည့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ ထို
အခ်က္မွာပို၍မွန္သည္။ ေငြေႂကြးမျပည့္စံုသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ အမ်ိဳး
မ်ိဳးေသာခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳ မ်ားရွိေနသည္။၂၃ အာရွတိုက္၌ အာဏာရွင္ဆန္သည့္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္
သည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္

အတိုက္အခံပါတီသည္

တရားမ၀င္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ရပ္တည္ေနရသည္။

ထို႔ျပင္ ပါတီကေကာက္ခံရရွိသည့္ ပါတီ၀င္ေၾကးမွာလည္း မေျပာပေလာက္ေပ။ တသီးပုဂၢလ
အလွဴရွင္မ်ားမွာ အစိုးရ၏ စိတ္ကြက္မည္စိုးရြံ႕၍လည္းေကာင္း၊ အစိုးရေပးမည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္
မရမည္ စိုးရြံ႕၍လည္းေကာင္း အတိုက္အခံပါတီသို႔ ေငြအရင္းအျမစ္ထည့္၀င္ေရးစိုးရြံ႕တတ္
ၾကသည္။ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ ေနာက္ထပ္အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ အာဏာရပါတီ၏
ရွညၾ္ ကာေသာ အာဏာရသမိင
ု ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရရွိေနေသာ အာဏာလက္ကင
ို ရ
္ မ
ွိ ွဳေၾကာင့္
အတိုက္အခံမွာ အလိုလိုအားနည္းေနရသည္။ အာဏာရပါတီမွာ ကာလရွည္တည္ေဆာက္
လာခဲ့ေသာ ပါတီအဖြဲ႔လက္တံမ်ား ခိုင္မာစြာရွိေနသျဖင့္ သက္ႏုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔အခက္
ႀကံဳရသည္။

EdkifiHykdif&if;jrpfrsm;udk tvGJoHk;jcif;
ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းသည္ ႀကံဳေနက်ျပႆနာ ႀကီးတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္အစိုးရအုပ္စိုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အင္အား
ႀကီးပါတီႀကီးစိုးေသာနိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
လက္ရွိအာဏာရပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ရန္ပုံေငြကို ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
အသံုးခ်တတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရပါတီသည္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္တပူးတြဲတည္
ရွိေနၾကၿပီး

ျပည္သူမ်ားအတြက္

အစိုးရႏွင့္ပါတီခြဲမသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္

တည္ရွိေနသည္။

ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ပါတီမွတဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္
လိုမွဳမ်ားျပားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ သူ႔ပါတီအတြက္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ
ခြဲေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆူနာမီျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းအစိုးရ၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္
အျငင္းပြားမွဳျဖစ္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုင္းအစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အလိုတြင္ အစိုးရ၏ပါတီအမည္တပ္၍ ဆူနာမီဒဏ္ခံေဒသမ်ားသို႔
ဆန္အိတ္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၂၄

rJ0,fjcif;
မဲရရွိေရးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ မဲကိုေငြေပး၀ယ္ယူျခင္းမွာ တူမတူ ပိုင္းျခားရန္ခက္
လွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္းအေလ့အထသည္
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ခ်မ္းသာသည့္ႏို္င္ငံမ်ားထက္ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အၿမဲတမ္း ထိုသို႔ခ်ည္းျဖစ္သည္ဟူ၍
4. Asia

ေတာ့ ပံုေသကားက်ေျပာ၍မရေပ။ ယဥ္ေက်းမွဳပံုသ႑န္ကြာျခားမွဳမ်ားႏွင့္ ေရွးအစဥ္အဆက္
လုပ္ခဲ့မွဳ ရွိမရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကလည္း မဲ၀ယ္ျခင္း ဓေလ့အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။
ထိုင္၀မ္ႏို္င္ငံသည္ စက္မွဳထြန္းကားၿပီး ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မသမာေသာနည္းျဖင့္ လူထုကို
စည္း႐ံုးျခင္းအေလ့ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ မဲ၀ယ္ယူျခင္း အေလ့
အထႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။

EdkifiHa&;&efyHkaiG pnf;rsOf;Oya'csrSwf&ef a'otwGif;vkyfaqmifrIrsm;
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွ
ေဒသတြင္

ယခုအခါပိုမိုေခတ္စားလာသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

၁၉၉၀

အရွိန္ျမွင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်

ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္

ဒီမိုကေရစီ

ႏို္င္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိစၥ

လည္း ပိုထင္ေပၚလာသည္။ (ဥေရာပမွအပ) တျခားတိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ထပ္တူပင္ အာရွတိုက္
တြင္လည္း ေဒသလႊမ္းၿခံဳႏို္င္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေပ။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္

သတင္းအခ်က္အလက္ေ၀မွ်

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေပ။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိႏို္င္ငံေရးရန္ပံုေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရးစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ႏိုင္ငံ
တကာ၏စံႏွဳန္းမ်ားက လႊမ္းမိုးမွဳရွိသည္။ ႏို္င္ငံတကာမွ လွဳပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ
လွဳပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးသို႔ ေျခလွမ္းေ႐ြ႕လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္
သည္။ အေျပာင္းအလဲလိုလားေသာ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား
သည္ ႏို္င္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ ေဒသအတြင္း အက်င့္ေကာင္းမ်ားအေပၚ သင္ယူ
ေလ့လာ ေဆာင္႐ြက္လာေနၾကသည္။ ထင္သာျမင္သာေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ “လြတ္လပ္ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အာရွကြန္ယက္”(ANFREL) ဟုေခၚသည့္ အဖြဲ႔မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း
“အာစီယံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပံု
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္” ဟူသည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္သည္။၂၅ ထိုလမ္းျပေျမပံုသည္ ၂၀၁၂
အတြက္ “လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲ ဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္း” အတြက္
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ စည္းရံုးေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမွဳရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္၊ စည္းရံုး
ေရးရန္ပုံေငြရသံုး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မွဳရွိ
ရန္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။၂၆ အာရွေဒသမွ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ား၊ အင္န္ဂ်ီအုိ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႔မ်ား - ဥပမာ နီေပါ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၊ ကေမၻာဒီးယားႏို္င္ငံ
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ - စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္
ဆိုခဲ့ပါ ေၾကညာစာတမ္းကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေၾကညာစာတမ္းကို ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔
မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားလည္း (EMBs) ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွား
ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ အေရွ႕တီေမာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အင္ဒို
နီးရွားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ဖိလိပိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အေရွ႕တီေမာ ေရြးေကာက္ပြဲ
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စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႔ တို႔ပါ၀င္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ
ေဒသအတြင္း သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ကိုယ္ႏွိဳက္ကအျမင္မ်ားပြင့္လာခဲ့ၿပီကို ျပသေနသည္။
ေဒသအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ
အတြက္ ေတာင္အာရွအသင္းႀကီး SAARC သည္လည္းေကာင္း၊၂၇ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏို္င္ငံမ်ား
အသင္း (အာဆီယံ) သည္လည္းေကာင္း၊၂၈ အာစီယံအေပါင္းသံုး (အာစီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္၊
တရုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား)အဖြဲ႔သည္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲအေျပာင္းအလဲ၊ ႏို္င္ငံေရးရန္
ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳ၊ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသာလွ်င္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အာစီယံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးလမ္းျပေျမပံု ၂၀၀၉ သည္ အာစီယံေဒသအတြင္းရွိ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ႏို္င္ငံေရးဘ၀အတြက္ ၂၀၁၅ အထိ လမ္းျပသည့္
အေျခအေနရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္မူ မပီ၀ိုးတ၀ါးသာ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဘက္မလိုက္ေစာင့္ၾက
ည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံႏွဳန္းမ်ားေၾကညာခ်က္သည္လည္းေကာင္း၊၂၉
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ပဋိဥာဏ္စာခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာ
စီယံအစိုးရမ်ား၏ေကာ္မရွင္(AICHR)မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္လည္းေကာင္း အရပ္သားအဖြဲ႔
မ်ား၏ဘက္မလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္သေဘာရွိပါသည္။

EdkifiHa&;ygwDrsm;? udk,fpm;vS,favmif;rsm;twGuf 0ifaiG&if;jrpfrsm;
ယခုအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ႏို္င္ငံမ်ားအၾကား ၀င္ေငြရင္းျမစ္အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အဆ
မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္၊ ႏိုင္ငံေရးလူထုစည္း႐ံုးေရးကို
ေရာင္းကုန္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္သည့္ဒီဂရီကြာျခားမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းနည္းလမ္း
က်နပံု (ဆိုလိုသည္မွာ ပါတီ၀င္အေနအထား၊ ပါတီ၀င္မ်ား၏ပါတီအေပၚထားသည့္သေဘာ
ထား) အေပၚမူတည္ၿပီး မတူကြဲျပားသည့္အသြင္သ႑ာန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဘံုတူညီခ်က္တစ္ခုမွာ
ရန္ပံုေငြအမ်ားစုကို ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ အလ်င္အျမန္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးေရးအတြက္ပံု
ေအာသံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၃၀ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပံုေငြကို
ကန္႔သတ္သည့္ အတိုင္းအတာအားျဖင့္လည္း တူညီမွဳမရွိၾက၊ အထူးသျဖင့္ အလွဴေငြလက္ခံႏိုင္
သည့္အတိုင္းအတာတြင္ျဖစ္သည္။

xnfU0ifrI wm;jrpfcsufrsm;
ပမာဏႀကီးမားသည့္

အလွဴေငြကိုခြင့္ျပဳေပးျခင္းမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

သဟာဇာတဆက္ဆံေရးရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိသည္။ ထိုကဲ့
သို႔ေသာ အလွဴေငြကိုတားျမစ္ျခင္း၊ ပမာဏကန္႔သတ္ျခင္းျပဳလွ်င္လည္း ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ရန္ပံုေငြလက္ခံေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးမိရာေရာက္တတ္သည္။
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ဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္းက ျပသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ သမာသမတ္က်မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ဤအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ (သီရိလကၤာႏွင့္မေလးရွားမပါ - ဤႏွစ္ႏိုင္ငံ
4. Asia

တြင္ရန္ပံုေငြကိုကန္႔သတ္ျခင္း နည္းသည္) ႏိုင္ငံျခားမွပါတီသို႔ လွဴဒါန္းေငြလက္ခံမွဳကိုတားျမစ္
ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ၂၀ အနက္ ၈ ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏို္င္ငံ
ျခားမွေငြလွဴဒါန္းမွဳကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေျချပဳ စဥ္းစားသည့္စနစ္မ်ား
တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြကို ကိုယ္တိုင္ရွာ၍ကိုယ္တိုင္သံုးၾကသည္ျဖစ္ရာ
ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ ေငြလွဴဒါန္းမွဳကို ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းသည္ ဥပေဒ
အရဟာကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီးအႏၱရာယ္ရွိသည္။
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ေငြလွဴဒါန္းမွဳကို ႏို္င္ငံ ၇ ႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္
ဟုျပဌာန္းထားသည္။ တျခား ၄ ႏိုင္ငံတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳသည္။၃၁ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္
ကုမၸဏီမ်ားမွ

ပါတီရံုးခြဲမ်ားသို႔

လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားျပားသည္။

ပါတီရံုးခြဲမ်ားသည္

ကုမၸဏီလွဴဒါန္းေငြမွတဆင့္ ႏို္င္ငံေရးသမားတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကို သြယ္
၀ိုက္ျပဳလုပ္သည္။၃၂ ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
ကို ၆ ႏိ္ုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္းျပဌာန္းထားသည္။
အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီ သို႔တည္းမဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔
လည္းေကာင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကို ဤေဒသတြင္တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ စကၤာပူ ႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ အလွဴေငြကိုသာ
တားျမစ္သည္။ ပါကိစၥတန္၊ ထိုင္၀မ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတြင္ ဤတားျမစ္ခ်က္သည္
ပါတီႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုမူ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။
အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢမ်ားမွ ပါတီသို႔လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို ၈ ႏိုင္ငံတြင္ခြင့္ျပဳ
ေပးထားေသာ္လည္း ၆ ႏိုင္ငံတြင္မူ သမဂၢမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေငြကို
တားျမစ္ထားသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ (ဤႏိုင္ငံတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိ
ေသာ္လည္း)၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါကိစၥတန္၊ အေရွ႕တီေမာတို႔တြင္ထိုတားျမစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီသို႔သာ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ္လည္း၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားတြင္ တားျမစ္ခ်က္မွာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ သာသက္ဆိုင္သည္။
အမည္မေဖာ္ေငြလွဴဒါန္းမွဳကို

ခြင့္ျပဳသည္မွာအာဖဂန္နစၥတန္၊

ကေမၻာဒီးယားႏွင့္

သီရိလကၤာ သံုးႏိုင္ငံသာရွိသည္။ အာဏာရွင္ႀကီးစိုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတိုက္အခံမ်ားသည္
သူတို႔၏ အလွဴရွင္မ်ားကို ကာကြယ္လို၍ အမည္မေဖာ္ေငြလွဴဒါန္းမွဳ တရား၀င္ဖို႔ ေထာက္ခံ
ၾကသည္။ ဥပမာ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားပါတီမွ လိုတီယာခိုင္ သည္ အမည္မေဖာ္ေသာ
ေငြလွဴဒါန္းမွဳတားျမစ္ခ်က္ကို

ကန္႔ကြက္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အစိုးရလက္တံု႔

ျပန္လာမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ သာမန္အလွဴရွင္မ်ားပင္ေငြလွဴဒါန္းရန္တြန္႔ ဆုတ္သည္။။၃၃
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားက အသံုးခ်ျခင္းကို (စည္းမ်ဥ္းတက်ေထာက္ပံ့ေသာ အစိုးရရန္ပံုေငြ) တားျမစ္
ထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရင္းျမစ္မ်ား အသံုးခ် (တလြဲသံုး) ျခင္းကို သာမန္အေလ့အထတစ္ခုအ
ျဖစ္ယူဆေနၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား - မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူအပါအ၀င္ - တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္
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အလက္ျပည့္ျပည့္စံုစံုမရရွိေပ (ဤအခန္းတြင္ ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို တလြဲသံုးျခင္း
ထူးထူးျခားျခားနည္းလမ္းျဖင့္

ေငြလွဴဒါန္းျခင္း၊

ထူးထူးျခားျခား

အလွဴရွင္မ်ားမွ

လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္တားျမစ္ စာရင္းတြင္ထည့္ထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
စည္းမ်ဥ္းသီးသန္႔ဆြဲ၍ ခြင့္ျပဳသည္။ ဥပမာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အင္န္ဂ်အုိႏွင့္ တျခားအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားမွလွဴဒါန္းမွဳကိုတားျမစ္သည္။

အေရွ႕တီေမာတြင္

ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊

ဘာသာေရး

အဖြဲ႔မ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသည္ ေငြလွဴဒါန္းမွဳမျပဳႏိုင္ေပ။ မြန္ဂိုလီး
ယားတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္
ထက္ငယ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ အေႂကြးရွိသူမ်ား၊ ေဒ၀ါလီခံထားရသူမ်ားကိုေငြလွဴဒါန္းမွဳမွတားျမစ္
ထားသည္။ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရေထာက္ပံ့ခံရန္ပုံေငြအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာေရးအသင္း
အဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရ (အစုိးရ) ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေငြလွဴဒါန္းမွဳမွ
တားျမစ္သည္။ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလွဴေငြမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္
သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ လိုေငြျပေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ေငြလွဴဒါန္းမွဳခြင့္မျပဳေပ။
တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္

ဥပေဒ၌ေဖာ္ျပသည့္

အသံုးအႏွဳန္းက်စ္လစ္ခိုင္မာမွဳမရွိသည့္

အတြက္ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ေ၀၀ါးေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ “အလွဴ
ေငြမ်ားသည္

႐ိုးသားရမည္၊

မွ်တရမည္၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိရမည္။

လြတ္လပ္မွဳႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုေလးစားရမည္”

၃၄

“ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္၊

ဘုရင္ႀကီး၊

ႏိုင္ငံေတာ္၏

စီးပြားေရး၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ဟုလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
တိုင္းျပည္၏

အေရးကိစၥမ်ား၏

လံုၿခံဳေရးကိုထိပါးေစမည့္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္သည့္၊ က်င့္၀တ္သိကၡာကိုပ်က္
ျပားေစသည့္၊ တိုင္းျပည္၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးရန္” ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္
မ်ားဆီမွ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမွဳကို လက္မခံရဟုဆိုထားသည္။၃၅
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အလွဴေငြကန္႔သတ္မွဳကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွစ္ခု (ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲကာလ) အနက္တစ္ခုခုျဖင့္ ေယဘုယ် ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ေလ့လာထားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ ၄ ႏိုင္ငံမွာ ပါတီသို႔ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ပမာဏအကန္႔အသတ္သည္ ေရြးေကာက္
ပြဲကာလမဟုတ္သည့္ တစ္ႏွစ္တာ အခ်ိန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး၊ တျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကာလအေပၚအေျချပဳ

သတ္မွတ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းမွဳရွိၾကသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔

လွဴဒါန္းေငြကန္႔သတ္မွဳထားသည့္

ႏိုင္ငံမွာမူအနည္း

ငယ္သာရွိသည္။ ထိုအနည္းငယ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘူတန္၊ ေမာ္လ္ဒိုက္
ႏွင့္ အာရွအေရွ႕ေျမာက္ ၄ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေငြအကန္႔အသတ္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ၅၀၀၀၀
အာဖဂန္နိ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၁၀၀ မွ်)၊ ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၀၀၀၀၀ နဂူထရင္ (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၄၈၀၀ မွ်)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ယန္း ၁ ဒသမ ၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ မွ်)၊
ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ၀မ္ သန္း ၂၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၄၀၀၀ မွ်) အထိ အသီးသီးရွိ
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ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင္ ရွဳ)။

ၾကသည္။၃၆
4. Asia

ဤအခန္းအရ ေလ့လာၿပီးအာရွႏိုင္ငံ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ (၆၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း)မွာ ပါတီသို႔
ထည့္၀င္ေငြကို ကန္႔သတ္မထားၾကပါ။ ျခြင္းခ်က္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊
အင္ဒိုနီးရွား၊ အာရွအေရွ႕ေျမာက္ႏိုင္ငံမ်ား(ေတာင္ကိုးရီးယားမပါ)ျဖစ္ၾကသည္။ ကန္႔သတ္ထား
သည့္ ပမာဏမွာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ နဂူထရင္ ၁၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံ
တကာေဒၚလာ ၄၈၀၀၀) မွ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ရူပီးယား (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ
၁ဒသမ၂၂ သန္း)အထိ ရွိၾကသည္။
ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ ပါတီသို႔လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္သို႔လည္း
ေကာင္း ထည့္၀င္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းမမွ်ပါက အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ
ပါတီသို႔ ထည့္၀င္ေငြ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ ထည့္၀င္ေငြကို
ကန္႔သတ္မထားျခင္း၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ပါတီသို႔ ထည့္၀င္ေငြ မကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ ထည့္၀င္ေငြကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းကို ၀ိနည္းလြတ္
ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီ
သုိ႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ထည့္၀င္သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ထည့္၀င္
ေငြကန္႔သတ္ထားပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအဖို႔ အလြယ္တကူ ၀ိနည္းလြတ္လက္ခံႏိုင္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေမာ္ဒိုက္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔တြင္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႀကံဳရသည္။
ထည့္၀င္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အနက္

တမူထူးသည့္

ကန္႔သတ္ခ်က္

တစ္ခုမွာ အလွဴရွင္၏ ၀င္ေငြအနည္းအမ်ားႏွင့္ ညွိၿပီးကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုင္၀မ္တြင္
ထိုသို႔ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလ ပါတီသို႔ထည့္၀င္
ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေငြပမာဏမွာ အေတာ္အတန္ျမင့္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ႏွစ္၀င္ေငြ၏ ၂၀
ရာခိုင္ႏွဳန္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္၀မ္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ ခန္႔)၊ ကုမၸဏီ၏
တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္၀မ္ေဒၚလာ ၃ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ
၁၆၄၀၀၀ ခန္႔) ရွိသည္။

yk*¾vdu0ifaiG&if;jrpfrsm;
ပါတီ၀င္ေၾကး
အာရွတိုက္တြင္ ပါတီအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းကို ပိုင္းျခားအဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း
လည္းမရွိ၊ ပါတီအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းသည္ ပါတီက ပါတီ၀င္မ်ားအား အခြင့္အေရးေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္
သည္ကိုလည္း သေဘာတရားေရးအရ ေသခ်ာက်န ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း၊ ဆရာေမြးတပည့္ ေမြး
ကြန္ရက္ သဖြယ္ဖြဲ႔ထားျခင္းသည္ အဆိုပါ သေဘာတရားေရး အသက္၀င္ဖို႔ ပိုခက္သည္။ တခ်ိဳ႕
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ဖိလိပိုင္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အား အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္
ရွဳျမင္ျခင္းမရွိပဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးကြန္ယက္မ်ား အျဖစ္သာ သိျမင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အၾကာ
ႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ပါတီ၀င္ေၾကး မွန္မွန္ေပးရန္ဟူသည့္ ခံစားခ်က္သည္ ေ၀းကြာလြန္းသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပါတီတစ္
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ရပ္ရပ္၏ ပါတီ၀င္ကတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ၀င္ေၾကးမွာ ပမာဏ
ေနသကဲ့သို႔သာရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပါတီမ်ားအတြက္ ပါတီ၀င္ေၾကး
ဟူသည္မွာ မေျပာပေလာက္ေသာ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု သာျဖစ္ည္။ (ဇယားကြက္ ၄.၁ ကို
ရွဳ)

ဇယားကြက္ ၄.၁။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၀င္ေငြ
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀ရ/၀၈ မွ ၂၀၁၀/၁၁ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ၀င္ေငြ
အားလံုးေပါင္းသည္

ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ

အမ်ားဆံုးရရွိသည္။၃၇

၀င္ေငြခြန္ဌာနသို႔

တင္သြင္းေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပါတီအားလံုးအနက္ အိႏၵိယ
အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီသည္ ပါတီ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးရရွိေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။
၀င္ေငြအားလံုးေပါင္းမွာ ၁၄ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ ရူပီး (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၈၆ ဒသမ ၂၇
သန္း)ျဖစ္သည္။

ဤ၀င္ေငြသည္

ပါတီမွေရာင္းခ်ေသာ

ကူပြန္ေရာင္းရေငြထဲမ၃၈
ွ

အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကူပြန္ေရာင္းရေငြမွာ ႐ူပီး ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၉၅ဒသမ၇၈ သန္း) ျဖစ္သည္။ က်န္ေငြမွာ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္
ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပါတီ၀င္ေၾကးမွ ရရွိေငြမွာ မေျပာပေလာက္
သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ နယ္ရွင္နယ္လစ္ ကြန္ဂရက္ပါတီ (Nationalist
Congress Party)မွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းေသာ ၀င္ေငြအခ်ိိဳးအစားမ်ိဳးရွိၿပီး
ပါတီ ၀င္ေၾကးေငြမွာ မေျပာပေလာက္သာရွိသည္။
ဘရတ္တီယ ဂ်နတ ပါတီ BJP ဟုေခၚေသာ ဟိႏၵဴးအမ်ိဳးသားပါတီသည္ ျပင္းထန္
ေသာ၀ါဒျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီေနာက္လိုက္၊ ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား
ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ဤပါတီတြင္ ၀င္ေငြမွာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရူပီး
(၄၅၇ ဒသမ၁၇ မီလီယံေဒၚလာ) ရွိၿပီး ထို၀င္ေငြအားလံုး နီးပါးကို ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္
ေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းထားသည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမွာ ၀င္ေငြအားလံုး၏
ရာခိုင္ႏွဳန္းအနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ပါတီအာဏာ
က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ပါတီ၀င္ေၾကးေငြမွာ ပိုမိုက်ဆင္းခဲ့သည္။

အလွဴေငြမ်ား
တသီးပုဂၢလထည့္၀င္ေငြမွာ အာရွေဒသႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္အစုိးရရန္ပံုေငြေခၚ အစိုးရ
ရန္ပံုေငြမရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေရးႀကီးသည္။ အလွဴရွင္တခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား
ႀကိဳးကိုင္ျခင္း၊ ပါတီမွေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအား ႀကိဳးကိုင္ျခင္းျပဳသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ၾကားခံလူျဖင့္ ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမွဳရယူသည္။
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အလြန္ေသးျပီး၊ ပါတီ၀င္ျဖစ္ျခင္းဟူသည္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရရန္အတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ “လက္ေတြ႔ဆန္သည့္ အလွဴ
4. Asia

ေငြထည့္၀င္မွဳ” ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးေကာက္ခံရပါက အျပန္အလွန္
ရရွိမည့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး၍ လွဴဒါန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းေသာ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းသစ္ႏွင့္ ဥပေဒ
အမွတ္ ၈/၂၀၁၂ အရ တစ္ဦးခ်င္း လွဴဒါန္းေငြကို ရူပီး ၁ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၆၃၀၀၀)၊
အုပ္စု သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအလွဴေငြကို ရူပီး ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၃
မီလီယံ)အထိတိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။၃၉ သို႔ေသာ္တိုးျမွင့္ေပးသည့္ပမာဏသည္ လံုေလာက္မွဳမရွိဟူ၍
ထင္လာၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းကို
ေက်ာ္လြန္လွဴဒါန္းလိုၾကရာ ကုမၸဏီခြဲမ်ားမွတဆင့္ လွဴဒါန္းလာၾကသည္။၄၀ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲသို႔
ေငြမ်ားမ်ား ပံုေအာသြင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္သြယ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ သူတို႔၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စုစည္းကာ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ဆံုေစၿပီး အလွဴေငြ
ေတာင္းခံလိုက္ရန္သာရွိေတာ့သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ထည့္၀င္ေငြအမ်ားစုသည္ ခ်မ္းသာသူလူအနည္းစုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွသာ
ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။

ဖိလစ္ပုိင္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသားသည့္သတင္းပညာစင္တာ

(Philippine Center for Investigative Journalism) ၏ အဆိုအရ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ေမ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၅၀ ဒသမ ၇ သန္းအနက္ ၃၀၈
ဦးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ သမၼတေလာင္း၊ ဒုသမၼတေလာင္း ႏွင့္ အေရးႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔
ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။၄၁
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔

အိႏၵိယဌာနခြဲ၏

အလိုအရ

အိႏၵိယႏို္င္ငံတြင္

ကုမၸဏီမ်ားကို အျမတ္ ၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိသာ လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳထားရာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳထား
သည္ထက္ပိုမို၍ တရားမ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားအားႀကိဳးကိုင္လာၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ အစုိးရအသံကိုနားမေထာင္ေတာ့ဘဲ အလွဴ
ရွင္မ်ား၏အသံကိုသာနားေထာင္ၾကေတာ့သည္။၄၂ အစီရင္ခံစာမ်ား၏တင္ျပခ်က္အရ ဥတၱာပရာ
ေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္ ေငြမဲ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံမွ်ကို
အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။၄၃
ထိုင္၀မ္၌ ႏိုင္ငံေရးအလွဴေငြ အက္ဥပေဒ၂၀၀၄အရ စည္းရံုးေရးရန္ပံုေငြ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို တင္းၾကပ္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အထပ္ထပ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟာကြက္မ်ားမွာ
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ တဦးခ်င္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္

အလွဴေငြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ား၏ စစ္ေဆးမွဳကို နည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။

အခြန္ကိစၥေၾကာင့္

ဘဏ္ေငြလႊဲမွဳကို

ေရွာင္ရန္ေငြသား

လက္ေရာက္ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။

၄၄

ႏို္င္ငံအမ်ားစုတြင္

ကုမၸဏီ

အလွဴေငြကို

ေျခရာခံရန္ခက္ခဲသည္။

အထူးသျဖင့္

အလွဴရွင္မ်ားမွာ အမည္မခံပဲ ေနခြင့္ရွိလွ်င္ပို၍ ဆိုးသည္။ (ဥပမာ - အလွဴေငြကို ခြဲျခမ္းလွဴဒါန္း
ႏိုင္သည္)။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အလွဴေငြပမာဏသည္ ျမွင့္တက္လာေနသည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆ
ေနၾကသည့္တိုင္၊ အကြက္ ၄ဒသမ၂ တြင္ ျပထားသကဲ့သို႔ ေျပာင္းျပန္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း
ရွိသည္။
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အယ္လ္ဒီပီပါတီသို႔ ေကဒန္ရန္ Keidanren ကုမၸဏီအုပ္စု(ေကဒန္
ရန္သည္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၈၅ ခု၊ ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ စက္မွဳအသင္းေပါင္း ၁၂၇ ခု၊
ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း ၄၇ ခု ပါ၀င္သည့္ အင္အားႀကီး ဂ်ပန္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖက္ဒေရး ရွင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။)မွ လွဴဒါန္းေငြသည္ ၁၉၉၂ ခုတြင္
ယန္း ၉ ဒသမ ၃၈ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၅ ဒသမ ၉၅ သန္း) မွ ၁၉၉၄ ခုတြင္
ယန္း ၄ ဒသမ၁၅ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၈ဒသမ၀၂ သန္း)၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္
ယန္း ၂ဒသမ၂၅ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၀ဒသမ၆၂ သန္း) သို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။
အလွဴေငြက်ဆင္းရျခင္းမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း
ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားေၾကာ
င့္လည္းေကာင္း၊

အယ္လ္ဒီပီ

ပါတီ၏

ၾသဇာအာဏာက်ဆင္းလာမွဳေၾကာင့္လည္း

ေကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚရန္ ေငြေပး၍ရသည့္ အေလ့အထကို
တားဆီးႏိုင္သည့္ ပိုမိုရွဳပ္ေထြးေသာ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း
ျဖစ္သည္။၄၅

ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ထည့္၀င္ေငြ
တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာကိုရယူထား
ၾကသည္။ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒခ်မွတ္ရန္၊ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းကိုၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ပါတီကိုလက္နက္
အျဖစ္ အသံုးခ်ၾကသည္။ တစ္ခါတရံ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရန္ပုံေငြအင္အား ႀကီးမားလြန္းသျဖင့္
ပါတီတစ္ရပ္လံုး၏ ရပ္တည္မွဳသည္ သူ႔အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုရသည့္ အေနအထားသို႔
က်ေရာက္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားျဖစ္ေသာ ယူစြပ္ကယ္လာ ႏွင့္ အဘူရီဇယ္
ဘကၠရီ (ေဂါကာပါတီ)၊ ဆူထရီႏို ဘာခ်ီး (နယ္ရွင္နယ္ မန္းဒိတ္ပါတီ)၊ သူရိယပါလို (နခ်္ဒမ္
ပါတီ)တို႔သည္ ပါတီ၏ဥကၠဌမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပရာဗိုဟို
ဆူဘီယမ္တိုႏွင့္ ၀ီရန္တိုတို႔မွာ သူတို႔၏ရန္ပုံေငြကိုအသံုးျပဳ၍ ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
ပါတီမ်ား

(မဟာအင္ဒိုနီးရွား

လွဳပ္ရွားမွဳပါတီႏွင့္

လူထုအျမင္ပါတီ)တည္ေဆာက္ၾကသည္။

ယုတၱိေဗဒအရပါတီတစ္ရပ္အား တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ စီမံရသည္မွာပို၍အက်ိဳးမ်ားသည္။ ၄င္း
ျပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ၀င္ၿပိဳင္ၾကသည္ကမ်ားသည္။၄၆
ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပါတီအမ်ိဳးအစား
အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ တီအာရ္တီပါတီ ျဖစ္သည္။ ဤပါတီကို ထူေထာင္သူ၊ ရန္ပံု
ေငြေထာက္ပံ့သူမွာ သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္ထရာ ဟုေခၚေသာ ဘီလ်ံနာသူေဌး မီဒီယာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္သည္။၄၇ စီးပြားေရးကုမၸဏီပါတီ၄၈ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးေလာကမွ စီမံ
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ဇယားကြက္ ၄.၂။ ဂ်ပန္ - အလွဴေငြ က်ဆင္းျခင္း

ခန္႔ခြဲေရးနည္းနာနိသွ်မ်ားကို

ပါတီႏို္င္ငံေရးေလာကသို႔

ကူးေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

တီအာရ္တီ

4. Asia

ပါတီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခံုအေရအတြက္ တစ္၀က္နီးပါးမွ် အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး
ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရသူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္အေရာင္းျမွင့္တင္၍
ရသည့္ အရာမ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္ ပါတီ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို မီဒီယာ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေၾကျငာ
ပညာရွင္မ်ားက တီထြင္ေပးခဲ့ၾကသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ခ်ဳန္ဂ်ဴယြန္း
သည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးပါတီကို တည္ေထာင္ၿပီး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြကို သူ႔ကုမၸဏီမွ စိုက္
ထုတ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံွဳးနိမ့္ခဲ့သည္။၄၉

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ
အရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စိုက္ထုတ္ေထာက္ပံ့ေငြ
အာရွတျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ (အစုိးရ) ရန္ပံုေငြေထာက္
ပံ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ လူထုစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေသာအခါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
မိမိအိတ္မွစိုက္ထုတ္က်ခံသံုးစြဲရသည္။၅၀ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္
အေျခအေနရွိသည္။

၅၁

ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအားေငြေပး၍

၀ယ္ယူရသည္အထိ

ပါတီ၏ အမွဴေဆာင္ အလုပ္အမွဴေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ားသံုးသည့္ ေၾကျငာ၊ ပိုစတာ၊ နဖူးစည္းစာတမ္း၊ လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ေလ့မရွိ။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိပိုက္ဆံကို စိုက္ထုတ္က်ခံသံုးစြဲသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
သည္ ေၾကြးတင္သည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ေရြးေကာက္ခံေအာင္ျမင္မွရာထူးေနရာရွိလာမွသာ
အေၾကြးျပန္ဆပ္ရသည္။၅၂ ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္မိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ေငြေခ်းယူျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မွ ျပန္ဆပ္ျခင္းလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု
တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရသည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ သေဘာထားမည္မွာ မုခ်မလြဲေပ။
ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ခံုေနရာတစ္ခုသာရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ အႏိုင္ရရွိထားၾကသည့္ေ
ဒသခံလူႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံ ပါတီမ်ားထက္ပင္ ၾသဇာလက္ေစာင္း
ထက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီတခ်ိဳ႕မွာ ဗဟုိ႐ံုးခ်ဳပ္ဟူ၍ မည္မည္ရရ မရွိျခင္း၊
တခ်ိဳ႕ပါတီမွာ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု က်က်နန မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္ရွိ တျခား
ႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၾသဇာလက္ေစာင္းထက္သည့္ လူမ်ားသည္ သူတို႔ႀကိဳက္
ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္
ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေ႐ြးသည့္သေဘာမဟုတ္ေတာ့ပဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက
ပါတီကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္ေ႐ြးသည့္အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားသည္။၅၃
ပါတီသည္“အႏွစ္မရွိသည့္ အခြံ” အျဖစ္သာ ရပ္တည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲဥပေဒသည္ ပါတီသစ္မ်ား ေပၚထြန္းရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားမေပးသည့္အေျခအေနတြင္၊
တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္သာ

ႀကီးစိုးေနတတ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပရာ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
ေဒသေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္သည့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာကိုယ္စားလွယ္
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ေလာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၅၀၀
တသီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၅၄
ပါတီမ်ားသည္ အားေကာင္းခိုင္မာမွဳရွိပါက ပါတီကေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္၍ ေ႐ြးေကာက္
ခံေအာင္ျမင္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျပဳႏိုင္သည့္အေျခ အေနရွိ
သည္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

သူတို႔ရရွိသည့္

လစာေငြထဲမွ တခ်ိဳ႕တ၀က္ကိုပါတီသို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရသည့္ အေလ့ရွိသည္။ (ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
တီအာရ္တီပါတီမွာမူ ထိုဓေလ့ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္၊ ေ႐ြးေကာက္ခံလိုက္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အား
ပါတီမွ အပိုထပ္ေဆာင္း လစာေငြခ်ီးျမွင့္သည္။) အင္ဒိုနီးရွားပါတီမ်ား၏ ျပႆနာမကင္းေသာ
ဓေလ့တစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစာ တစ္၀က္ခန္႔ကို ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းရသည့္
ဓေလ့ျဖစ္သည္။၅၅

ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေငြ
ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ထည့္၀င္သည့္ အလွဴေငြကို ဤေဒသတြင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ မေလးရွားႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏွစ္ႏို္င္ငံမွာ
ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုတားျမစ္ခ်က္၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္
ႏိုင္ငံျခားၾသဇာလႊမ္းမိုးမွဳမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတားျမစ္ခ်က္မွာ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ မွဳ အတိုင္းအတာမွာ မတူေပ။ ႏိုင္ငံ ၂၀ ရွိသည့္အနက္
၈ ႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။
ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေငြသည္ အမွန္အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဥပမာ အာဖဂန္နစၥတန္၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၏ ၾသဇာရိပ္မ်ား
မကင္းေၾကာင္း မွန္းဆၾကသည္။၅၆ အေရွ႕တီေမာတြင္ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အေရွ႕တီေမာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္သည္

ဥပေဒမွတားျမစ္ထားသည့္

ၾကားမွပင္

ႏိုင္ငံျခားေထာက္ ပံ့ေငြကို သံုးခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇာနာနာ ဂါစၥမို အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ အဆိုပါ
ပါတီသည္

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊

ပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားထံမွ

ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ

၂ဒသမ၅

သန္းေက်ာ္ခန္႔ကို အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္
လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။၅၇
ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံစြန္႔ခြာသြားသည့္ မိသားစုမ်ားဆီမွ ေထာက္ပံ့
ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ယူဆရန္ခက္ခဲသည္။ ဤသို႔ေသာ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမွာ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ တမီးလ္ပါတီမ်ား၊ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံမွ မတၱာဟိဒ ကြာမိ လွဳပ္ရွားမွဳအတြက္
အေရးႀကီးသည့္ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။၅၈

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြ
အာဏာရွင္ အုပ္စိုးသည့္ႏိုင္ငံ သို႔တည္းမဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္
သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ရရွိသည့္ ၀င္ေငြသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရွိရာ အဓိကပင္မ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးမ်ား
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အနက္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွလြဲလွ်င္ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးသည္လည္းေကာင္း

ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာရပါတီသည္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရ၏ရန္ပုံေငြ၊
4. Asia

အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္
သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကၿပီး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့
ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုသည္ ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မေလးရွား
ႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳကင္းမဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အစိုးရႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသည့္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းကိုအစုိးရရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ခ်ျပစရာ မလိုျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။၅၉

ဥပမာမေလးအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔UMNOႏွင့္ကူမင္တန္(ေကအမ္တီ)

တို႔တြင္ ပါတီအတြက္ ၀င္ေငြရွာေပးသည့္ ႏို႔စားႏြားမႀကီးမ်ားႏွင့္ သ႑ာန္တူသည့္ စီးပြားေရး
ကြန္ရက္ႀကီးမ်ားတည္ရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳလည္းမရွိေပ။ ေကအမ္တီသည္ အိမ္ယာေျမလုပ္
ငန္းအမ်ားအျပား၊ ရန္ပုံေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္
လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူသို႔ ခ်ျပအသိေပးျခင္းမရွိေပ။ ထိုင္၀မ္ ဘ႐ိုင္ယန္ထရပ္စ္
၏ အဆိုအရ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ေငြမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ သန္း ၁၀၀
အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။၆၀ ျပည္သူမ်ားက ဖိအားေပးလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ KMT သည္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားကို ေနရာျဖန္႔ခ် လုပ္ေဆာင္လာသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းကိုဥပေဒအရ

တားျမစ္ျခင္း၊

ပါတီ၀င္ေငြကို

ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမွဳကိုအားေပးရာေရာက္ေၾကာင္း တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ မာဇူကီ
အလီက

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

အဓိက၀င္ေငြသည္

ပါတီ၀င္မ်ား၏

ထည့္၀င္ေငြသာ ျဖစ္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ယုတၱေဗဒႏွင့္ မနီးစပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီမ်ားအား
ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၆၁
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ ခြင့္ျပဳ
သည္။ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အၾကား သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရပါတီ (စီဂ်ီပီ)(သို႔) ကိုေမးတို
ပါတီသည္ ပါတီ၏ သတင္းစာျဖစ္သည့္ ကိုေမးရွင္ဗြမ္း သတင္းစာႏွင့္ တျခားပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေရး
စာေစာင္မ်ားမွေရာင္းရေငြျဖင့္

ပါတီ၀င္ေငြအားလံုး၏

၁၇

ရာခိုင္ႏွဳန္းကိုရွာေဖြေပးခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (အက္စ္ဒီပိ) သည္ ပါတီ၏ သတင္းစာ ရွာကိုင္ရွင္ပို
ႏွင့္ တျခားစာေစာင္မ်ား ေရာင္းရေငြျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။၆၂ မေလးရွား
ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ၌ပါ၀င္သည့္ မေလးရွားတရုတ္အသင္းႀကီး MCA ၏
ပိုင္ဆိုင္မွဳမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၂ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၅၉ဒသမ၇ သန္း)၊
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာသတင္းစာသည္စတား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ
အျမတ္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၅၀ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၆ဒသမ၅ သန္း) ရွိသည္။၆၃
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တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေသာ အစုိးရရန္ပံုေငြ
အစုိးရရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ပါတီမ်ားနည္းလမ္းတက်၊ စနစ္တက်
လည္ပတ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊

ပါတီစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး၏

ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္း

ေကာင္း၊ အနိမ့္အျမင့္ကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းျပင္ညီတစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္လည္း
ေကာင္း အက်ိဳးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစုိးရရန္ပံုေငြကို ပါတီတခ်ိဳ႔အတြက္သာ အသံုးျပဳၿပီး က်န္
ပါတီမ်ားကို လစ္လ်ဴရွဳပါက ျပႆနာရွိသည္။ ဥေရာပတြင္ အစုိးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မွဳမ်ား
သည္။ ထိုသို႔မ်ားသျဖင့္ ကာတဲလ္ပါတီ (cartel parties) မ်ားေပၚလာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ျဖစ္ေစသည္။၆၄ (Cartel ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား
အားခ်ိဳးႏွိမ္ထားသည့္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းဟု တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္ရသည္။ Cartel party
၏အဓိပၸာယ္ကို မွတစ
္ န
ု ပ
ံ တ္ ၆၄ တြင႐
္ ွဳပါ - ဘာသာျပန္သူ စကားခ်ပ္) အာရွေဒသအမ်ားအျပားတြင္
ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္အခြင့္အလမ္းနည္းေသာ္လည္း အစုိးရရန္ပံုေငြေၾကာင့္ ဆရာေမြးတပည့္ ေမြး၀ါဒ
ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုအင္အားေကာင္းသြားေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးျခင္းသည္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ပါတီအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚ
ေပါက္ ေစရန္ႏွင့္ ျမင္သာသည့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ စနစ္မ်ားကို တြန္းအားေပးျခင္းမရွိ
လွ်င္ပိုဆိုးမည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ တသားတည္းမရွိလွ်င္ အစုိးရရန္
ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ လူႀကိဳက္မမ်ားလွေပ။
သို႔ေသာ္ ေဒသအတြင္းတြင္ အစုိးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျခင္းကိုအားေ
ပးသည့္အသြင္ကို ေဆာင္လာေနသည္။ အာရွအေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ အရက္ေရာဆံုးအစုိးရရ
န္ပံုေငြေပးသည့္စနစ္ေတြ႔ရသည္။ အာရွမွစုစုေပါင္း ရွစ္ႏိုင္ငံသည္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးပံုမွန္ေ
ပးေနသည္။ ထိုရွစ္ႏိုင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေမာ္ဒိုက္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊
ထိုင္၀မ္၊

ထိုင္း၊

အေရွ႕တီေမာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တျခားႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ

သီရိလကၤာႏွင့္

ဘူတန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မွသာ အစိုးရရန္ပံုေငြေပးသည္။
၂၀၁၂ တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပါတီ ၇ ခုသို႔
အစုိးရရန္ပံုေငြ ၃၄ဒသမ၃၉ ဘီလ်ံ၀မ္ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၁ဒသမ ၁၅ သန္း)ကို ေရြးေကာက္
ပြဲအတြက္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ ပါတီႏွစ္ခုသို႔ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္မွဳအတြက္ အစုိးရရန္ပံုေငြ
၁ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံ၀မ္ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅ သန္း)ကို ခ်ေပးခဲ့သည္။ (ဇယား ၄
ဒသမ ၁ ကိုရွဳ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမွဳဟူသည့္ အခန္းငယ္တြင္ ဆက္
လက္ဖတ္ရွဳပါ)
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ဇယား ၄.၁.။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေသာ 		
4. Asia

အစုိးရရန္ပံုေငြ
ပါတီ

ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပံုေငြ

အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမွဳအတြက္
ရန္ပံုေငြ

၀မ္ ၃၄.၃၉ ဘီလ်ံ

၀မ္ ၁.၁၃ ဘီလ်ံ

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ၄၁.၁၆ သန္း)

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၃၅၇၀၀၀)

၀မ္ ၁၅.၇၈ ဘီလ်ံ

၀မ္ ၇၄၄.၆၀ သန္း

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ၁၈.၈၈ သန္း)

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၉၁၀၀၀)

ဒီမိုကရတ္တစ္

၀မ္ ၁၂.၃၅ ဘီလ်ံ

၀မ္ ၃၈၉.၂၈ သန္း

ယူႏွိဳက္တက္

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၄.၇၈ သန္း)

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၆၆၀၀၀)

ေလဘာတီ ေဖာ္ေ၀ါ

၀မ္ ၂.၄၈ ဘီလ်ံ

-

စုစုေပါင္း

ဆယ္ႏူရီ

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂.၉၇ သန္း)
ယူႏုိက္တက္ ပ႐ိုဂရပ္ဆစ္

၀မ္ ၂.၂၀ ဘီလ်ံ

-

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂.၆၃ သန္း)
ခရီယက္တစ္ ကိုးရီးယား

၀မ္ ၈၇၇.၅၂ သန္း

-

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁.၀၅ သန္း)
ကိုးရီးယား ဗီရွင္း

၀မ္ ၂၃.၂၇ သန္း

-

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၈.၀၀၀)
နယူး ပ႐ိုဂရပ္ဆစ္

၀မ္ ၆၈၇.၈၉ သန္း

-

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၂၃၀၀၀)

အခ်က္အလက္-ေတာင္ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာင္မရွင၆၅
္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အႀကီးဆံုးပါတီမ်ား၏ ၀င္ေငြအားလံုးထက္၀က္အတြက္ အစုိးရရန္ပံုေငြ
သည္ ပါတီေငြစာရင္း၊ ပါတီရန္ပုံေငြတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။၆၆ အယ္္ဒီပီ
ပါတီသည္ ယခုအခါတြင္ သာမန္ရရွိေငြထက္အနည္းငယ္ပိုေသာအစုိးရ ေထာက္ပံ့ေငြကိုရရွိ
သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အစုိးရရန္ပံုေငြကို စတင္မိတ္ဆက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အယ္လ္
ဒီပီ ပါတီ၏ ၀င္ေငြ ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ အစုိးရရန္ပံုေငြ ျဖစ္သည္။၆၇
သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မူ
၀ါဒအေျချပဳပါတီစည္း႐ံုးေရးလမ္းစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္မလာခဲ့ေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စီးပြားေရး
သမား ႏိုင္ငံေရးဂု႐ုမ်ားသည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပါတီ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို
တလြဲသံုးလာခဲ့သည္။၆၈ ထို႔ျပင္အစုိးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္သည္ပါတီအတြင္း
တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည့္ညီမွ်ေသာခြဲေ၀မွဳမျဖစ္
လာခဲ့ေပ။ စီဂ်ီပီႏွင့္ ဒီေဂ်ပီပါတီမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပံုေငြထက္
တသီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားကို အားကိုးမွီခိုေနရသည္။
အစုိးရရန္ပံုေငြျဖင့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးကိုတင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ
မွာ ဘူတန္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အစုိးရရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေရး ဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
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တစ္ဦးစီသည္ ဘူတန္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၈၀၀) စီရရွိၿပီး နဖူးစည္းစာတမ္း
ေကာ္မရွင္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပိုစတာမ်ား၊ ပို႔စကပ္မ်ားလည္း ေထာက္ပံ့
ေပးသည္။၆၉ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားတျခား၀င္ေငြလက္ခံရန္ခြင့္မျပဳေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပါတီ
ႏွစ္ရပ္လံုးက သူတို႔တြင္အရင္းအျမစ္ရွားပါးေၾကာင္းေစာဒကတက္ၾကသည္။
အစုိးရရန္ပံုေငြ တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းျပန္အေျခအေနမ်ားလည္း
ရွိသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသို႔ ေပးအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း စည္း႐ံုးေရး ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားစုကို
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဥပမာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း အာဏာရ ပီဒီအုိင္-ပီ ပါတီ
(Indonesian Democratic Party – Struggle) သည္ အစုိးရရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇
သန္းခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အစိုးရစည္းမ်ဥ္း နံပတ္ ၂၉ ကို စတင္လိုက္ၿပီးေနာက္
ရန္ပံုေငြကို ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္
သူတို႔၏ လစာ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ပါတီ၏ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ လႊဲေပးခဲ့ရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္
ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေငြဆံုး႐ံွဳးမွ ကာမိရန္ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္သံုး ခြင့္ျပဳေငြကို
၃၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ တိုးျမွင့္ေပၚရန္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား ရွိလာသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
တဖန္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပင္းအထန္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့
သည္။၇၀ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရရန္ပံုေငြ ေပးသင့္မေပးသင့္ အျငင္းအခုန္သည္ ယခုအထိ
ဆက္ျဖစ္ေနသည္။၇၁
တခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ အစုိးရရန္ပံုေငြ သံုးစြဲပံုကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ သီးသန္႔ခ်မွတ္ၿပီး
ေပးေလ့ရွိသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ ေငြကို မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ဲ တြကမ
္ ဟုတသ
္ ည့္
သံုးစြရ
ဲ မည္ဟသ
ု တ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္။၇၂ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြအ
ရန္ပံုေငြကို ပါတီေန႔စဥ္လည္ပတ္ရန္၊ ပါတီ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္၊ ႐ံုးလုပ္ငန္း အျပင္
အဆင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အသံုးအေဆာင္၊ ႐ံုးခြဲမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေရမီး
အသံုးစရိတ္၊ မူ၀ါဒျပင္ဆင္ေရး အသံုးစရိတ္၊ ပါတီ၀င္မ်ား သင္တန္းအသံုးစရိတ္၊ အဖြဲ႔၏
တျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသံုးစရိတ္၊ ပါတီေၾကျငာ အသံုစရိတ္စသည္ျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည္။
ရန္ပံုေငြ၏ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ပါတီ၏ မူ၀ါဒဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေလ့လာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၁၀
ရာခိုင္ႏွဳန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လာေရးအတြက္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရသည္။၇၃
တစ္ခါတစ္ရံအစုိးရရန္ပံုေငြကို ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု ခိုင္မာေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သံုးရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၈ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အက္ဥပေဒအရ အစုိးရရန္ပံုေငြကို နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္
ရွိသည့္ ပါတီဌာနခြဲမ်ား တည္ေဆာက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ သံုးရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ထိုသို႔လုပ္
သည္မွာ ႐ည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမ်ားတြင္
အႏွစ္မရွိ အကာအတိ ၿပီးသည့္ ႐ံုးခြဲမ်ားကိုသာ ေပၚလာေစသည္။၇၄

သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ေပးသည့္ အစုိးရရန္ပံုေငြ
သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္း၊

မီဒီယာဌာနမ်ားကို

အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရး
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မ်ားအတြက္ထပ္မံ၍ ဘူတန္ေငြ ၂၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၉၆၀) စီရရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ပါတီမ်ား

(သို႔)

အလွဴရွင္မ်ားအား

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္

လုပ္ရပ္မ်ားသည္

4. Asia

သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ေပးသည့္ အစုိးရရန္ပံုေငြမ်ားျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားလို၊ ဖိလိပိုင္လို
တီဗြီေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ အလြန္ေစ်းႀကီးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအား အခမဲ့မီဒီယာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ပင္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္
အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည္။ ပါတီႀကီးထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဂါကာပါတီ (Golkar) ၏ဥကၠဌ ဘာကရီ
(Bakrie) ႏွင့္အုပ္စုသည္ Anteve ႏွင့္ TVOne ကိုလည္းေကာင္း၊ သူရိယပါလို (NasDem
party) သည္ Metro TV ကိုလည္းေကာင္း၊ ဟရီ (Hary Tanoesoedibjo – People’s Conscience Party, Hanura) သည္ ႐ုပ္သံဌာန ၂၀ ခန္႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ Media Nusantara Citra
အုပ္စုကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။၇၅
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊

အိႏၵိယ၊

ဂ်ပန္၊

မြန္ဂိုလီးယား၊

နီေပါ၊

ေတာင္ကိုးရီးယား၊

သီရိလကၤာ၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ မီဒီယာ အဆက္အသြယ္ရရွိရန္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး
ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယားသည္လည္း ဤအုပ္စု
တြင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဌာန္းခ်က္မွာရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရွိေပ။ ဘူတန္ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာအဆက္အစပ္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္တြယ္ထားသည္။ စည္း႐ံုးေရး
ကာလအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို မီဒီယာဌာန
မ်ားက ေလးေလးစားစား လိုက္နာရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး၊ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး
ညီညီမွ်မွ် အခြင့္အေရးရေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အသံလြင့္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ
တြင္ ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး မီဒီယာအသံုးခ်
ေရးေစာင့္ၾကည့္သူ (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ စကၠထရီ) တစ္ဦး
ျဖင့္ မျပတ္ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္သည္။၇၆
အသံလြင့္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးျဖင့္ သြယ္၀ိုက္ အစုိးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအျပင္
အာရွ ၇ ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကိုလည္းထပ္မံေပးထားေသးသည္။ ထို ၇ ႏိုင္ငံမွာ
ဘူတန္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဘူ
တန္တြင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ စကား
ရည္လုပြဲမ်ားအတြက္

ကုန္က်ေငြမ်ား၊

လက္ကမ္းစာေစာင္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊

ပိုစတာစိုက္ျခင္း၊

ေၾကာ္ျငာဖိုး ႏွင့္ စာတိုက္ဖိုးကုန္က်ေငြမ်ား အားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အေရွ႕တီေမာတြင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရားရင္ဆိုင္ရသည့္အေျခအေနရွိေနပါက တရားစရိတ္ကိုအစုိးရရန္ပံုေငြ
အျဖစ္က်ခံေပးသည္။ အိႏၵိယတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မဲစာရင္းမိတၱဴ၊ တျခားစာ႐ြက္စာတမ္း
ႏွင့္ပစၥည္းပစၥယမ်ားကိုအခမဲ့ေပးသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

ပိုစတာထုတ္ေ၀ခြင့္အခမဲ့ႏွင့္ အစည္းအေ၀းေနရာမ်ားအတြက္အခမဲ့စီစဥ္ေပးသည္။ ေတာင္ကိုး
ရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေဟာခန္းမမ်ား၊ အားကစား႐ံုမ်ား၊ အစိုးရပိုင္
ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အတြက္ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခမဲ့အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား အက္ဥပေဒအရ အခြန္ေဆာင္ျပည္သူတစ္ဦးသည္ အစိုးရသို႔ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ
အခြန္ေငြမွ ဘတ္ ၁၀၀ (၁၀ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ) ကိုအခြန္စာရင္းမွထုတ္ႏွဳတ္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
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တစ္ရပ္ရပ္အား ေထာက္ပံ့ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေထာက္ပံသည့္ ျပည္သူအနည္းငယ္သာ
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ လူတိုင္းျမင္သာသည့္ မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ မဲ႐ံု
ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဘက္မလိုက္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်
ထားေပးရန္ မၾကာခင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခုလက္ရွိတြင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ အိတ္စိုက္လုပ္ေနၾကရသည္။ အဆိုျပဳ
လႊာ ေအာင္ျမင္၍ ဥပေဒေပၚထြန္းလာပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ (Bawaslu) မွ ေစာင့္
ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္မည္။၇၈
ပံု ၄.၁။

သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ အစုိးရရန္ပံုေငြေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ 			
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား
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ရွိသည္။၇၇

4. Asia

EdkifiHykdif&if;jrpfrsm;udk tvGJoHk;jcif;
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္လည္း
ေကာင္း၊ သူတို႔၏ ဆရာတပည့္ကြန္ယက္ မ်ား အဓြန္႔ရွည္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ၾကသည္။ အလားတူပင္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
မီဒီယာမ်ားကို စည္း႐ံုးေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္လည္းေကာင္း အသံုးခ်တတ္သည္။ ၿခံဳ၍ၾကည့္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုး
ခ်ျခင္းႏွင့္ တလြဲသံုးျခင္းဟူသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ကြဲျပားသည့္ စည္းျခားမွတ္တိုင္ စိုက္
ထူရန္ခက္လွသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ဥပမာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္

အာဏာရ(ယူအမ္အင္န္အုိ)ပါတီမွ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္

သည္ ၂၀၁၃ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ လူႀကိဳက္မ်ားေစမည့္ေ႐ြ႕ကြက္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရေငြမေလး
ရွားရင္းဂစ္ ၅၈ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၀ ဘီလ်ံ) ကို လစာမ်ားတိုးေပးရန္အတြက္လည္း
ေကာင္း၊ ေငြသားေဘာင္ခ်ာ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၅၀၀ တန္ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၆၀)မ်ား ထုတ္
ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္းအသံုးခ်ခဲ့သည္။၇၉ အေရွ႕တီေမာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
မ်ားအတြင္း အစိုးရယႏၱရားမ်ား ျပစ္ျပစ္ခါခါ အလြဲသံုးမွဳအတြက္ စီအင္န္အာရ္တီ ပါတီအားစြပ္စြဲ
ျပစ္တင္မွဳမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆႏၵမဲရွင္မ်ား လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းမွဳလုပ္သည့္
၀န္ထမ္းမ်ားကို ဒဏ္ေငြ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ ဒဏ္႐ိုက္မွဳမ်ားရွိၿပီး
မေတာ္ပါက ႏွစ္ႏွစ္မွသံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရဖြယ္လည္းရွိခဲ့သည္။၈၀ ကေမၻာ
ဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အာဏာလက္ရွိပါတီျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား ျပည္သူ႔ပါတီ(စီပီပီ)သည္ အစိုးရ
႐ံုးမ်ား၊

ေက်ာင္းမ်ားတြင္

ပါတီ၏တံဆိပ္မ်ားခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊

ပါတီအစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္

ျပည္သူပိုင္ပရ၀ုန္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။၈၁ အစုိးရရဲ၊ တပ္မေတာ္သားစသည့္
အစုိးရ၀န္ထမ္းတျဖစ္လဲ CPP ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ
ပါ၀င္ျခင္း၊ ပါတီအစည္းအေ၀းမ်ားတက္ျခင္း၊ ပါတီ၏ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊
လူထုတရားပြဲမ်ားတြင္ ပါတီအေပၚသစၥာခံေၾကာင္း ဗြင္းဗြင္းရွင္းရွင္း ေၾကညာျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့
သည္။၈၂
ထိုင္၀မ္တြင္ “ေနာက္တိုးမဂၢဇင္း” (Next Magazine) ဟူသည့္ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္၏
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္သည္သူႏွင့္ ဆက္
စပ္ရာဌာနျဖစ္သည့္

တရားမွ်တမွဳစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၀န္ႀကီးဌာနမွ

တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား

အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ လုပ္ရွားမွဳမ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းယူျခင္း၊ သမၼတ႐ံုးအစည္း
အေ၀းမ်ားအတြက္ သတင္းစုေဆာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။၈၃

EdkifiHa&;&efyHkaiGaxmufyHUrIESifU trsdK;orD;ukd,fpm;jyKrI
အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းပါ၀င္မွဳအခ်ိဳးအစားအတြက္
ဥပေဒသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ကာ အခ်ိဳးခြဲေပးၿပီး၈၄ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားပါ၀င္လာမွဳမွာနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။
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ႏိုင္ငံအလိုက္

ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္လည္း

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံ အခ်ိဳးအစားခ်င္း အလြန္ကြာဟမွဳရွိသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ၅ ဒသမ ၈
၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမွဳရွိသည္။
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္း

မ်ားမွာ

ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ခက္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။၈၅

မူေဘာင္မ်ားသည္

ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ရွာေဖြရ
တခ်ိဳ႕အာရွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္၊ ေ႐ြး

ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမွဳအတားအဆီးမ်ား

ေကာက္ပြဲတြင္အေ႐ြးခံရန္

ေၾကာင့္

အတားအဆီး

ဤျပႆနာမွာ

ပို၍အခက္အခဲ

ျဖစ္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုမ်က္ကြယ္

ရွိသည္။ ဥပမာ “ဂြင္ဒါ” ကျပသည္မွာ ဂ်ပန္

ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံ

၈၆

ႏိုင္ငံတကာ

ကြန္ယက္ျဖစ္သည့္

ကမၻာသစ္မွပါတီဘက္မလိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အဖြဲ႔ (WIN WIN) (အေမရိကန္တြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမွဳေကာ္မတီ EMILY စာရင္းကိုပံုတူ
ကူးထားျခင္း) သည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ေငြရွာရာ အလုပ္
မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆိုသည္။၈၇
အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးမူေဘာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ရန္၊ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္အေ႐ြးခံရန္အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အခက္
အခဲမ်ားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ၂၀ ထဲတြင္ ျခြင္းခ်က္ တစ္ႏိုင္ငံေတာ့ရွိ၏။
ေတာင္ကိုးရီးယားျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေဒသအဆင့္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားမွသည္ႏိုင္ငံအဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအား အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္သည္။ (ဇယား ၄.၁ ကို ႐ွဳပါ)၈၈ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြး
ခ်ယ္ ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ရပ္အား ကိုးရီးယား၀မ္ ၁ဒသမ၁၃ ဘီလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ
၁ဒသမ၃၅

မီလီယံ)ကိုရန္ပံုေငြအျဖစ္

အပိုထပ္ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။

ေငြသားမဟုတ္သည့္

ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳးကို ေပးအပ္သည္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ ဆမ္ရိန္စီပါတီျဖစ္သည္။ ဤပါတီ
သည္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အ၀တ္အစားႏွင့္
စက္ဘီးမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။၈၉

EdkifiHa&;ygwDrsm;ESifU udk,fpm;vS,favmif;rsm;\ oHk;pGJrIrsm;
toHk;p&dwf uefhowfcsuf
ဤေဒသတြင္ ပါတီမ်ား၏ သံုးစြဲေငြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မွဳ နည္းပါးသည္။
ေတာင္ကိုးရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဖိလိပိုင္၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္ ႏွင့္ နီေပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးစြဲေငြ
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ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်သာ ရွိေသာ္လည္း နီေပါတြင္ ၃၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ အေရွ႕တီေမာတြင္ ၃၈ ဒသမ

ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ အေတာ္အတန္ျမင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တာကာ ၄၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာ
4. Asia

ေဒၚလာ ၁၅၃၀၀၀၀) အထိရွိသည္။ ဘူတန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထား
သည့္ အသံုးစရိတ္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္မရွိ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ပံ့
ေငြသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ ၂၀၀၈
ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆႏၵနယ္ အ႐ြယ္အစားေပၚမူတည္
၍ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၂၆၀၀၀ မွ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၇၀၀၀၀
အထိသာ အသံုးျပဳရမည္ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီတစ္ရပ္သည္
မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးသတ္မွတ္ၿပီးပါက ၄င္းနယ္တြင္ ပါတီ၏
အသံုးစရိတ္မွာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ၅ ပီဆို (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၀ဒသမ၂) သာ
အသံုးျပဳရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚတြင္လည္း
အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတေလာင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္
အျမင့္ဆံုးအသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မွာ အလြန္နည္းလြန္းသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သည့္
သမၼတေလာင္းမွ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကိုလိုက္နာႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဖိလိပိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔
ခြဲေရး အဖြဲ႔မွပင္အသိအမွတ္ျပဳလာရသည္။
ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔မွ
လြဲလွ်င္က်န္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္
ရွိသည္။ အျမင့္ဆံုး အသံုးျပဳခြင့္ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးလွ်င္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ တာကာ ၁ဒသမ၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၅၁၀၀၀)၊ ပါကစၥတန္တြင္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ပါကစၥတန္ ႐ူပီး ၁၅၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၄၆၀၀၀)၊ ေမာ္ဒိုက္တြင္သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ရပ္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေပၚ
၁၅၀၀ ႐ူဖီယား (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၅၀)၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးလွ်င္ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၅၅၁၀၀၀)
သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေပၚ သံုးစြဲေငြ စကၤာပူေဒၚလာ ၀ဒသမ၃၀ (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၀ဒသမ၂၈) ျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္

ႏိုင္ငံအဆင့္ပါလီမန္ေ႐ြး

ေကာက္ပြဲအတြက္ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၂၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၀၃၀၀၀) အထိလည္း
ေကာင္း၊ ျပည္နယ္ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၁၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၅၂၀၀၀) အထိလည္းေကာင္းသံုးစြပ
ဲ င
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ွိ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ
အထူးသျဖင့္ အာဏာရ အမ်ိဳးသားတပ္ဦးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳေငြထ
က္ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း

ခန္႔မွန္းရသည္။၉၀

သတ္မွတ္ခ်က္ထက္

ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲသည့္

ျပႆနာမွာ အာရွတ၀ွမ္း ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလိုပင္ တည္ရွိေနသည္။ ဥပမာတစ္ခု ထပ္မံေပးရမည္
ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုပင္ေပးရေပမည္။ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ
အသံုးစရိတ္ကို ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁ ဒသမ ၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၉၀၀၀၀) ဟူ၍
သတ္မွတ္ေပးေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုးလိုလိုသည္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကို
မသိက်ိဳးက်င္ျပဳခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္စရာရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။၉၁
အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြပမာဏနည္းပါးလြန္းျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
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တင္းက်ပ္လြန္းျခင္းသည္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းအား တင္းၾကပ္ေပးရာေရာက္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္သိသာႏိုင္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ခ်မွတ္သည့္ပမာဏနည္းပါးေသာအသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြ၊ ထို႔ျပင္တင္းၾကပ္သည့္ဥပေဒ
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဆိုခဲ့ပါ ေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ အက်ိဳးသက္
ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္အသံုးျဖစ္သည့္ “ကတ္ဘုတ္”၊ စာ႐ြက္ဦးထုတ္၊ရင္ထိုးတံဆိပ္
မ်ားတြငထ
္ တ
ု ္ေ၀သူအမည္ ထည္သ
့ ြင္းရန္လသ
ို ည္ဟသ
ူ ည့္ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးရန္ေ႐ြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၉၂
အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
သည္ အမွန္တကယ္တြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လိုသည့္စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးဖြားေပးရာေရာက္သည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္ အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားလြန္းပါက ပါတီအခ်င္းခ်င္း ခ်ိန္ခြင္ရွာမညီ ျဖစ္
တတ္သည္။ ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြ ပမာဏမ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ပါတီမ်ား
အၾကား ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္း အနိမ့္အျမင့္မညီျဖစ္လာသည္။မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵရွင္
တစ္ဦးအတြက္ ေမာ္ဒိုက္ေငြ ၁၅၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၅၀)အထိ အသံုးျပဳခြင့္ရွိေနရာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးေရးကာလ အသံုးစရိတ္မွာ
ေမာ္ဒိုက္ေငြ ၇ ဒသမ ၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၇၄၇၀၀၀) အထိလည္းေကာင္း၊
သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဒိုက္ေငြ ၃၁၂ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၁ဒသမ၀၉ သန္း)
အထိလည္းေကာင္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။၉၃

trSefwu,f okH;pGJrI
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရန္ပံုေငြသံုးစြဲရာတြင္

ရန္ပုံေငြကိုက

႑ႏွစ္ရပ္တြင္အဓိကသံုးၾကသည္။ ပထမမွာ စည္း႐ံုးေရးက႑ျဖစ္သည္။ စည္း႐ံုးေရး အသံုး
စရိတ္တြင္ ပိုစတာ၊ နဖူးစီးစာတမ္း၊ ေၾကာ္ျငာ၊ လက္ေဆာင္၊ မဲဆြယ္ေရးၾကားခံပုဂၢိဳလ္၊ အႀကံေပး၊
မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္သူ၊ လူထုစစ္တမ္းေကာက္သည့္ကုမၸဏီ၊ လူထုတရားပြဲ၊ ခရီးစရိတ္၊ ေငြသားမ
ဟုတ္သည့္ လက္ေဆာင္၊ အစည္းအေ၀း အသံုးစရိတ္၊ မဲ၀ယ္ျခင္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။
ဒုတိယက႑မွာ ပါတီ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေန႔တဓူ၀ အလုပ္အတြက္ျဖစ္သည္။ ပါတီညီလာခံ၊
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ သင္တန္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ထုတ္ျခင္း၊ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ႐ံုးထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ဒုတိယအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္။
“စနစ္က်သည့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းမရွိသည့္ပါတီ” မ်ားေသာႏိုင္ငံတြင္
ရန္ပုံေငြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ရက္လအလိုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ ေရာက္မွ
လည္းေကာင္းပံုေအာသံုးၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၾကားကာလအခ်ိန္
တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလုပ္မ်ားမ်ားမလုပ္ဘဲ ၿငိမ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မိမိအိတ္စိုက္ ထုတ္သံုးရေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ၿခံဳ၍ၾကည့္လွ်င္ စည္း႐ံုးေရးကုန္က်စရိတ္တရိတ္ရိတ္ တက္လာျခင္းကို လူတိုင္းသိ
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ဥတၱာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ႏွင့္ တျခားျပည္နယ္သံုးခု၌ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။စည္း႐ံုးေရးကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္လုပ္သည့္လုပ္ကြက္၏ ေနာက္တြင္
4. Asia

လူထုစစ္တမ္းပညာရွင္၊ စပင္းေဒါက္တာမ်ား (လွည့္ကြက္သံုး၀ါဒျဖန္႔သမား) အတြက္ ေပးရသ
ည့္လစာ၊မီဒီယာတြင္ကုန္က်သည့္ေၾကာ္ျငာခ စသည့္အသံုးစရိတ္မ်ား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၉၄
ထို႔ျပင္ ဤေဒသတြင္း စည္း႐ံုးေရးပြဲမ်ား
စည္း႐ံုးေရးကို “ပေရာ္”ဆန္ဆန္လုပ္သည့္

အထေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္

လုပ္ကြက္၏

ႏိုင္ငံေက်ာ္ၾကားအႏုပညာရွင္မ်ား

ေနာက္တြင္လူထုစစ္တမ္း

ေခၚယူ၍

ပညာရွင္၊ စပင္းေဒါက္တာမ်ား (လွည့္ကြက္

႐ွိဳးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

သံုး၀ါဒျဖန္႔သမား)

တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း၊ စီးကရက္မ်ားေ၀ငွျခင္း၊

အတြက္

ေပးရသည့္

အစားအေသာက္မ်ား

လစာ၊မီဒီယာတြင္ကုန္က်သည့္ ေၾကာ္ျငာ

ခရီးစရိတ္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ခစသည့္

ေပးကမ္းျခင္း စသည့္အသံုးစရိတ္မ်ား ျပလာ

အသံုးစရိတ္မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ား

အတြင္းက ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္

ေငြေၾကး
ေၾကာ္ျငာခ

အသံုးစရိတ္တစ္ခုတည္းသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆယ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၁၇ သန္းအထိရွိလာ
သည္။၉၅ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ အေ႐ြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္
ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄ သန္းအထိ အသံုးျပဳျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ပမာဏႀကီးမားေသာ
ေငြေၾကးတခ်ိဳ႕ကို ပါတီမ်ားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လူထုစစ္တမ္း
မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္းအသံုးျပဳၾကသည္။၉၆ မီဒီယာတြင္ နာမည္ေကာင္းရေရး
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးပံုေအာသံုးေန ၾကသည္။ ဥပမာ ဘာလီေဒသ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘာလီ စာတိုက္ႏွင့္ မီဒီယာအုပ္စုသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ
ဆိုခဲ့ပါ၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ အသံုးစရိတ္အမ်ားအျပား ေကာက္ယူခဲ့သည္။၉၇
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ အသံုးစရိတ္အေပၚေျခရာခံရန္အႀကီးက်ယ္
ဆံုးအခက္အခဲတစ္ခုမွာ ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ခက္ခဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၉၈
ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ပို၍ခက္သည္။ ဥပမာ အင္တာေနရွင္နယ္ ရီပတ္
ဘလီကင္အင္စတီက်ဳ(အုိင္အာရ္အုိင္) ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အစီရင္ခံစာအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္
ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးခက္ခဲေၾကာင္း၊ ပိုသံုးမိသည့္ အသံုးစရိတ္ကို ေျခရာေကာက္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း
သိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မမွန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ
လက္ခံရရွိၿပီး အမွန္သိရန္ ခက္ခဲေနသည္။၉၉

rJ0,fjcif;
မဲ၀ယ္ျခင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရာတြင္ အျငင္းပြားမွဳမ်ား ရွိေနသည္။ ေငြေၾကးေပးကမ္း
ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳတခုခုေပးျခင္းအတြက္ မဲတစ္ျပားကို အတုန္႔အလွည့္သေဘာျဖင့္ ျပန္လည္
ေပးအပ္ျခင္းေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တစ္အုပ္စု ႏွင့္ မဲလုိက္ေကာက္သူ/ ပါတီကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းေလာ အျငင္းပြားၾက
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သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳပါတီ ပီေအပီအား ျပည္သူပိုင္ အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူ
ျပဳလုပ္ေပးသည္။၁၀၀
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ယ္သူႏွင့္ ေရာင္းသူအၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မွဳရွိမွသာ မဲ၀ယ္
ျခင္းအဓိပၸာယ္ေျမာက္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အာရွတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္းကို အနည္းႏွင့္
အမ်ားဆိုသကဲ့သို႔

တားျမစ္ထားၾကသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း

လက္ေတြ႔တြင္

မဲ၀ယ္သည့္

ဓေလ့မွာ ထြန္းကားဆဲပင္ ရွိသည္။ ဥပမာ ထိုင္၀မ္လို လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြျမင့္မားသည့္
ႏိုင္ငံတြင္ပင္ မဲ၀ယ္သည့္ ဓေလ့မွာ သမုိင္းႏွင့္ခ်ီ၍ပင္ ရွိေနသည္။၁၀၁ ဤဓေလ့မွာ ထိုင္း၀မ္
တစ္ႏိုင္ငံတည္းမက၊ အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသည့္ ေဒသမ်ား၊
ဆင္းရဲသားမ်ားမ်ားရွိသည့္

ေဒသမ်ားတြင္

ေငြေပး၊

လာဘ္ေပး၍

ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမွဳ

ရွာယူသည့္ ဓေလ့မွာ ပို၍မ်ားျပားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
တင္းၾကပ္မွဳရွိၿပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူေသာ္လည္း မဲ၀ယ္ျခင္း
ဓေလ့အျမစ္တြယ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သူတို႔သံုးေသာ

မဲ၀ယ္သည့္နည္းစနစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ

သည္။ ေငြသားမဟုတ္သည့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း၊ ေငြသားမ်ား လက္ေရာက္ေပးျခင္း၊
ဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ေပးျခင္း၊ လူထုတရားပြဲတက္ရန္ ေငြေၾကးေပးေခၚယူျခင္း၊ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား
က်င္းပရန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဖုန္းေငြထည့္ကတ္မ်ား အခမဲ့ေ၀ျခင္း၊
ဆူပါမားကတ္ ကူပြန္မ်ားေပးျခင္း၊ ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္ေပးၿပီး ေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊
ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းသို႔ အခမဲ့ခရီးမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။၁၀၂ ပံုမွန္အားျဖင့္
လက္ေဆာင္မ်ား၊ လာဘ္၀တၱဳမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး လိုခ်င္သည့္ရလာဒ္ထြက္လာမွသာ
ေပးကမ္းျခင္းျပဳၾကသည္။ မဲလိုက္စုသူမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴကို
သိမ္းထားကာ မဲ၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆႏၵမဲရွင္ ဂတိတည္မွဳရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ သူတို႔
မဲထည့္ပံုမ်ားကို လိုက္လံေျခရာေကာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ၾကသည္။ မလုပ္
ႏိုင္လွ်င္လည္း ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ လုပ္ၾကသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံမီဒီယာေလ့လာေရးစင္တာ၏

လူထုစစ္တမ္းတစ္ခုအရသိရသည္မွာ

တမီးလ္နာဒူးျပည္နယ္ ၂၀၀၉ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၃၃ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဆီမွေငြေၾကးလက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲ႐ံုသို႔
မဲလာထည့္ရန္ အိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္သီးေဖ်ာ္စက္မ်ား၊ ႀကိတ္စက္မ်ား
ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္သိမ္း သြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။၁၀၃
မဲ၀ယ္သည့္ ဓေလ့ထူးတစ္ခုမွာ “မဲေလာင္းကစားျပဳျခင္း” ျဖစ္သည္။ ထိုင္း၀မ္ႏိုင္ငံတြင္
မဲ၀ယ္လိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေလာင္းကစားဒိုင္မွ
တဆင့္ သူ၏ေငြကို “ေလွ်ာ္” လိုက္ပါသည္။ ေလွ်ာ္ပံုမွာ မဲအႏိုင္အ႐ံွဳးျဖင့္ ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးသည္

ေလာင္းေၾကးထပ္သည္

ဆိုပါစို႔။

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
အကယ္၍

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ႏိုင္မည္ဟု

ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ႏိုင္သြားပါက

ေလာင္းေၾကးထပ္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္သည္ အႏိုင္ရေငြ အေျမာက္အျမားလက္ခံရရွိသည္။
႐ံွဳးသြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ေလာင္းကစားဒိုင္မွတဆင့္ က်ခံရသည္။၁၀၄ အခ်က္
အလက္အေသးစိတ္ သိရွိရန္ခက္ေသာ္လည္း ထိုင္း၀မ္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ မဲ၀ယ္သည့္
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လူအမ်ားစု မဲထည့္မွသာလွ်င္ ထိုအိမ္ရာ၏ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို

ဓေလ့သည္လည္း အေတာ္ပင္ထြန္းကားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ
4. Asia

ငါးဦးကို မဲ၀ယ္သည့္အမွဳျဖင့္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးၿပီး ရာထူးမွ ႏွဳတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။၁၀၅

EdkifiHa&;&efyHkaiGpnf;rsOf;Oya'rsm; touf0ifazmfaqmifjcif;
t&toHk; azmfjy&efvdktyfcsuf
တျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အရအသံုးေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္တြင္စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည့္
အခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ အေျခတည္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္သာပို၍ ၾသဇာရွိၾကသည္။၁၀၆ ထို႔ေၾကာင့္
ရသံုးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းမွဳသည္ ေဖာ္ျပပါစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေနရန္လိုအပ္
သည္။
ဤေဒသတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔တင္သြင္းသည့္ ရန္ပုံေငြအစီရင္
ခံစာမ်ားမွာျပည့္စံုကံုလံုျခင္းမရွိၾကေပ။

အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းသည္

ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသာ္

လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ စာရင္းစစ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အ
လက္မ်ား ရရွိရန္မူ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေနေသးသည္။ ဖိလိပိုင္ႏွင့္ မေလးရွားမွအပ က်န္
အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရသံုးစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္အစီရင္ခံ
စာမ်ားတင္သြင္းၾကရသည္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ရန္ပုံေရးႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား

တင္သြင္းၾကရၿပီး၊ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္မူ ပါတီမ်ားသည္ ၀င္ေငြအေျခအေနကို အခ်ိန္သတ္
မွတ္ခ်က္မရွိပဲ ေၾကညာခ်င္သည့္ အခ်ိန္သာေၾကညာႏိုင္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အရအသံုး
ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ အစုိးရရန္ပံုေငြႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ပုဂၢလိကအလွဴေငြမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္မေျပာပေလာက္ေပ။ ဤကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကင္းမဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြအရ
အသံုးတင္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတြင္က်င့္သံုးသည့္စနစ္ႏွင့္စာလွ်င္ အားနည္း
ေနေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတြင္ လွဴဒါန္းေငြအားလံုး၏ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို
အခြန္ဌာနသို႔ မျဖစ္မေနေပးပို႔ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ရန္ပုံေငြကို

ပါတီမ်ားမွတင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ႏိုင္ငံ

မွာ ၈ ႏိုင္ငံသာရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နီေပါတြင္ တင္ျပရန္လိုအပ္သည္မွာ အသံုးစရိတ္
အဆင့္သာရွိသည္။ ရန္ပုံေငြရသံုးစာရင္းကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံ
အေရအတြက္မွာ ၁၇ ႏိုင္ငံရွိသည္။ ႏိုင္ငံ ၂၀ အနက္ ၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပုံေငြအစီရင္ခံ
စာကို ျပည္သူသိေစရန္ ခ်ျပရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတင္
သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၀ဘ္ဆိုက္တြင္
ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ တျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္၍ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါမွသာ ထုတ္ျပန္ေပး
သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည့္
အခါ အလွဴရွင္၏အမည္နာမႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းထား
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ရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ ၇ ႏိုင္ငံရွိသည္။ တျခား ၉ ႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုသို႔တင္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္း
လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူထုကိုယ္စားျပဳမွဳအက္ဥပေဒအရ ရန္ပုံေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္
တာကာလအတြင္း အလွဴေငြ ႐ူပီး ၂၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၂၀၀) ေက်ာ္လာလွ်င္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အမည္နာမႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္လို
အပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ထိုစည္းမ်ဥ္းကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္ခြႏိုင္ၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမည္မသိ အလွဴရွင္ တစ္ဦးတည္းဆီမွ ႐ူပီးေငြ ၂ ေသာင္းမေက်ာ္သည့္
အလွဴေငြကို အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္လက္ခံကာ အာပတ္လြတ္ လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဟူဂ်န္ ဆမာ့(ဂ်္) ပါတီသည္ တရား၀င္ ၀င္ေငြ ၁ဒသမ၇၂ ဘီလ်ံ
႐ူပီး (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၀၂ဒသမ၁၅ သန္း) လက္ခံရရွိေသာ္လည္း အလွဴေငြတစ္ခုခ်င္းစီကို
စာရင္းေကာက္ၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္အလွဴေငြမွ် ႐ူပီး ၂ ေသာင္းမေက်ာ္ေပ။ တျခားပါတီမ်ားတြင္
႐ူပီး ပမာဏ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ လွဴဒါန္းေငြ ရာခိုင္ႏွဳန္းမ်ားကို ေျခရာေကာက္ၾကည့္လွ်င္
အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ၁ဒသမ၃၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ ကြန္ဂရက္ပါတီတြင္ ၁၁ဒသမ၈၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊
ဘီေဂ်ပီပါတီတြင္ ၂၂ဒသမ၇၆ ရာႏိုင္ႏွဳန္းအထိ ရွိလာသည္။၁၀၇ ထုိ႔ျပင္ အိႏၵိယရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
သည္ သူတို႔၏ ႐ံုးတြင္ စာရင္းစစ္၀င္ၿပီးသား ေငြစာရင္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ထားရွိလွ်င္ အခြန္ကင္း
လြတ္ခြင့္

ရွိၾကေသာ္လည္း

ေဒသအဆင့္ပါတီမ်ားသည္

သူတို႔၏ႏွစ္ခ်ဳပ္၀င္ေငြစာရင္းမ်ား

ပံုမွန္တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္မွဳမ်ားရွိသည္။

၁၀၈

ဤအာရွေဒသအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရွိန္ျမင့္လာသည့္ ဥပမာမ်ားမွာ
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္အမ်ားအျပားပင္ရွိသည္။ ၂၀၀၉ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္က
ႏွင့္စာလွ်င္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြအစီရင္ခံစာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ပိုမိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ျဖင့္ ၿပီးဆံုး
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲၿပီးသည့္အခါ တြင္လည္းေကာင္း ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရန္လိုသည္။၁၀၉ သို႔ေသာ္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမည္မွ်ပင္
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ

ခ်မွတ္ထားေစကာမူလက္ေတြ႔တြင္

အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အသက္၀င္ေစေရး

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

စည္း႐ံုးေရး

၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္တို႔ကို ရွာေဖြကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူမ်ားမွာ တရား၀င္စာရင္းထဲမပါ၀င္သည့္
စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

သူတို႔သည္

ရန္ပုံေငြအစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏

အျပင္ဘက္တြင္ရွိေနကာ အရအသံုးအစီရင္ခံစာသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၁၀ အင္ဒိုနီးရွားအဂတိလိုက္စားမွဳ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ တင္ျပခ်က္
မ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ ပမာဏကို
အမွန္အတိုင္းအဆထက္

ေလ်ာ့၍တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ

အမွန္စာရင္းႏွင့္

လိမ္လည္စာရင္း ကြာျခားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၇ သန္းအထိရွိေၾကာင္း
ဆိုသည္။၁၁၁
နီေပါႏိုင္ငံတြင္ အရအသံုးကို လူသိထင္ရွားတင္ျပသည့္ဓေလ့ ထြန္းကားျခင္းမရွိေပ။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
ပ်က္ကြက္ၾကသည္။

လူတိုင္းေလ့လာႏိုင္သည့္

ႏိုင္ငံတကာ

အရအသံုး

ထင္သာျမင္သာမွဳအဖြဲ႔ႀကီး၏

ရန္ပံုေငြစာရင္းတင္ျပရန္
အဆိုအရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီတြင္း ေန႔စဥ္အသံုး
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ကိစၥတိုက္ဆိုင္မွဳ၊ လိုအပ္မွဳရွိမွသာ (ဥပမာ - ရန္ပံုေငြအကန္႔အသတ္ထက္ေက်ာ္လြန္လာလွ်င္)

စရိတ္ကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားတြင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္
4. Asia

၀င္ေငြစာရင္း၊ သံုးေငြစာရင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ျဖင့္ ထားရွိေသာ္လည္း ႐ံုးပစၥည္းစာရင္းဟူ
၍သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေပ။

ေငြသားတိုက္႐ိုက္လက္ခံရ႐ွိမွဳ၊

ေငြသားမဟုတ္သည့္ပစၥည္း

လက္ခံရ႐ွိမွဳမ်ားမွာ စာရင္းထဲသို႔မ၀င္ေပ။

၁၁၂

ေယဘုယ်သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဤေဒသတြင္ရသံုးစာရင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မွာ အဓိပၸာယ္တိက်ျပတ္သားမွဳမရွိျခင္း၊ ထိုလိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားမွာ
အျမစ္တြယ္ေနျခင္းမ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိ
သည့္၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျဖင့္၀န္ပိေနသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရ
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပို၍ဆိုးသည္။

pdppfjcif;ESifU touf0ifazmfaqmifjcif;
အာရွႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန အမ်ားအျပားသည္
ခ်မွတ္ထားသည့္ရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအာဏာသက္ေရာက္ရန္စိစစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒသက္၀င္
ရန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြ
အစီရင္ခံစာမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကိုစိစစ္ရန္ တိတိပပတာ၀န္ေပးခံထားရ
သည့္ ဌာနဟူ၍မရွိေပ။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတစ္ခုခုေသာ္လည္း
ေကာင္း၊

စာရင္းစစ္ေအဂ်င္စီတစ္ခုခုေသာ္လည္းေကာင္း၊

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုေသာ္လည္း

ေကာင္း အလ်င္းသင့္သလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းသာရွိသည္။ ဤသည္ကား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္
မည့္ ယႏၱရားအားနည္းခ်က္ကိုလွစ္ဟျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲရွိေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္မွာ ေစာင့္
ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ား၏ လြတ္လပ္မွဳမရွိသည့္အေျခအေနႏွင့္လည္း တနည္းတဖံု ဆက္စပ္
ေနသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရလက္ေ၀ခံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပါတီရန္ပုံေငြ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဆႏၵမရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး
သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္စာရင္းကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တင္ျပရမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္းထိစ
ု ာရင္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွငက
္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳေပ။၁၁၃ အျခားတစ္ဘက္
တြင္ အစြန္းေရာက္ေနသည့္ဥပမာတစ္ခုကိုထုတ္ႏုတ္ျပပါမည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ တမူထူးသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေနသည္။ ေကာ္မရွင္သည္လို
အပ္ပါက မည္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္းကိုမဆို၊ မည္သူတစ္စံုတစ္ဦး၏ သက္ေသခံပစၥည္းကိုမဆို
ဆင့္ဆိုေခၚယူစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လိုအပ္ပါက မည္သူတစ္စံုတစ္ဦးကိုမဆိုဆင့္ဆို၍ ထုေခ်
လႊာေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္။ လိုအပ္ပါက တရား႐ံုးေတာ္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနေရွရပ္မ်ား၊ စစ္ေဆးေရး
အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊

အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္တစ္ရပ္ေပးအပ္ရန္လည္း

ေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္လည္းေကာင္း၊ အဆံုးအျဖတ္မ်ားေပးရန္လည္းေကာင္း ဆင့္ဆိုေခၚ
ယူၿပီး တာ၀န္လႊဲအပ္ခိုင္းေစႏိုင္သည္။၁၁၄
အင္ဒိုနီးရွားေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စာရင္းစစ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ အကန္႔အသတ္
ျဖင့္သာ တည္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရစာရင္းစစ္မ်ားကိုခန္႔
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ထားျခင္း၊ ထြက္ေပၚလာသည့္အစီရင္ခံစာကို စုေဆာင္း၍ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဟူသည့္ လုပ္ငန္းမွ်
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရန္ပုံေငြစည္းၾကပ္စစ္ေဆးေရးမူေဘာင္မ်ားမွာ
ေရွ႕ေနာက္မညီျခင္း၊ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား နားလည္မွဳမရွိျခင္းရွိတတ္သည္။
အေရွ႕တီေမာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲရန္ပံုေငြဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစုိးရရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမွဳအားနည္းျခင္းရွိခဲ့သည္။၁၁၆
အာဏာရွင္အရိပ္အာ၀ါသလႊမ္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

မ်ား အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းကင္းမဲ့မွဳသည္ ပံုမွန္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စည္းၾကပ္ေရး
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးအၾကားမွ “အဟ” သည္ ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ႀကီးမားသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ အာဖဂန္နစၥတန္မွ လြတ္လပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
အၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ အေသးစိတ္ထည့္၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားပါသည့္ ရန္ပုံေငြအစီ
ရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္၀တ္ဆိုက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ စည္း
ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးယႏၱရားမ်ားမတည္ေဆာက္ထားလွ်င္

တရားမ၀င္ထည့္၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္

ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ခ်မွတထ
္ ားသည္စ
့ ည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မဳွ မွာမထင္ရာွ းေပ။၁၁၇ ပါကစၥတန္
တြင္ ၂၀၀၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြတားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုမသိက်ိဳး
က်င္ျပဳမွဳမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္သြင္းသည့္ ရန္ပုံေငြအစီရင္ခံစာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။၁၁၈ တစ္ခါတစ္ရံ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုးရီးယားမွ ယူရီပါတီကဲ့သို႔ ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားရွိသည္။ ပါတီသည္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အားပါတီတြင္း
ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

စည္း႐ံုးေရးကို

ႀကီးၾကပ္ရန္

ေထာက္ခံမွဳမ်ားပိုလာသကဲ့သို႔ျပသရန္

အဓိကပါတီႀကီးမ်ား၏ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ တပါးသူတို႔အတြက္ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္
ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၀င္အေရအတြက္လိမ္လည္မ်ားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၁၉
အသံုးစရိတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ား လုပ္
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ကို စတင္
လ်က္ရွိရာ ေစာင့္ၾကည့္သူ၊ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္သူ၊ စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္
အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္၊ စစ္ေဆး၊ မွတ္တမ္းတင္၍အစီရင္ခံစာမ်ား
တင္သြင္းရန္၊ ေငြမဲအသံုးျပဳမွဳမ်ားရွိပါကလက္ျငင္းဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။၁၂၀
ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ စည္း႐ံုးေရး ရန္ပံုေငြ လွ်ပ္တျပက္စစ္
ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား၁၂၁ဖြဲ႔လ်က္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း
ႏိုင္ငံတြင္ခ်မွတ္ထားသည့္ ရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမွဳရွိေစရန္ျဖစ္သည္။၁၂၂
ဒီမိုကေရစီအသားက်ၿပီးျဖစ္သည့္ေတာင္ကိုးရီးယားလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအာ
ဏာတည္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘုယ်ေအာင္ျမင္ေနသည္။ တသီးပုဂၢလႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔လွဴဒါန္းေငြ၊ ထိုလွဴဒါန္းေငြအပါအ၀င္ စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္ စာရင္းစစ္
ေဆးျခင္းကို ထိန္းကြပ္သည့္ဥပေဒမ်ား စသည္တို႔ထိေရာက္မွဳရွိမရွိ တိုင္းတာစစ္ေဆးသည့္
ကမၻာ့သမာသမတ္မွဳ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၀၉ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္
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သာလုပ္ရန္အာဏာရွိသည္။၁၁၅

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအတြက္ သတ္မွတ္အမွတ္ ၁၀၀ရွိသည့္အနက္ ၈၄ မွတ္ရရွိခဲ့သည္။၁၂၃ တကယ့္
4. Asia

လက္ေတြ႔တြင္လည္း ေတာင္ကိုးရီးယားအမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာျပစ္မွဳမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္လြတ္လပ္သည့္အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာအခ်က္
အလက္မ်ားကို

အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရၿပီး

ထို

အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ စစ္ေဆးမွဳမွ ထြက္လာ
သည့္ရလာဒ္အေပၚ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္မွာမူအခက္အခဲရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ခ်ိဳးေဖာက္မွဳရွိသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အမွဳတြဲကို အစိုးရေရွ႕ေနသို႔ တဆင့္လႊဲေပး
ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအသားက်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာ့ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအာဏာတည္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အားနည္းေပ်ာ့ည့ံလြန္းသည္။ ဥပမာ အထက္ေဖာ္ျပပါ
ကမၻာ့သမာသမတ္က်မွဳအစီရင္ခံစာအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအတြက္ သတ္မွတ္
အမွတ္ေပးဇယားတြင္ ၆၅ (အားနည္းအဆင့္) ၌ရွိသည္။ သမာသမတ္အတြက္ အားလံုးေပါင္း
အဆင့္တြင္သာ ၈၁ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၂၄ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မွဳမွာ အေတာ္အတန္အားနည္းေနၿပီး အမွတ္ေပးဇယားတြင္ ၄၂
အဆင့္သာရွိသည္။
မ်ားကို

အစီရင္ခံစာကရွင္းလင္းျပထားသည္မွာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ

လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္သည့္လုပ္ငန္းအားနည္းေၾကာင္း၊

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ရန္ပုံေငြအစီရင္ခံစာ
မ်ား လက္ခံရရွိေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမရွိေၾကာင္း တင္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပံုေငြျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ေစာင့္ၾကည့္မည့္
တျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ လံုး၀ပင္ မရွိေပ။

jypf'Pfrsm;
ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒ
အရျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ထားရွိသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္
အေရး႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ခံၿပီးျဖစ္ပါက ရာထူး႐ုတ္
သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ပါတီရပ္စဲျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ “ရံဇေစး” ဟူသည့္
သေဘာတရားတစ္ခုရွိရာ ၄င္း၏အဓိပၸာယ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ တရားမ၀င္ရန္ပံု
ေငြလက္ခံရရွိပါက သူ၏၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား တရားစီရင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တမူထူးျခားသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားပယ္ဖ်က္ႏိုင္

သည္။ ပါတီမ်ားအားရပ္စဲႏိုင္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္က်င္းပရန္
အမိန္႔ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ANFREL ၏ အလိုအရ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဆိုပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေၾကာင့္

အဆင္မေျပသည့္အေျခအေနမ်ား

ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း၊

ဥပမာ

တခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ေ႐ြးေကာက္ခံ ယင္လပ္ ရွင္န၀ါထရာ၏ အႏိုင္ရမွဳသတင္းေၾကညာရန္
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အခ်ိန္ဆြဲထားမွဳေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္းဆို၏။ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ားအား
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားအျပားအားပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ရလဒ္ကို တရားမ၀င္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း စသည့္ေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ား လုပ္လာႏိုင္သည္ဟူသည့္
ေကာလဟသေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ရင္တုန္ပန္းတုန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။၁၂၅
ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးသည့္ အာရွတိုက္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းေငြ
အေပၚတင္းၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ခ်မွတ္ျခင္း၊ မီဒီယာကို လြတ္လပ္စြာထိေတြ႔မွဳခြင့္ျပဳျခင္း၊
ရက္ေရာသည့္အစုိးရရန္ပံုေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီး ၾကပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား
အားခုိင္မာသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ျပည့္စံုေနသည္။ အျခားတစ္
ဘက္တြင္ အာဏာရွင္အရိပ္လႊမ္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားရွိျခင္း၊

ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကို

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပံုစံမွာ အာဏာရပါတီ၏အက်ိဳးအလို႔ငွာသာျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္လကၡဏာ
မ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနသည္ (ဥပမာႏိုင္ငံမ်ားမွာ စကၤာပူ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွား)။
တစ္ခါတစ္ရံ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းရွိၾကသည္ ျဖစ္ရာ ထိုအဖြဲ႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လက္ထဲမွ ေစာ
င့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္းယူသည္။ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမ်ားတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအႀကီးအႀကဲမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍အဂတိလိုက္စားမွဳ၊ ၀င္ေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မွဳရွိျခင္းမရွိျခင္းမွာ တစ္ျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္
အစိုးရ၏အားနည္း အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးသံုးပစၥ
ည္းစာရင္းေၾကညာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းျပဳ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္၊ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ စည္း႐ံုေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၁၂၆ အရလံုေလာက္
မွဳမရွိျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္အျပင္ အာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ျပဳသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
မွာအားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမွဳ လံုး၀မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မျပ
ည့္စံုသည့္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမွဳျပဳလုပ္ပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု ေၾကညာ
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုသည့္တင္သြင္းမွဳမျပဳလုပ္သ၍ ေနာက္ေနာင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါ
၀င္ျခင္းကို တားျမစ္သည္ဟူသည့္ျပစ္ဒဏ္မွတပါး တျခားထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
မရွိေပ။ အာဖဂန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ
လည္းမပီျပင္ေပ။၁၂၇
တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္တင္းက်ပ္လြန္းၿပီး ထိေရာက္လြန္းသည့္ဥပေဒစီရင္မွဳသည္ လက္
ေတြ႔အသံုးမ၀င္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံေရးသမားအထက္တန္း
လႊာအမ်ားစုအား စီရင္ရာေရာက္ၿပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးေ႐ွ႕ဆက္မွဳကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ွံဳးနိမ့္သည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ဥပေဒအကူ
အညီကိုယူကာ ေ႐ြးေကာက္ခံရ၍ အသစ္တက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ျပန္လည္ျဖဳတ္
ခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၂၈
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ရပ္စဲဖ်က္သိမ္းကာ

4. Asia

t&yfbufvlhtzGJYtpnf;ESifU rD'D,m
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမွဳ၊ အဂတိလိုက္စားမွဳတို႔အေၾကာင္းကို လူထုက ပိုမိုသိရွိလာ
ေနသည္ႏွင့္အမွ် အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ မီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
စနစ္မ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ပါတီႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ဘ႑ေရးကိစၥရပ္မ်ား

တြန္းအားေပးမွဳမ်ားလုပ္လာၾကသည္။

ကမၻာလႊမ္းၿခံဳျဖစ္အင္

(ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ) သည္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မွဳတို႔သာ မဟုတ္ဘဲ
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားဖလွယ္သည္အထိျဖစ္လာျပီျဖစ္သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

ပိုမို

တင္းၾကပ္ခိုင္မာလာသည္အထိ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ အလြန္ႏွစ္မ်ားမွ
စ၍ အရွိန္ျမင့္ေပးေနျပီျဖစ္သည္။၁၂၉
တစ္ခါတစ္ရံ ဥပေဒေရးရာစံႏွဳန္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမွဳကို ေတာင္းဆိုသည့္
လူထုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၏ အူတိုင္သဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာ၂၀၀၇ ၊
ဇူလိုင္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ဧျပီ ၂၀၁၂ တို႔တြင္ေထာင္ခ်ီေသာလူထုက ကြာလာလမ္ပူ၌ ဒီမိုကေရစီအခြင့္
အေရးမ်ားကိုေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ
တ္ပံုတင္ျခင္း၊

မဲစာရြက္မ်ားပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊

မပ်က္ျပယ္ႏိုင္ေသာမွင္မ်ားအားအသံုးျပဳျခင္း၊

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအားရက္တိုးေပးျခင္း၊ ပါတီတိုင္းက မီဒီယာမ်ားအား လြတ္လပ္ျပီး
ဘက္မလိုက္စြာရယူခြင့္ေပးျခင္း၊
တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္
ထိေရာက္လြန္းသည့္

လူထုအဖြဲ႔

တင္းက်ပ္လြန္းၿပီး

အစည္းႏွင့္အေဆာက္အံုမ်ား

အားေကာင္း

ဥပေဒစီရင္မွဳသည္

လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္

အဂတိလိုက္

လက္ေတြ႔အသံုးမ၀င္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္

စားမွဳအားတိုက္ဖ်က္ျခင္း စသည့္အခြင့္ အ

ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံေရးသမား

ေရးမ်ားကိုဆႏၵျပ

ေဆာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၃၀

အထက္တန္းလႊာ

ဤကဲ့သို႔ေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္

ေရာက္ၿပီး

အမ်ားစုကို

စီရင္ရာ

ပါတီႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ေျပာင္းလဲရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားသည္ အတိုက္
အခံတစ္ခုလံုးအား

ကိုင္လွဳပ္သကဲ့သို႔

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည္။
ေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔

(အဓိက

သန္႔ရွင္းမွ်တ

အတိုက္အခံပါတီမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မေလးရွားအလုပ္သမားအစည္းအရံုးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) တို႔ပူး
ေပါင္းျပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားစီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ား အာရွတခြင္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့
ၾကျပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမသမာမွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပေဒကဲ့
သို႔အာဏာတည္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္နည္းပါးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုသို႔ေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (သို႔)အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ အ
စည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၾကသည္။၁၃၁ အထူးထင္ရွားသည့္အဖြဲ႔မွာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္
ANFREL အဖြဲ႔ပင္ျဖစ္မည္ဟုယူဆရပါသည္။ သူတို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပညာ
ေပးျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ာအား သုေတတနျပဳျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးႏွင့္
တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္သည့္အလုပ္မ်ားအား
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ေဒသဆိုင္ရာ

စည္လံုးညီညြတ္မွဳအားအင္ျဖင့္လုပ္

ေဆာင္ျပီး ဒီမိုကရက္တစ္အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ အျခားဥပမာမ်ားမွာ
ကေမာၻဒီးယားရွိလြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ၊

ဒီမိုကရက္တစ္ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အိႏယ
ၵိ အစည္းအရံးု ၊ ဖိလပ
ိ င
ုိ ရ
္ tိွ he Pera at Pulitika 2010 Consortium၁၃၂
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပါ၀င္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တိုင္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၄၇
ဖြဲ႔ပါ၀င္ေသာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္သတင္းစာလုပ္ငန္းအတြက္ဖိလစ္ပိုင္စင္တာ၊

လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမွဳေက်ာင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
ဤသို႔ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပိုၿပီးလြတ္လပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အတူ
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည္။ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ မေလးရွား
ႏွင့္ စကၤာပူတို႔ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ အင္တာနက္က အကဲဆတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔အတြက္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပၚေပါက္သည္။

ed*Hk;
ဤအခန္းတြင္ အာရွႏို္င္ငံ၂၀၌ရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) မ်ားကို
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ရန္ပံုေငြ မည္သို႔ရွာၾကၿပီး

မည္သို႔မည္ပံုအသံုးျပဳၾကသည္၊ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ မည္သည့္
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပသြားသည္။
သံုးသပ္သည့္အပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႀကီးမားေသာမတူညီမွဳအေျခအေနမ်ား၊
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ေဒသအဆင့္၊ ေဒသခြဲပံုစံမ်ား အားနည္းမွဳရွိျခင္းတို႔ကို
ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဤေဒသတြင္း မတူညီမွဳႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအျပင္ေဒသခြဲမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ပံုစံမ်ားမတူညီျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ
ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာ နိဂံုးေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္မွာ အခက္အခဲရွိသည္။ ကမာၻလံုးျပည့္
ေလ့လာမွဳတြင္ ပါ၀င္ေသာေဒသမ်ားထဲ၌ အာရွေဒသသည္ အမွန္ပင္ ပေဒသာစံုေသာေဒသ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ ႏို္င္ငံေပါင္း ၂၀ နီးပါး (သို႔) အားလံုးတြင္ အေရးပါေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္မွဳမ်ားရွိေနၾကသည္။ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီပြားေရးအရကမၻာလံုးခ်ီ၍ က်ယ္ျပန္႔လာ
ေသာျဖစ္အင္မ်ားမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံေရးသည္အေရာင္း
ျမွင့္ကုန္သဖြယ္အသြင္ေဆာင္လာၿပီး

ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေသာမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္း

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီအေပၚ သစၥာခံမွဳအားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအားအေရာင္းျမွင့္ကုန္သဖြယ္လွဳပ္႐ွားမွဳ၊ ၾသဇာလက္ေစာင္းထက္သည့္ စီးပြား
ေရးသမားမ်ား၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္အဆင့္အထိ

ျခယ္လွယ္မွဳ႐ွာသည့္အေျခအေနမ်ားရွိျခင္း

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥသည္ ပိုမိုရွဳပ္ေထြးလာရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအေပၚ
လိုက္၍ သက္ေရာက္မွဳအနည္းအမ်ားကြာျခားေပသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
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အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သည့္ လြတ္လပ္ေသာတရားမွ်တမွဳေဖာင္ေဒးရွင္း၊

သည္ အစၥလာမ္(သို႔)ဟိႏၵဴစသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအေပၚအေျခခံသည့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ
4. Asia

အေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားၾကၿပီး၊ ဘူတန္ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအား စီးပြားေရး
ေရာင္းကုန္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္သည္ကိစၥမွာ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီေသာပံုစံမ်ားကို ခြဲျခားၾကည့္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ တစ္ဖက္တြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို အလြဲသံုးထားသည့္ ၾသဇာရွိပါတီမ်ားလည္းရွိသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ၊ ထိုင္၀မ္ရွိ ေကအမ္တီ (ဤပါတီႏွစ္ရပ္စလံုး
အခုအခ်ိန္တြင္

အာဏာမရွိၾကေတာ့ပါ)၊

စကၤာပူရွိ

ပီေအပီပါတီ၊

ကေမာၻဒီးယားရွိ

စီပီပီ၊

ဘူတန္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီတို႔

ျဖစ္ၾကသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ယူအမ္အင္န္အုိ

ဦးေဆာင္ေသာ အာဏာရ ဘာရီစံ နယ္ရွယ္နယ္ (Barisan Nasional) မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဆိုလ်င္
တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို တိုက္ရိုက္သံုးစြဲ ယူငင္သံုးစြဲေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီး
မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ စသည့္ အဆင့္အသီးသီးတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံကို သံုးစြဲေနၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ အျခားကုမၼဏီမ်ား
၏ အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ဤပါတီမ်ားရရွိၾကသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္ တခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားမွာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္၏ လႊမ္းမိုး
မွဳေအာက္က်ေရာက္ေနၾကသည္။ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားရွိပါတီမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
၀င္ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာကို ေရာင္းခ်သည့္ေနရာတြင္ နာမည္ႀကီးၾကၿပီး ၄င္းကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္သံုးစြဲၾကရ
သည္။ ဤအေလ့အထေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးသမား တျဖစ္လဲ
ႏိုင္ငံေရးသမားအေရအတြက္ တိုးပြားလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံရွိ အာ၀ါမီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္
ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးေလ့ရွိၾကၿပီး ထိုသူမ်ားက ပါတီ၏ ေရြးခ်ယ္မွဳကို
တရားမ၀င္၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း ပါတီ၏ အေရးႀကီးေနရာမ်ား
ရရွိရန္ (သို႔) မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္အပိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားလွဴဒါန္း
၍ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အိႏိၵယတြင္ စီးပြားေရးေျဖေလွ်ာ့လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုတိုင္ရွိေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအ
နည္းအမ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေနရ၍ အားနည္းသည့္ အေနအထားရွိသည္။ အစိုးရမ်က္ႏွာသာ
ေပးမွဳလိုခ်င္၍၊

ပါတီ၏မ်က္ႏွာသာေပးမွဳလိုခ်င္၍

မွတ္တမ္းမ၀င္ေသာ

အလွဴေငြမ်ားအား

ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲၾကသည္။

၁၃၃

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထက္ပါ အျပဳအမူမ်ားစိုးမိုးလာျခင္းသည္္ နည္းလမ္းက်ေသာ
ဒီမိုကေရစီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ပါးလာေစၿပီး လက္နက္၊ ေရႊ၊ လူဆိုး
(သို႔) ေငြေၾကး ႏွင့္ ၾကြက္သား (အိႏိၵယ) ဟူသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုပိုဆိုးေစသည္။ (လက္နက္၊ ေ႐ႊ၊
လူဆိုး ဟူသည္မွာ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲၾကသည့္ဆို႐ိုးျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လို Guns, Gold
and Goons ဟု ဂ်ီသံုးလံုးျဖင့္ ကာရံမိေအာင္ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ
၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ထို ဂ်ီသံုးလံုးမွႀကီးစိုးေၾကာင္း၊ ေ႐ႊဆိုသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားေငြေပးလာ
ဘ္ထိုးသည့္ျဖစ္စဥ္၊ လက္နက္ဆိုသည္မွာ လာဘ္ေပး၍ပင္ စည္း႐ံုး၍မရႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
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ကို လက္နက္ျဖင့္စည္း႐ံုးသည့္နည္း၊ လူဆိုးဆိုသည္မွာ လက္နက္အၿမဲလြယ္ထားသည့္ စည္း
အိႏၵိယဥပမာသည္လည္း

ထိုနည္းလည္းေကာင္း

ပင္

ျဖစ္သည္။ Money and Muscle ဟု အမ္ ႏွစ္လံုးျဖင့္သံုးပါသည္။ ဤကားဘာသာျပန္သူ၏
စကားခ်ပ္) အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အာဏာရပါတီ/မိတ္ဖြဲ႔မ်ား၏
ခ်ယ္လွယ္မွဳကိုခံၾကရၿပီး

ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္လည္းဘက္လိုက္မွဳမ်ားရွိၾက

သည္။ ယခုလိုဥပမာမ်ားကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ေသာတိုင္း
ျပည္မ်ားတြင္သာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ ပိုမိုအေျခအေနေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုထဲတြင္ပင္

ေအာက္ေျခတြင္ရွိေနသည့္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥမ်ား

မည္သို႔၊ မည္ပံုရွိေနသည္ကို တိတိပပမေျပာႏိုင္ၾကေပ။
ပါတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမလံုေလာက္ေသာျပႆနာသည္ အဖြ၀
႔ဲ င္ေၾကးနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သလို အစိုးရရန္ပံုေငြမလံုေလာက္ (မရွိ) ၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤကိစၥအား ေျဖရွင္းနည္း
တစ္ခုမွာ ဘူတန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏို္င္ငံေရးပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား
ေငြေၾကးက်ခံေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအစီအစဥ္မ်ိဳးသည္ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္
အသံုခ်ရန္ခက္ခဲၿပီး အစိုးရ၏အာဏာႀကီးေစ မည့္လုပ္ရပ္ အျဖစ္႐ွဳျမင္ၾကသည္။
အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ၾကီးမားေသာ၀င္ေငြမွာ တသီးပုဂၢလအလွဴ
ေငြမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ အဖြဲ႔၀င္ေၾကးမွရသည့္ ၀င္ေငြမွာအေရးပါမွဳမရွိလွေပ။ အေရွ႕ေတာင္
ႏွင့္ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား
အား ပါတီအမွီအခိုမပါဘဲ မၾကာမၾကာျပဳလုပ္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းၾကပ္ဥပေဒဟူ၍ မထားရွိၾကေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဥပေဒမ်ားရွိသည္သာမက ႐ွဳပ္လည္း႐ွဳပ္ေထြး၏။ မတူၾကေပ။ ေဆြးေႏြးတင္ျပ
ခဲ့သမွ်ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တူညီမွဳမ်ား ရွိေနသည္ဆိုပါက ၄င္းမွာအျခားမဟုတ္၊ ခ်မွတ္ထားၾက
ေသာ စည္းမ်ဥ္းစံႏွဳန္းႏွင့္ပကတိအေျခအေနအၾကား အလွမ္းကြာဟခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ လက္
ေတြ႔တြင္ ဥပေဒလိုက္နာမွဳမရွိၾကျခင္းသည္ပင္ ဤေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တူညီမွဳတစ္ခုျဖစ္သည္။
မည္မွ်ပင္စနစ္က်ပါေစ ဥပေဒမ်ားကိုလက္ေတြ႔တြင္ အသံုးခ်ရန္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ေငြမည္းစီးဆင္းမွဳ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားအား မလိုက္နာျခင္း၊ ၾကပ္မတ္
မွဳႏွင့္ အေရးယူမွဳအားနည္းျခင္း စသည္မ်ားမွာ အာရွတြင္ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ
ပကတိအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိ
ဟုေကာက္ခ်က္ခ်၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ သက္ေရာက္မွဳတုိင္းတာရန္
ခက္ခဲေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ားသည္

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏

အျပဳအမူမ်ားအား မၾကာခဏဆိုသကဲ့သို႔ အေျပာင္းလဲျဖစ္ေစသည္။
ျပႆနာအားလံုးကို ေျပလည္ေစမည့္ ပံုေသနည္းဆန္သည့္ ပြဲတိုင္းသံုးအေျဖကိုရွာ
ရန္မသင့္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး မတူကြဲျပားမွဳမ်ားရွိသည့္အတြက္ ရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္း
ူ ည္နဂိရ
ု သ
ိွ ည္ေ
့ ႐ြးေကာက္ပစ
ဲြ နစ္၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးစနစ္
သည္လည္းမတူႏင
ုိ ပ
္ ါ။၁၃၄ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ဟသ
ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ရန္လိုသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားအသားေပးထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
စနစ္မွာဆိုလ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားအား ထိန္ခ်ဳပ္ေရးမွာ
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႐ံုးေရးလူဆိုးမ်ားဟုဆိုလိုပါသည္။

အေရးႀကီးသည္ဟုနားလည္၍ရသည္။ မွတ္တမ္းကင္းမဲ့သည့္စီပြားေရး ေလာက၊အခြန္ေရွာင္ႏိုင္
4. Asia

သည့္အေျခအေန၊ ဘဏ္လႊဲေငြမသံုးသည့္ ေငြသားလက္ေရာက္ေပးကမ္းျခင္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ အလွဴေငြမ်ားကို ေျခရာခံရန္ပို၍ခက္ခဲသည္။ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္ရွိဒီမိုကရက္တစ္အရည္အေသြးႏွင့္

ထိုထဲတြင္ရွိေနသည့္

ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ေပၚ

တြင္မူတည္သည္။ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္
အတြက္အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပူးေပါင္း

ပါ၀င္ေသာ အလြဲသံုးစားလုပ္မွဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္
သက္ျပီးအသိပညာေပးျခင္းစသည္တို႔သည္လည္း ေနာက္ထပ္ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ၀င္ေငြႏွင့္သံုးစြဲမွဳပံုစံမ်ားအား အထူးတင္းၾကပ္ထားပါက ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကို၀န္ပိေစသည္။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား

ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေရွာင္တိမ္းရန္ႀကိဳးစားလာႏိုင္သည္။

အလြန္႔အလြန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ

ကိုတင္းက်ပ္ေစသည္။အစုိးရရန္ပံုေငြမ်ားသည္

ဥပေဒလိုက္နာသည့္

အေလ့အက်င့္မ်ားကို

အားေကာင္းေစေသာ္လည္း တဖက္တြင္ ကာတဲလ္ပါတီမ်ားေခါင္းေထာင္လာမွဳကို အားေပး
ေစၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူ၏ ပါ၀င္မွဳကို အားေပ်ာ့ေစသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြမရွိသည့္ ဆင္းရဲသည့္တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ေျဖရွင္းခ်က္မွာ တစ္ခု
တည္းမဟုတဘ
္ ဲ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးသံုးစြဲသင္သ
့ ည္။ ပါတီမ်ားပိ၍
ု စနစ္တက်ဖြဲစ
႔ ည္း
လာရန္၊ ပါတီတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တြန္းအားေပးသည့္
အေနျဖင့္ အစုိးရရန္ပံုေငြကိုတိုးျမွင့္ခ်ေပးသင့္သည္။ စနစ္တက်ျဖစ္လာသည့္ပါတီမ်ားသည္ ရန္
ပံုေငြပိုမိုလိုအပ္သျဖင့္သတိရွိရမည္။

ရန္ပံုေငြအ၀င္အထြက္အား

စနစ္တက်ထိန္းကြပ္ရန္လို

အပ္သည္။ လိုအပ္မွဳရွိမွသံုးရမည္။ အသံုးစရိတ္ေစာင့္ၾကည့္မွဳ အားေကာင္းရမည္။ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ
တြင္ အတည္မျပဳရေသးသည့္ ၂၀၁၂ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးမွဳအက္ဥပေဒသည္ ဤစည္းၾကပ္
နည္းမ်ားကိုအတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အခြန္ေဆာင္ေငြမ်ားမွဆင့္ ရန္ပံုေငြ
အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒက်ေသာအစီရင္ခံစာတင္သြင္းမွဳႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္မွဳ၊ ပါတီ
ဖြဲ႔ စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ပါတီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကန္႔သတ္ျခင္း (ဥပမာ - ေရြးေကာက္ခံရၿပီးၿပီးခ်င္း
ပါတီေျပာင္းသြားျခင္းကိုတားဆီးျခင္း)

စသည္တို႔ကိုေဖာ္္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္

ယခုကဲ့သို႔

ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟုထင္ရသည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကိုပင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀ိနည္းလြတ္အာပတ္
ေျဖသေဘာျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ကိုသတိျပဳရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္
ဆင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုအားၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစား
ကာ လက္ေတြ႔က်က် စီမံဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
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၁။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုၿပီး ရည္မွန္းခ်က္မႀကီးရန္
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ

သတ္မွတ္ထားသည့္

ဂရုျပဳပါ။

အသံုးခ်စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အတူ

တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ မူေဘာင္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္
သူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
အာဏာပိုင္မ်ား

ရွဳပ္ေထြးမွဳမရွိေအာင္

ဥပေဒမူေဘာင္သည္

တစ္သမတ္တည္း

ျဖစ္ရမည္။
၂။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔အစီရင္ခံရမည္၊ ၾကပ္မတ္မွဳႏွင့္
အေရးယူမွဳကို မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ယူမည္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
အေျဖကိုသတ္မွတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူမွဳမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာအာဏာမ်ားေပးထားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အလွဴရွင္မ်ား
အတြက္ အစီရင္ခံစာစနစ္ကို ႀကိဳးစားအသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

၃။

အေရးယူမွဳမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္မွဳကို ထိခိုက္ရန္ႏွင့္

ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းအသြင္

ေဆာင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးဖို႔ မျဖစ္သင့္ပါ။ တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
မည့္သည့္ အာဏာရပါတီ၏ လြမ္းမိုးမွဳမွ်မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ရမည္။
၄။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အကယ္၍ အစုိးရရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္းစဥ္အား မသံုးစြဲဖူးေသးပါက
စတင္သံုးစြဲၾကည့္ပါ။ အစုိးရရန္ပံုေငြမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း တျခားစည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ဂရုစိုက္ပါ။ (အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း
လိုအပ္ခ်က္) ျဖစ္ႏိုင္ ပါက အစုိးရရန္ပံုေငြကို ပါတီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြျဖစ္ဖို႔ျပဳလုပ္
ပါ။ ပါတီတြင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ပြင့္လင္ျမင္သာမွဳရွိျခင္း ႏွင့္ ပါတီ အင္စတီက်ဴရွင္းလိုင္ေဇးရွ
င္းတိုးတက္လာမွဳတို႔ ပါ၀င္သည္။

၅။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႀကံဳေတြ႔ရေသာ ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေလ်ာ့
နည္းေစရန္ မီဒီယာအခမဲ့သံုးစြဲခြင့္ေပးပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္အား တစံု
တရာက်ခံေပးပါ။ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းကို တစ္ခု
တည္းမျဖစ္ေစဘဲ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံုမွ၀င္လာရန္ တြန္းအားေပးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ
အစုိးရရန္ပံုေငြတစ္ခုတည္းေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ တျခားအလွဴေငြမ်ား၊ ပါတီ၀င္ေၾကး၊
အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ဥပမာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျခင္း
စသည္ျဖင့္ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းစံုျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါ။

၆။

အစုိးရရန္ပံုေငြေပးရာတြင္ တစံုတရာေသာ ပမာဏအခ်ိဳးအစားကို အမ်ိဳးသမီးကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးပါ။ ပါတီအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား ပါ၀င္မွဳမွ်တေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပံုေငြသတ္မွတ္ေပးပါ။
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apmifUMunfUa&;ESifU touf0ifazmfaqmifa&;at*sifpDrsm;
၁။

ရန္ပံုေငြ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းရမည္။
အစိုးရ၏

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳကိုလက္မခံရ။ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စသည့္သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၂။

အဖြဲ႔အစည္းတြင္းကိစၥရပ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအားလံုးကို လူထုထံခ်ျပၿပီး ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း
သတင္းျဖန္႔ေ၀ရာတြင္

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ပါ။
၃။

တားျမစ္မွဳ၊ အေရးယူမွဳမ်ားသည္ တရားမွ်တမွဳ႐ွိၿပီး အမ်ားနားလည္လက္ခံႏိုင္ရမည္။
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းၾကပ္ေရးလုပ္နည္း
လုပ္ဟန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိရမည္။

၄။

က်ား၊ မ တန္းတူမွဳကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအပိုင္းတြင္ ထည့္စဥ္းစားပါ။ ရန္ပံုေငြ
စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း က်ား၊ မ ပါ၀င္မွဳအခ်ိဳးအစား မွ်တရမည္။
သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ရန္ပံုေငြ ရယူသံုးစြဲသည့္အပိုင္းတြင္လည္း က်ား၊ မ
ရယူႏိုင္စြမ္းအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္။

၅။

လူထုႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ျပင္ဆင္ပါ။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ
အေသးစိတ္ကို လူတိုင္းဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။ အစီရင္ခံစာကို လြတ္လပ္စြာ စာရင္း
စစ္ႏိုင္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ၾကန္႔ၾကာမွဳမရွိဘဲ တင္ထားရမည္။

vuf&Sd tmPm&ygwDrsm;
၁။

မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမွဳသည္ ပါတီတြင္း အျပန္
အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမွဳမွ

စတင္သည္။

ပါတီတြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲဳ၊

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းေရြးခ်ယ္မွဳ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး
ဒီမိုကရက္တစ္နည္းလမ္း

က်က်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ေနရာကို ေရာင္း၀ယ္မွဳျပဳျခင္း၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းကို ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ
အေရာင္းျမွင့္ကုန္သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၂။

ျပင္ပစာရင္းစစ္ျဖင့္ ရသံုးစာရင္းစိစစ္ပါ။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အရ
အသံုး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူသိေအာင္ တင္ျပပါ။

၃။

အမ်ိဳးသမိီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳသို႔မဟုတ္ လိုအပ္
ေသာသင္တန္းမ်ားေပးပါ။ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံမည့္သူ အတြက္လည္း ထည့္
စဥ္းစားပါ။
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၁။

အကယ္၍ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေနရပါက ျပည္သူထဲက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ အာဏာရပါတီ၊ အာဏာရပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဥပေဒ
ခ်ိဳးေဖာက္မွဳကို ပြင္းပြင္းလင္းလင္း နည္းလမ္းတက် ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးကစား
ကြင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္ညီကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္မညီေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၂။

ပါတီအေျပာင္းအလဲဟူသည္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးရန္ပံုေငြထိန္းခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ထို႔ျပင္ ပါတီအေျပာင္းအလဲတြင္ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီ၊ ပါတီတြင္း
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း
ရွိမွဳ တို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲသည့္အပုိင္းႏွင့္ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီက်
င့္သံုးသည့္အပိုင္းတြင္

စံျပပါတီတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ပမာဏႀကီးမားေသာ

အလွဴေငြအား မွီခိုေနရမွဳကိုေရွာင္ရွားၿပီး ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပါတီရပ္တည္
ႏိုင္န္ ႀကိဳးစားပါ။
၃။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား

ပါတီရပ္တည္ခ်က္၏

အုတ္ျမစ္အျဖစ္

သတ္မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔လက္ခံႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသံုး
စရိတ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအသံုးစရိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါ။
၄။

အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
သင္တန္းေပးမွဳတို႔အတြက္ ပါတီတြင္းရန္ပံုေငြထားရွိဖို႔ စဥ္းစားပါ။

t&yfbufvlYtzGJYtpnf;rsm;
၁။

ျပႆနာအသြင္ေဆာင္ေသာ ပါတီဘ႑ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ႏိုင္ရန္၊ လူထုအားအသိပညာေပးမွဳတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတက္ၾကြလွဳပ္ရွား
သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ပါ။ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ
တြင္ရွိေနသည့္အေျခအေနမ်ားမတူၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ ႏိုင္ငံ၊ တိုင္း၊ ေဒသအဆင့္
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

၂။

တျခားတိုင္းျပည္တြင္ ရွိေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည့္သို႔၊မည္ပံု ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းရွိေၾကာင္း သိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန
မ်ားကို ေလ့လာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူ႔
အထက္တန္းလႊာမ်ားအား ဖိအားေပးမွဳတိုးလာေစဖို႔ အကူအညီတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၃။

ပါတီမ်ား၏ ေငြေၾကးရန္ပုံေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
စုေဆာင္းပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား စနစ္တက်မွတ္တမ္းျပဳစုထားျပီး လူထုထံ
ခ်ျပပါ။

၄။

လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုေပၚေပၚထင္ထင္ထင္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနမွဳမ်ားကို ဆန္႔က်င္
သည့္ စည္းေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ရွိသည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ပူေပါင္းပါ၀င္ပါ။
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၅။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း

4. Asia

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကားရွိ စည္းျခားမွဳကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ပါ။ မူ၀ါဒေရးဆြဲသည့္
အပိုင္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ရွိၿပီးသား စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ ကူညီေပးပါ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္
သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အကူအညီေပးပါ။
၆။

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ သင္တန္းေပး
ရန္အတြက္ တိက်ေသာရန္ပံုေငြနည္းလမ္းကို စဥ္းစားေပးပါ။ EMILY list ကဲ့သို႔ေသာ
ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး အဆက္အသြယ္မ်ားထားရွိဖို႔တည္ေဆာက္ပါ။

၇။

အင္တာနက္လူမွဳကြန္ရက္ အသြယ္သြယ္ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။ အထူးသျဖင့္
အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤနည္းလမ္းသည္ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးရန္၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ
အလြဲသံုစားလုပ္မွဳတို႔အား

စနစ္က်က်

ထိေရာက္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္

တစ္ခု

တည္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

rD'D,morm;rsm;
၁။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းတတ္သည့္ သတင္းေလာကျဖစ္ရန္ တည္ေဆာက္
ယူပါ။ မီဒီယာေလာကတြင္ လူထုသတင္းစာ ဆရာမ်ား(စီေဂ်)မ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။
မီဒီယာကို

ႏိုင္ငံေရးေလာကႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေစဘဲ

သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္

ႀကိဳးပမ္းပါ။
၂။

အလြဲသံုးစားလုပ္မွဳမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ စနစ္က်က်ေဖာ္္ထုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးေလာက
အေပၚ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

မတရားလႊမ္းမိုးေနမွဳ၊

ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္

မ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္မွဳ၊ မဲ၀ယ္ယူမွဳ စသည္ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အဂတိ
လိုက္စားမွဳမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအဂတိလိုက္စား
မွဳမ်ားအား သတင္းႀကီးေစလို သည့္ သေဘာမပါဘဲ လူထုထံအသိပညာေပးရမည္။
၃။

စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေငြယူကာ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳကို ေရွာင္ပါ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေငြယူျပီး
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတင္းေရးသားေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားပါ။

၄။

ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ားအား သတင္းေရးသားရာတြင္ က်ားမတန္းတူ
ညီမွဳကိစၥရပ္မ်ားကို သတိထားေပးပါ။

EdkifiHwumtzGJYtpnf;rsm;
၁။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ က႑
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မွဳရွိဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္စဥ္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏

ဖြဲ႔စည္းပံုေကာင္းမြန္ရန္၊

ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္

စီးပြားေရးသမားအၾကား

အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္တတ္ပံုမ်ားကို သတိျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
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၂။

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ

မတူညီေသာ လူမွဳစီးပြားယဥ္ေက်းမွဳ

အေျခအေနမ်ားအား

လုပ္နည္းမ်ားသည္ တျခားႏိုင္ငံတြင္ အသံုးတည့္ခ်င္မွ တည့္ပါမည္။
၃။

တျခားေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ျဖစ္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

တဆင့္မွ်ေ၀ေပးပါ။ အေျပာင္းအလဲလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရး
သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ
မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္းရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားေသာအုပ္စုမ်ားအား အားေကာင္း
ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ
၄။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ၏
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို လံုေလာက္သည့္စိတ္၀င္စားမွဳမျပၾကပါ။

ပါတီ၊

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ၊ အသံုးခ်
သည္အ
့ ပိင
ု ္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သ
္ က္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာျခင္း
ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းပါ။

usrf;udk;pm&if;
ABS/CBN သတင္း (၂၀၁၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ အျမင့္ဆံုးကန္႔သတ္ခ်က္ ေဟာင္းေန
ျခင္း - ကိုမီလတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ။
အန္တာရာ သတင္း (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေပးသင့္သည္။ ၁၆ ဇူလိုင္။
အာလယ္(ဂ္)၊ စယ္လီတို ႏွင့္ ကို႐ိုနယ္၊ ဂၽြန္ဂ်ိဳးဇက္(ဖ္) အတ္(စ္) (၂၀၀၃) ဖိလစ္ပိုင္၊ ပီတာ အမ္
မနီကာႏွင့္ ေလာ္ရာ သြန္သင္ (ဒယ္ဒီတာ) အာရွရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား - ရွစ္ႏိုင္ငံတြင္
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ
၂၁၇-၆၂၊ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ နယ္ရွင္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္
အင္စတီက်ဴ။
လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အာရွကြန္ယက္ (၂၀၀၈) မီရွင္အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၈၊
နီေပါေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ။
လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အာရွကြန္ယက္ (၂၀၁၁) ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံ
တကာေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး မစ္ရွင္အစီရင္ခံစာ။
လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္အာရွကြန္ယက္ (၂၀၁၂က)၊ အာစီယံ ဒီမိုကေရစီ၊
လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဤလိင့္
တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ http://newmyanmarfoundationဒသမblogspot.de/2012/02/
vision-of-blueprint-for-aseandemocracy.Html
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4/ tm&S

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။ တစ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး

လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အာရွကြန္ယက္ (၂၀၁၂ခ) ANFREL သည္ NDI၊
UNEAD တို႔ႏွင့္ေပါင္းကာ အရပ္သားအဖြဲ႔မ်ား၏ ဘက္မလိုက္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ားေၾကညာခ်က္ကို (GNDEM) တရား၀င္လႊင့္
တင္လိုက္သည္။ ေအာက္ပါလိင့္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://anfrel.org/anfrel-joinedndi-and-unead-for-theofficial-public-launch-of-the-declaration-of-globalprinciples-for-nonpartisanelection-observation-and-monitoring-by-citizenorganizations-gndem/
ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္အသင္း (ADR) (ေန႔စြဲမပါ) အိႏၵိယရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏
၀င္ေငြဆန္းစစ္ခ်က္၊ ေအာက္ပါလိင့္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://adrindia.org/sites/
default/fi les/Income%20of%20Political%20Parties_v4.pdf
ေအာ္စတင္၊ ရီဂီနားလ္ ႏွင့္ ဂ်င္စတင္း၊ မာဂ်ာ (အယ္ဒီတာ) (၂၀၀၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ။
ဘယ္လ္ဂိုးစ္၊ စီစယ္လ္၊ မန္ဂါဟာစ္၊ မာလို၊ ကစီပယ္၊ ရာမြန္ (အယ္ဒီတာ) (၂၀၁၀) စည္း႐ံုးေရး
ရန္ပံုေငြဖတ္စာ - ေငြေၾကးႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေမ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ေကြဇံုစီးတီး၊ စံုစမ္းစစ္
ေဆးမည့္သတင္းစာလုပ္ငန္းအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္စင္တာႏွင့္ ပူလိတိကာရွိ ပီရ ၂၀၁၀
ညႊန္႔ေပါင္း။
ဘတ္(ဇ)၊ ဂ်ိဳအခ်ိမ္း (၂၀၀၅) အိႏၵိယပါတီမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရး၊
ဂင္တာခ်ကူခ်ာႏွင့္ ခရစ္ယန္၀ကၠာ (အယ္ဒီတာ)တို႔၏ အိႏၵိယ - ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူ႔ေဘာင္ေလာက မွ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁-၅၁၊ ဟမ္းဘားဂ္၊
ဘာစ္ကာ၊ အုတၱယ္ႏွင့္ ဆာရ္ဆာ့ဟ္၊ အာပု အတ္စတိုး (၂၀၁၂) အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္
ခ်ျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ပြဲဆူစရာ၊ ၂၉ ဇန္န၀ါရီ၊ ေအာက္ပါလိင့္
တြင္ရႏိုင္သည္။

http://www.livemint.com/Politics/

T4ES5VOvoRUjsoHyFRvkAM/Spending-limits-take-the-buzzout-of-pollcampaigns.html
ဘာနီဂါ့ဒ္၊ အီလင္း (၂၀၁၃က) ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ႏိုင္ငံေရးသမားက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ၊
ထိုင္းႏိုင္ငံေရး၏ အဆံုးအျဖတ္လကၡဏာရပ္က ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ၊ ဒစ္ရိက္တုမ္
သာႏွင့္ အႏၵရိယာအူဖန္ (အယ္ဒီတာ) အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ပါတီႏိုင္ငံေရး - ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔မွ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲယဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊
လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ ေရာ့ထေလ့ထ္။
ဘာနီဂါ့ဒ္၊ အီလင္း (၂၀၁၃ခ) က်ားမက႑၊ စာရင္းမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အား
စုေဆာင္းျခင္း - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳမွဳကိစၥရပ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ ဟမ္ပ႐ွိဳင္းယား၊ ပဲလ္ဂေရးဖ္မက္မီလန္။
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ဘာတဲယ္စမန္ စတိဖ္ထုန္း (BTI) (၂၀၁၂က) အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာ၊ ဂုတစေလာ့ဟ္၊

ဘာတဲယ္စမန္ စတိဖ္ထုန္း (BTI) (၂၀၁၂ခ) ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ အစီရင္ခံစာ၊ ဂုတစေလာ့ဟ္၊
BTI။
ဘုတသီရိပံု၊ အတၱာယု(တ) (၂၀၁၁) ဒီမိုကရတ္ေတြ အခြန္ထမ္းျပည္သူဆီမွ အလွဴေငြအမ်ားဆံုး
ရ႐ွိသည္။ ေနးရွင္းသတင္းစာ၊ ၂၈ မတ္။
ကဲလ္ဆန္၊ မတ္သ်ဴး (၂၀၁၂) ဂ်ပန္၏ ဒီမိုကေရစီကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း - အစိုးရရန္ပံုေငြကို
ပါတီမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြျဖန္႔ေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္၄င္း၏အဆိုးဆက္မ်ား၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၈(၃)၊
စာမ်က္ႏွာ ၃၉၁-၄၀၈။
ကာတာစင္တာ (၂၀၀၉) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂၀၀၉၊ ဧၿပီ ၉ သို႔
ေစလႊတ္ေသာ အကန္႔အသတ္ရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမီရွင္ဆိုင္ရာ ကာတာစင္တာအဆံုး
သတ္ အစီရင္ခံစာ။
ခ်ဟိဘာရ္၊ ပါရ္ဒစ္ဖ္ (၂၀၁၃) မိသားစုအင္ပါယာႀကီးစိုးရာပါတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ရန္ပံုေငြ
စုေဆာင္းပံု ွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၉(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၇၉၅။
ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ ကမၻာဒီးယား (၂၀၁၂) ပါတီႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္
ခ်က္အတြက္ အစိုးရ၏ရန္ပုံကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေအာက္ပါလိင့္
တြင္

ရႏိုင္ပါသည္။

http://anfrel.org/wp-content/uploads/2012/06/Final_

Misuse-of-State-Human-Resource_Eng-correct.pdf
ဒါ့ခ်င္ဟာ၊ ဒဲရက္(က္) (၂၀၁၂) ေဖာက္ထြက္ေအာင္ျမင္မွဳ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္
လမ္းျပေျမပံု၊ စကၤာပူ၊ စထရိတ္တိုင္းသတင္းစာ။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတကာ (၂၀၁၁) အာဖဂန္နစၥတန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္ ၂၀၁၀၊
အဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ ေအာက္ပါလိင့္တြင္ရႏိုင္ပါသည္။

http://www.

democracyinternational.com/publications/election-observation-missionafghanistan-2010-parliamentary-elections-report
ဒစ္(က္)၊ ေဟာင္း၀က္ (၂၀၁၁) အေရွ႕အာရွမွ အဂတိလိုက္စားမွဳ၊ မာ့(ခ္) ဘီဆင္ႏွင့္ ရစ္ခ်က္
စတု(ဖ္) (အယ္ဒီတာ)၊ ေရာ့တေလ့(ဂ်္)၊ အာရွေဒသတြင္း၀ါဒလက္စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၆၉၉၊ အိုဇြန္၊ ေရာ့တေလ့(ဂ်္)။
အီးယူေ႐ြးေကာက္ပြဲပညာရွင္မ်ား၏ မစ္ရွင္ (၂၀၀၈) ေမာ္လဒိုက္သမၼတႏိုင္ငံ - သမၼတ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၈၊ ၂၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈၊ အဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ။
အီးယူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္ (၂၀၀၈က) ဘူတန္ ၂၀၀၈ - အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
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BTI။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ - ၂၄ မတ္ ၂၀၀၈၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါ
သည္။

http://www.eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/eu__eom_

bhutan_2008_fi nal_report.pdf
အီးယူေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္

(၂၀၀၈ခ)

ပါကစၥတန္၂၀၀၈အမ်ိဳးသားႏွင့္ေဒသ

အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ - ၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၈၊
ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2008/
pakistan/index_en.htm
အီးယူေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္ (၂၀၁၂) အေရွ႕တီေမာ၂၀၁၂ - ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲအဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ေအာက္ပါလင့္တြင္ရႏိုင္ပါသည္။

http://www.

eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/eu__eom_bhutan_2008_final_report.pdf
ဖကၠလာ၊ မာတင္ (၂၀၀၉) ဂ်ပန္၏ ႏိုင္ငံေရးမိသားစုအင္ပါယာမ်ား တိုက္ခိုက္ခံေနရသည္
သို႔ေသာ္ အားေပ်ာ့မသြား၊ နယူးေယာက္စံေတာ္ခ်ိန္၊ ၁၄ မတ္။
ဖာဒီနန္၊

ပီတာ

(၂၀၀၃)

အေရွ႕အာရွမွ

ပါတီရန္ပံုေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအဂတိ

လိုက္စားမွဳမ်ား - ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ထိုင္၀မ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ရက္ဂီနာ့(ဒ္) ေအာ္စတင္
ႏွင့္ မာဂ်ာသတ္စတြင္ (အယ္ဒီတာ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရး
အတြက္ ရန္ပံုေငြ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၆၉၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA.
ေဂါင္ဒါ၊ အလီဆာ (၂၀၁၁) EMILY’s List ပံုစံကို ဂ်ပန္သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုတင္သြင္းရာတြင္ WIN WIN
၏ ႐ုန္းကန္ရမွဳမ်ား - တာ၀န္ခံမွဳအပိုင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ ၁၂(၁)၊
စာမ်က္ႏွာ ၇၅-၉၄။
ကမၻာလံုးသမာသမတ္က်မွဳအစီရင္ခံစာ (၂၀၀၉) အမွတ္စာရင္း၊ ဂ်ပန္ ၂၀၀၈၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္
ရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ http://report.globalintegrity.org/Japan/2008/scorecard
ဂိုမတ္(ဇ)၊ အတ္မုန္ (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံေရးကို ေငြေၾကးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း - မေလးရွားတြင္
ပါတီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ေခတ္သစ္အာရွ
ေလ့လာေရး၊ ၄၆ (၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇၀-၉၇။
ေဂါင္ဒါ၊ ရာဂ်စ္ ႏွင့္ ဆစ္ဒဟရန္ (၂၀၁၂) အိႏၵိယ၏ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္
ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒဂ်ာနယ္၊ ၁၁(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ
၂၂၆-၄၀။
ဟဲလ္ဒါ၊ ႏိုမီတာ (၂၀၀၄) ပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမွဳ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအားဥပမာ
ျပဳေလ့လာျခင္း၊ အာရွေလ့လာေရးနယူးဇီလန္ဂ်ာနယ္၊ ၆(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇-၆၃။
ဟဲလ္မန္၊ အိုလီ (၂၀၁၁) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ - အေရွ႕အာရွရွိ ႏိုင္
ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႔စည္းပံုဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ဘစင္စတုတ္၊ ပဲလ္ဂေရ့(ဖ္) မဂ္မီလန္။

160

International IDEA

ေဟး၀ုဒ္၊ ေပါလ္ (၁၉၉၇) အာဏာရွင္မွသည္ ဒီမိုကေရစီ - စပိန္ႏိုင္ငံရွိ အဂတိလိုက္စားမွဳ
ဥေရာပရွိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳ၊ လန္ဒန္၊ ပရင့္တာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၅-၈၄။
ဟစ္ကန္၊ ေအ (၂၀၁၁) ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွစ္ပတ္လည္ ေလ့လာေရး
ဂ်ာနယ္၊ ၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈၉-၃၁၀။
ဟီလဂါ၊ တီ (၂၀၁၁) ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ သေဘာတရားေရးဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း သေဘာတရားေရးကို သ႐ုပ္ခြဲၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္မွဳအဆင့္ျဖင့္ သ႐ုပ္ခြဲၾကည့္ျခင္း၊
သီအိုရီႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၊ ၄၀ (၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆၇-၈၈။
အင္ဒိုနီးရွားအဂတိလိုက္စားမွဳေစာင့္ၾကည့္ေရး (၂၀၀၉) ၂၀၀၉ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ သမၼတ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြမ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း
အေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
http://www.antikorupsi.org/docs/audit-dana-kampanyelegislatif-rev3.pdf
အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနစင္တာ ႏွင့္ ယူအန္အမ်ိဳးသမီး (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံမ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း - ေတာင္အာရွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ
(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ)
လြတ္လပ္ေသာ ထိုင္၀မ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီ (၂၀၁၁) ေ႐ြးေကာက္
ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမီရွင္ ၂၀၁၂ - ထိုင္၀မ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလက္စြဲ။
ႏိုင္ငံတကာအက်ပ္အတည္းအုပ္စု (၂၀၀၉) အာဖဂန္နစၥတန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စိန္ေခၚမွဳမ်ား အက်ပ္အတည္းအုပ္စု၏ အာရွအစီရင္ခံစာ နံပတ္ ၁၇၁။
ႏိုင္ငံတကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမီရွင္ (၂၀၁၂) ထိုင္၀မ္အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
အေပၚအစီရင္ခံစာ။
ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။ ေအာက္ပါလင့္တြင္
ရႏိုင္ပါသည္။ http://www.idea.int/political-finance
ႏိုင္ငံတကာ ရီပက္ဘလီကင္ အင္စတီက်ဳ(၂၀၀၉) ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးမီရွင္၊ အဆံုး
သတ္အစီရင္ခံစာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈၊
ေအာက္ပါလင့္တြင္

ရႏိုင္ပါသည္။

http://www.iri.org/sites/default/files/

Bangladesh’s%202008%20Parliamentary%20Elections.pdf
အာ၀င္တို၊ ဖယ္ရီ (၂၀၀၉) သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ဆံုးအဖြဲ႔၏ စံျပေၾကညက္သည့္ စည္း႐ံုးေရး
ခ်ဥ္းကပ္နည္း၊ ဂ်ာကာတာဂလုပ္(ဖ္)၊ ၉ ဇြန္။
ကာပုရ္၊ ေဒ၀(ခ်္) (၂၀၁၂) ေ႐ြေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြပေဟဋိ - အဂတိလိုက္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးအ
တြက္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ပံုေငြ အသံုးျပဳပံုကို
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ပံုစံမ်ိဳးစံုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဒိုနာေတလာ ေဒလာ ပိုရ္တာႏွင့္ ယပ္(ဗ္)ေမနီ (အယ္ဒီတာ)

အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစံခ်ိန္၊ ၈ ေအာက္တိုဘာ။
ကတ္(ဇ)၊ ရစ္ခ်က္ႏွင့္ မီယာ၊ ပီတာ (၁၉၉၅) ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု ပံုစံအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပါတီဒီမိုကေရစီ
- ကာတဲလ္ပါတီမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅-၂၈။
ကလိန္း၊ ေအဇဲယ္ႏွင့္ ၀င့္ကလာ၊ ခရစ္ (၂၀၁၂) ဂ်ပန္၊ ခ်၀ယ္ဘတ္၊ ၀ိုခ်န္ခ်ဴဗာလတ္။
ကိုခ်နက္၊ စတန္ေလ (၂၀၁၀) ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေရးအဂတိလိုက္စားမွဳႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္ဒဏ္သင့္
ျခင္း၊ ေပါလ္ ဘရား(စ္) (အယ္ဒီတာ) ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေရး ေတာင္အာရွေရာ့တေလ့(ဂ်္)
လက္စြဲ - အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ နီေပါ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၄-၈၁။
အိုဇြန္၊ ေရာ့တေလ့(ဂ်္)။
ေကာ့လ္နာ၊ ပတ္ထရစ္(က္) (၂၀၀၉) ဂ်ပန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေျပာင္းအလဲ ထာ၀ရအေျပာင္းအလဲေလာ၊ ခဏာတာေပၚပင္ေလာ။ အေရွ႕အာရွေလ့လာေရးဂ်ာနယ္၊
၉(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၁-၄၉။
ကုမ္းပါ့စ္ (၂၀၁၀) ပါလီမန္ႏွင့္ ဆီးနိတ္၏ မ်က္ႏွာ ၂၀၀၉-၂၀၁၄၊ ဂ်ကာတာ၊ ပန္နာဘစ္ဘူကူ
ကုမ္းပါ့စ္။
ကုပ္ဖာစမစ္(ခ်္)၊ ေဒးဗစ္ (၂၀၀၉) တရားမ၀င္ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မွဳႏွင့္ အစိုးရကို
ႀကိဳးကိုင္မိျခင္း၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
လီ၊ ယူဂ်င္း (၂၀၁၁) ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး - ႏိုင္ငံေရးအလွဴေငြအက္ဥပေဒ (၂၀၁၁)၊ စကၤာပူ
ဥပေဒရီဗ်ဴး။
လူမေနာ္၊ ႏိုဗီ၊ ရွိဟိုက္၊ အက္ဇရာႏွင့္ စီဟာလိုဟို၊ မားကက္ ဂ်ဴနီယံတို (၂၀၁၃) အင္ဒိုနီးရွား၏
သင္တုန္းဓားေပၚက တိုက္႐ိုက္ေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ဂ်ကာတာဂလုပ္(ဖ)၊ ၂ ဧၿပီ။
မက္ေရး၊ ဂရာေမး၊ ပူထရာ၊ ညိဳမန္ဒါရ္မာ (၂၀၀၉) လူ႔မလိုင္တို႔၏ ကစားပြဲတစ္ခုသာ မဟုတ္
ေတာ့၊ အင္ဒိုနီးရွားအတြင္းေရး၊ ၉၇၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။
http://www.insideindonesia.org/edition-97/notjust-an-elite-game
မန္ဂဟာ့(စ္)၊ မာလူး (၂၀၁၃) ကိုေမလက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်သည္။ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။
http://pcij.org/blog/2013/01/16/pera-pulitika-at-eleksyon-comeleclaysdown-rules
ေမဘယ္ရီ၊ ကိတ္ (၂၀၁၃) မေလးရွားအတိုက္အခံသည္ ရန္ပုံေငြကိစၥအထူးအဆန္းမ်ားႏွင့္
နပမ္းလံုးရသည္။ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား၊ ၂၉၊ ဧၿပီ။
မကၠာဂို၊ ဒကၤန္ ႏွင့္ ပါမန္နဒ္၊ အူးခရစ္ (၂၀၀၅) ထိုင္းႏိုင္ငံကို သက္ဆင္ပံုသြင္းျခင္း၊ ကိုပင္ေဟပင္၊
အာရွေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ေနာ္ဒစ္အင္စတီက်ဴ။
မိသစ္ဇနာ၊ မားကက္ (၂၀၀၇) ဆူဟာတိုအလြန္ အင္ဒိုနီးရွား ပါတီႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံမွဳ
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- အစိုးရရန္ပံုေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဂတိလိုက္အားမွဳအၾကား၊ ေခတ္ၿပိဳင္အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊

မိသစ္ဇနာ၊ မားကက္ (၂၀၀၈) စစ္သား၊ ပါတီႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား - ေခတ္ၿပိဳင္အင္ဒိုနီးရွား တရား
မ၀င္ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုေတသန၊ ၁၆(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ
၂၂၅-၅၄။
မိသစ္ဇနာ၊ မားကက္ (၂၀၁၁) ပီကာဒါကို ရန္ပံုေငြေပးျခင္း - အင္ဒိုနီးရွားေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္

တရားမ၀င္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳမ်ား၊

ဂယ္ရီဗန္ကလင္ကန္

(အယ္ဒီတာ)

ေအး၀က္(ဒ္)အက္စပီေနးလ္ႏွင့္

အင္ဒိုနီးရွားရွိ

အစိုးရႏွင့္

တရားမ၀င္မွဳမ်ား၊

စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃-၃၈၊ ေလဒင္၊ KITLV ပံုႏွိပ္တိုက္။
အမ်ိဳးသားေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (ကိုးရီးယား) (၂၀၁၂) ေ႐ြးေကာက္ပြဲအစုိးရရန္ပံုေငြႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ပါတီသို႔ေပးေသာ ရန္ပံုေငြ၊
၂၆ မတ္၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။ hhttp://www.nec.go.kr/engvote/news/
news.jsp?num=191
နယူးအိႏၵိယအိတ္စပရပ္ (၂၀၁၄) ၂၀၁၄ မွာ ပို၍သန္႔ရွင္းေသာ ပါလီမန္အျဖစ္ ရႏိုင္မလား၊ မတ္
၂၊

၂၀၁၄

တြင္

ပံုႏွိပ္သည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္

ရႏိုင္သည္။

http://www.

newindianexpress.com/opinion/Can-We-Have-a-Cleaner-Parliamentin-2014/2014/03/02/article2085083.ece#.U0zwr_mH4vy
အိုမန္၊ မဂၢနက္စ္ (၂၀၁၂) အာဖဂန္နစၥတန္ ၂၀၀၉ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ျခင္း၊ IFES ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစကၠဴျဖဴစာတမ္း အတြဲနံပတ္ ၇၊
ကာဘူး၊ IFES, ၂၀၀၉။
ပါး(တ္)၊

ကားလိုးစ္

(၂၀၁၃)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အနည္းဆံုး႐ူပီး ၁ ဘီလ်ံလိုအပ္သည္-ပရီယို၊ ဂ်ကာတာဂလုပ္(ဖ္)၊
၂၃ ဧၿပီ။
ပါး(တ္)၊ ကားလိုးစ္ ႏွင့္ အေမလီယာ၊ ရီဇကၠီ (၂၀၁၃) ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းအသစ္အေပၚ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားက အားရ၀မ္းသာျဖစ္
ၾကသည္။ ဂ်ကာတာ ဂလုပ္(ဖ္)၊ ၆ ေမ။
စံုစမ္းစစ္ ေဆးသည့္သတင္းစာလုပ္ငန္းအတြက္ဖိလိပိုင္စင္တာ (၂၀၁၀) စြန္႔ရဲသည့္ အရင္း
ရွင္ေလာ၊ အစစ္အမွန္ယံုၾကည္သူေလာ၊ သမၼတေနရာအတြက္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းကို
၃၀၈ ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။ ေအာက္ပါလင့္တြင္
ရႏိုင္သည္။

http://pcij.org/stories/only-308-donors-funded-campaign-for-

presidency/
စံုစမ္းစစ္ ေဆးသည့္သတင္းစာလုပ္ငန္းအတြက္ဖိလိပိုင္စင္တာ (၂၀၁၃) ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
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1. Chapter
4/
tm&S Title

၂၉(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈-၆၃။

မတင္မက် - ကုမၸဏီမ်ားက ေငြမလွဴႏိုင္ သို႔ေသာ္ ပိုင္ရွင္မ်ားက ေငြထုတ္ျပင္၍
အေလာင္းအစားျပဳႏိုင္သည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္

ရႏိုင္သည္။

http://pcij.org/

stories/polllaws-in-limbo-fi rms-cant-donate-but-owners-bankroll-bets/
ဖုန္ပိုင္ခ်စ္၊ ပါဆုဂ္ ႏွင့္ ဘစ္ကာ၊ ခရစ္ (၂၀၀၉) သက္ဆင္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဆစ္၀င္းဘြတ္ခ္။
ပင္တို-ဒါရွင္စကီ၊ မိုက္ကယ္ (၂၀၀၂) ႏိုင္ငံေရးကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း - ကမၻာအႏွံ႔ေလ့လာမွဳ၊
ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္၊ ၁၃(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၉-၈၆။
အူဒါရီ၊ မူဟာမက္ (၂၀၁၀) ႏိင
ု င
္ ံေရးကို ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဆန္ဆန္ျပဳလုပ္ျခင္း - လူထစ
ု စ္တမ္းေကာက္သည့္
အဖြဲ႔မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးမ်ား၏

ႀကီးထြားလာေသာ

အခန္းက႑၊

အက္၀က္

အက္စပီနယ္ႏွင့္ မက္ကပ္ မစ္ဇနာ (အယ္ဒီတာ) အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္း
ျပႆနာမ်ား - ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၊ စာမ်က္ႏွာ
၁၂၂-၄၀၊ စကၤာပူ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရးအင္စတီက်ဴ။
ကိုတာပေရာဂ်က္ (၂၀၁၄) အမ်ိဳသမီးမ်ားအတြက္ ကိုတာ (ေနရာခြဲတမ္း)

ခ်ေပးသည့္

ကမၻာ့အခ်က္အလက္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံေလ့လာေရး၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
http://www.quotaproject.org/country.cfm
ေရဒီယို ၾသစေၾတးလ် (၂၀၁၂) တီေမာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ပါတီ ႏိုင္ငံေရးအလွဴေငြေၾကာင့္ အစစ္ေဆး
ခံေနရျခင္း၊ ၂၀ ေမ၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ http://www.radioaustralia.
net.au/international/radio/program/connect-asia/timor-pms-party-underscrutiny-overpolitical-donations/946440
ေရးလီ၊ ဘင္ (၂၀၀၆) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ကြဲမွဳမ်ား - အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံေရး
တည္ေဆာက္မွဳ၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏုိင္ငံ (၂၀၁၂) အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအမွတ္ ၈၊ ၂၀၁၂ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ လူထုကိုယ္
စားျပဳေကာင္စီ၊ ေဒသလႊတ္ေတာ္သို႔ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္
ရႏိုင္ပါသည္။ http://www.anfrel.org/wp-content/uploads/2012/08/IFES-IndonesiaUnofficial-Translation-of-Law-82012-on-Legislative-Elections-v1_2012-06-14.pdf
ဆဘရီနီ၊ ပ႐ိုဒိတာႏွင့္ ပါတိုဂီ၊ ဆဘတ္ရွန္ (၂၀၁၃) ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မလား၊ ေငြအရင္ ထုတ္ျပ၊
ဂ်ကာတာပို႔စ္၊ ၉ ဧၿပီ။
ဆန္တက္စီ၊ ဂ်က္ႏွင့္ အိုမန္၊ မဂၢနက္ (၂၀၀၉) ႏိုင္ငံေရးပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးအရအသံုး
ရွင္းတမ္းအတြက္လက္ေတြ႔အေျဖမ်ား၊ မဂၢနက္အိုမန္ႏွင့္ ဟာနီ ဇိုင္နဲလ္ဘိုင္ (အယ္ဒီ
တာ) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္း၊ ကမၻာအႏွ႔ံအေတြ႔အႀကံဳ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅-၄၁၊ ၀ါရွင္တန္
ဒီစီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ႏိုင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း။
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ဆရာဂိရ္၊ ဘားဂက္ (၂၀၁၂) ျပည္သူကို အသိပညာေပးရမည္ဟု အစိုးရက ပါတီမ်ားကို

ခ်ရီ၀ါသ၀၊ ရာဟု (၂၀၁၂) အိႏၵိယႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဘယ္သူေငြေၾကးေထာက္ပံ့သလဲ၊
အစီရင္ခံစာအရေတာ့ အမည္အသိအလွဴရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ့သတဲ့။ NDTV၊ ၁၀
စက္တင္ဘာ။ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။
http://www.ndtv.com/article/india/who-funds-india-s-political-parties-reportsays-most-donorsanonymous-265499
ခ်ေ၀ဒို၀၊ နာဒက္ဇ္ဒါး (၂၀၀၅) ပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္ အတားအဆီးမ်ား၊ ဂ်ဴလီ
ဘာလင္တြန္ႏွင့္ အက္ဇကာရန္ (အယ္ဒီတာ)ပါလီမန္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား -အေရ အတြက္
ကိုေက်ာ္လြန္၍၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၃-၁၁၀၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
စီဟဲလိုဟို၊ မားကက္ ဂ်ဴနီယန္တို (၂၀၁၃) လြတ္လပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား
ထားရွိဖို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အျငင္းအခုန္ျပဳၾက၊ ဂ်ကာတာ ဂလုပ္(ဖ္)၊ ၄ ဇြန္။
ဒီမိုကေရစီအတြက္ စကၤာပူသားမ်ား (၂၀၁၀) ယူအန္ ႏိုင္ငံတကာ ကာလအပိုင္းအျခားစစ္တမ္း
သို႔ေပးပို႔ေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အေျပာင္းအလဲအစီရင္ခံစာ၊

ေအာက္ပါလင့္တြင္

ရႏိုင္ပါသည္။
http://de.scribd.com/doc/40479745/Singaporeans-For-Democracy-reporton-Electoral-Reform-to-UN-Universal-Periodic-Review
သီရိ၀ဏၰဘူး၊ ပင္ခ်ာဒါ (၂၀၁၃) ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပါတီ႐ံုးခြဲတည္ေဆာက္ျခင္း - ပါတီ၏အေျခခံ
စြမ္းအားျမွင့္ျခင္းေလာ၊ လူ႔အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ
ေပးျခင္းေလာ၊ ဒစ္ရစ္ တြန္စာ ႏွင့္ အန္ဒရီးယပ္ အူဖန္ (အယ္ဒီတာ) အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား - အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၃-၈၅။ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ ေရာ့
ထေလ့(ဂ်္)။
စတာ့(ဖ္)၊ ရစ္ခ်က္ (၂၀၁၂) ဖြံၿဖိဳးေရး ႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း၀ါဒ၊ မား(ခ္) ဘီဆင္ႏွင့္ ရစ္ခ်က္
စတာ့(ဖ္) (အယ္ဒီတာ) အာရွေဒသတြင္း၀ါဒ ေရာ့ထေလ့(ဂ်္) လက္စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၀၉၊ အဘီဒြင္၊ အိုဇြန္၊ ေရာ့ထေလ့့(ဂ်္)။
သူရီ၊ ေကစီ (၂၀၀၇) ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား - အေျပာင္းအလဲအတြက္ စိန္ေခၚမွဳ၊
စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ညႊန္းကိန္းမ်ား (၂၀၁၁) ဂ်ပန္အစီရင္ခံစာ၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္
ရႏိုင္ပါသည္။ http://www.sgi-network.org/index.php?page=countries_status
&country=JPN&pointer=1#point_1
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1. Chapter
4/
tm&S Title

လိုလားသည္။ ဂ်ကာတာပို႔စ္၊ ၂၃ ႏို၀င္ဘာ။

တီဟင္ကီး၊ ဂ်ဴလီယို (၂၀၁၃) ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ ႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊
ဒစ္ရစ္တြန္ဆာႏွင့္ အန္ထရီယပ္ အူဖန္ (အယ္ဒီတာ) အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ပါတီႏိုင္ငံ
ေရး၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊
စာမ်က္ႏွာ ၁၈၆-၂၁၄၊ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေယာက္၊ ေရာ့ထေလ့(ဂ်္)။
သြင္မဆင္၊ နစ္(ခ္) (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံတကာ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ - ႏိုင္ငံမ်ားဘယ္ပံုဘယ္နည္း
သ႑ာန္တူသနည္း၊ ၅ မတ္၊ cnnဒသမcom တြင္ ႐ွဳပါ။
အိႏၵိယ စံေတာ္ခ်ိန္ (၂၀၁၂) အိႏၵိယအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္သည္ အခ်မ္းသာဆံုးပါတီျဖစ္သည္၊
ၾသဂတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။ http://timesofi
ndia.indiatimes.com/city/bangalore/Indian-National-Congress-is-therichest-political-party/articleshow/15455081.cms?intenttarget=no
တြမ္ဆာ၊ ဒဲရစ္ (၂၀၁၃) ဘယ္ကဲ့သို႔ ပါတီလဲ၊ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀ါဒ
အၾကားက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒဲရစ္တြမ္ဆာႏွင့္ အန္ထရီယပ္အူဖန္
(အယ္ဒီတာ)

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိပါတီႏိုင္ငံေရး၊အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္ရွိဆရာ

ေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀-၃၉၊ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူး
ေယာက္၊ ေရာ့ထေလ့(ဂ်္)။
တြမ္ဆာ၊ ဒဲရစ္ ႏွင့္ အူဖန္၊ အန္ထရီယပ္ (၂၀၁၃) နိဒါန္း - အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဆရာေမြး
တပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊

ဒဲရစ္တြမ္ဆာႏွင့္ အန္ထရီယပ္အူဖန္

(အယ္ဒီတာ) အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိပါတီႏိုင္ငံေရး၊အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္ရွိဆရာေ
မြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊

စာမ်က္ႏွာ

၁-၁၉၊

လန္ဒန္ႏွင့္

နယူးေယာက္၊ ေရာ့ထေလ့(ဂ်္)။
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအဖြဲ႔ (၂၀၀၆) အမ်ိဳးသားသမာသမတ္က်မွဳစနစ္ ကိုးရီးယားသမၼ
တႏိုင္ငံေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာ ၂၀၀၆၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။ http://csis.
org/images/stories/hills/06Korea_NationalIntegritySystems.pdf
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအဖြဲ႔ (၂၀၁၀) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ တိုးျမင့္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ နီေပါ၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္သည္။ http://archive.
transparency.org/regional_pages/asia_pacific/current_projects/
transparency_in_political_fi nancing_in_the_asia_pacifi c
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအဖြဲ႔ မေလးရွား (၂၀၁၁) မေလးရွား ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ အေျပာင္း
အလဲ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ တီအိုင္မေလးရွား။
အူဖန္၊ အန္ထရီယပ္ (၂၀၀၈) အလီရန္မွ အလိုင္းမန္႔မက်ျခင္းသို႔ - ဆူဟာတိုအလြန္ အင္ဒို
နီးရွားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုေတသန ၁၆(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅-၄၁။
အူဖန္၊ အန္ထရီယပ္ (၂၀၁၀) အင္ဒိုနီးရွား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ံုးေရး - ၁၉၉၈ အလြန္
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ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးဆန္ဆန္ျပဳလာျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာ

ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္

အင္စတီက်ဴ (၂၀၁၁) အင္အားပို၍ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္း
ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မွဳျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ လက္စြဲ
စာအုပ္၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/gender%20and%20
governance/Empowering-women-for-stronger-political-parties-eng.pdf
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ျပစ္မွဳမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ႐ံုး (၂၀၁၃) အာဖဂန္နစၥတန္ ဘိန္းစစ္တမ္း
၂၀၁၃၊ ေတြ႔ရွိခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_
report_Summary_Findings_2013.pdf
၀ိခ်န၀္၊ မီလန္ (၂၀၁၁) တရားမ၀င္မဳွ မ်ားလုပရ
္ န္ ေစ်းကြက္ - အိႏယ
ိၵ ရွိ ေငြေၾကး၊ ၾကြကသ
္ ားႏွင့္
ေ႐ြးေကာက္ပ၊ဲြ အလုပစ
္ ာတမ္း၊ ကိလ
ု မ္ဘယ
ီ ာတကၠသလ
ုိ ၊္ ေအာက္ပါလင္တ
့ င
ြ ္ ရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
http://casi.ssc.upenn.edu/system/files/Market%2Bfor%2BCriminality%2B%2BAug%2B2011.pdf
၀န္း၊ ခ်င္-႐ွဳႏွင့္ ကရ္ဇမန္၊ ခ်ားစ္ (၂၀၀၇) ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး - မဲ၀ယ္နည္းလမ္းၫႊန္၊
ဖရက္ဒရစ္ ခ်ားစ္ ခ်ပ္ဖာ (အယ္ဒီတာ) ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္ - မဲ၀ယ္သ
ည့္ဓေလ့ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁-၇၈၊ မနီလာ၊
အန္တီနီယို တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
၀င္းထရပ္၊ အယ္လန္ ႏွင့္ ဘေရာင္း၊ ဆမ္ျမဴယယ္ (၂၀၁၂) ေငြေနာက္လိုက္ျခင္း - အိႏၵိယႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြရွင္းတမ္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒဂ်ာနယ္ စည္းမ်ဥ္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မူ၀ါဒ၊ ၁၁ (၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၁-၆၆။
၀ဲယ္ခ်္၊ ဘရစ္ဂ်စ္ (၂၀၁၃) ေထာက္ခံမွဳ၀ယ္ယူျခင္း - GE 13 ကို နာဂ်စ္က အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊
ဘေလာ့ဂ္ေဆာင္းပါး၊

ေအာက္ပါလင့္တြင္

ရႏိုင္ပါသည္။

http://bridgetwelsh.

com/2013/04/buying-support-najibscommercialisation-of-ge13
၀စ္ဟိရတို၊ ဟစီယိမ္း (၂၀၁၁) ပါတီရပ္တည္ေရး အစုိးရရန္ပံုေငြကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
အလြဲသံုးျခင္း၊ ဂ်ကာတာပို႔စ္၊ ၁၅ ၾသဂတ္။
ဇဂါးရီးယား၊ ဟဇ္လန္ (၂၀၁၃) ဇာဟစ္ မဲ၀ယ္သည္၊ ေငြအျမားအျပားပိုသံုးသည္ဟု PKR စြဲစြဲ၊
မေလးရွိယားကီနီ၊ ၁၂ ဇြန္၊ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
http://www.malaysiakini.com/news/232722
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4/
tm&S Title

ရွလက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားဂ်ာနယ္၊ ၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁-၃၇။

rSwfpkrsm;
၁။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္

ဒီမိုကေရစီတိုးတက္လာျခင္းသည္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။
၂။

အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ ကေမၻာဒီးယယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊
မေလးရွား၊ ေမာ္လဒိုက္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ပါကိစၥတန္၊

ဖိလိပိုင္၊ စကၤာပူ၊

ေတာင္ကိုးရီးယား သီရိလကၤာ၊ ထိုင္၀မ္၊ ထိုင္း၊ အေရွ႕တီေမာ
၃။

http://www.freedomhouse.org/regions/asia-pacific ကို ရွဳပါ။

၄။

ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးအား စီးပြားေရးအေရာင္းျမွင့္တင္သကဲ့သို႔ လုပ္ေန
ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးယႏၱရားလည္ပတ္ရန္ ရန္ပံုေငြအမ်ားအျပား လိုအပ္သည္။
ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင့္လည္း တစံုတရာ ဆက္စပ္မွဳရွိသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ တိုးပြားလာသျဖင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တျခား
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳ ျပင္းထန္လာ
ျခင္း၊ ပါတီအရည္အတြက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေကဒါမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ စစ္မွန္
သည့္ ပါတီမ်ားအားနည္းလာျခင္း၊ ေဒသအဆင့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေရအတြက္မ်ားလာ
ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ပါတီ၀င္ေၾကး အနည္းငယ္သာေကာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔
အားေကာင္းလာျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံ ႏိုင္ငံေရးလုပ္႐ွားမွဳအားေကာင္းလာျခင္းသည္
လည္း အထက္ပါျဖစ္စဥ္ကို ပို၍ျဖစ္ေစသည္ (Betz ၂၀၀၅, Vaishnav ၂၀၁၁: Kapur
၂၀၁၂)။

၅။

ဆရာေမြးတပည့္ေမြးဆက္ဆံေရးတြင္

ၾကားခံလူမ်ား

ညွိႏွိဳင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

အဓိကလမ္းစဥ္မွာ ဆရာတပည့္ၾကားက ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္
အတန္း မတူျခင္းသူအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ အျပန္အလွန္အေပးအကမ္း၊ လုပ္အားေပးခိုင္း
ေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသုေတသနျပဳထားခ်က္မ်ား
ရွိသည္။ (Hicken ၂၀၁၁; Hilgers ၂၀၁၁, tomsa and Ufen ၂၀၁၃ စသည္မ်ားကို
ရွဳပါ)
၆။

Dick ၂၀၁၁; Kochaneck ၂၀၁၀.

၇။

Halder ၂၀၀၄; Bjarnegard ၂၀၁၃b.

၈။

Arlegue and Coronel ၂၀၀၃; Teehankee ၂၀၁၃.

၉။

Chhibber ၂၀၁၃ ရွဳပါ။

၁၀၊

ဥပမာ Fackler ၂၀၀၉ ရွဳပါ။

၁၁၊

အစိုးရယႏၱရားအား လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား
ပိုလိုလွ်င္ Kupferschmidt ၂၀၀၉ ကို႐ွဳပါ။
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International IDEA

Heywood ၁၉၉၇, စာမ်က္ႏွာ ၇၇။

၁၃။

Bjarnegard ၂၀၁၃a, စာမ်က္ႏွာ 144ff.

၁၄။

Phongpaichit and Baker ၂၀၀၉.

၁၅။

ဂ်ပန္ကဲ့သို႔

ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွာပင္

လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း

ရင္းႏွီး၍

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္

အုပ္စုမ်ား (ကြင္ကိုင္) ၾကား ကြန္ယက္စနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေငြေၾကး
စီးဆင္းမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ နီးစပ္သည္။ (SGI ၂၀၁၁).
၁၆။

Stubbs ၂၀၁၂.

၁၇။

Gomez ၂၀၁၂.

၁၈။

BTI ၂၀၁၂b.

၁၉။

Gowda and Sridharan ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၂၃၇။

၂၀။

UNODC ၂၀၁၃.

၂၁။

New India Express 2014, Lumanauw, Sihite and Sihaloho ၂၀၁၃ ႐ွဳပါ။

၂၂။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အစိုးရဌာနမ်ားမွ ပိုက္ဆံေပးရ
သည္။ သို႔မွသာ သူတို႔ဌာနအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးသည္။
အစိုးရအရာရွိေနရာ၊ ဥပေဒျပဳေနရာလိုခ်င္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူလို
သည့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

ပိုက္ဆံေပးရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္
ခ်င္သည့္အတြက္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္အုပ္စုအား

လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္။

(Mietzner ၂၀၀၈, စာမ်က္ႏွာ ၂၄၁)။
၂၃။

ICRW ႏွင့္ UN Women ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၅၊ ၁၄။

၂၄။

Bjarnegard ၂၀၁၃b.

၂၅။

လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္မ်ားအတြက္ အာရွကြန္ယက္ (ANFREL) ၂၀၁၂a. လမ္းျပ
ေျမပံုသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အခ်က္ ၂၁ ကို
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗန္းရွင္း
အခ်က္ ၂၅ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ စံႏွဳန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပါလီမန္မ်ားသမဂၢ၏ စာ႐ြက္
စာတမ္းမ်ားအား လည္းေကာင္း ကိုးကားသည္။

၂၆။

http://anfrel.org/wp-content/uploads/2013/04/The-Bangkok-Declarationon-Free-and-Fair-Elections-Its-Endorsers-.pdf ကို႐ွဳပါ။

၂၇။

အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ အိႏၵိယ၊ ေမာ္လဒိုက္၊ နီေပါ၊
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၁၂။

ပါကိစၥတန္၊ သီရိလကၤာ။
၂၈။

အာစီယံအသင္း၀င္မ်ားမွာ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊
ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္။

၂၉။

လြတ္လပ္ေသာ

ေ႐ြးေကာက္မ်ားအတြက္

အာရွကြန္ယက္

(ANFREL)

၂၀၁၂b.

ေၾကညာခ်က္သည္ ကမၻာတ၀ွမ္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဘက္မလိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ား
၏

ေဒသဆိုင္ရာကြန္ယက္မ်ား

ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္

ထြက္ေပၚလာသည့္

ရလာဒ္ ျဖစ္သည္။
၃၀။

Suri ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂ ရွဳပါ။

၃၁။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီအလွဴေငြမ်ားအား တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီ
အႀကီးအႀကဲမ်ား ပုဂၢိလေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြလွဴဒါန္းျခင္းကိုမူ ခြင့္ျပဳသည္။ (Philippine
Center for Investigative Journalism ၂၀၁၃ ႐ွဳပါ)။

၃၂။

Gaunder ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၈၇။

၃၃။

Lee ၂၀၁၁.

၃၄။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအမွတ္ ၂၊ ၂၀၁၁။

၃၅။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းမွဳ အက္ဥပေဒ၊ ဗုဒၶသကၠရာဇ္ ၂၅၅၀၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၇။

၃၆။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ (international dollars
I$)ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးႏွင့္ယွဥ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ဟူ
သည္ ၀ယ္ႏိုင္အားကြဲလြဲမွဳ (purchasing power parity) ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္
တီထြင္ထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ေငြေၾကးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ရာ
တြင္ ၾကားခံအျဖစ္ သင့္ေတာ္သည့္အတြက္ သံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
(ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳအဆင္ေျပရန္ အေမရိကန္ကို အေျခခံျပဴပါသည္) ႏွင့္ ၀ယ္ႏိုင္းအားကြဲလြဲမွဳ
အဟမ်ားစြာႀကီးသည့္ႏိုင္ငံအတြက္

ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာလဲလွယ္ႏွဳန္းသည္

သာမန္

လဲလွယ္ႏွဳန္းႏွင့္ ကြာေနမည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာအတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းကို မေပး
ထားရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာႏွင့္ အေျခတူျပဳထား၍ ျဖစ္သည္။ မူရင္းေငြေၾကးကို
မသိသည့္အေျခအေန၊ ယူ႐ိုကဲ့သို႔ ဒုတိယေငြေၾကးကို ညႊန္းထားသည့္အေျခအေနမ်ား
တြင္ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းမေပးထားပါ။ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၅
တြင္ ႐ွဳပါ။
၃၇။

Times of India ၂၀၁၂.

၃၈။

ကူပြန္ေရာင္းျခင္းကို လွဴဒါန္းေငြ အနည္းအက်ဥ္း လက္ခံရရွိရန္သံုးသည္။ ဥပမာ ကုန္စံု
ဆိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပါတီတစ္ရပ္အေပၚ သစၥာခံမွဳအားေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ကူပြန္ေရာင္းၾက
သည္။ အနည္းအက်ဥ္း အားပါသည့္ တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည္။
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(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကံစမ္းမဲေဖာက္ရန္ လက္မွတ္ျဖတ္ပိုင္းေရာင္းျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူပံုရပါ
1. Chapter
4/
tm&S Title

သည္ - ဘာသာျပန္သူ စကားခ်ပ္)။
၃၉။

Republic of Indonesia ၂၀၁၂.

၄၀။

Irwanto ၂၀၀၉.

၄၁။

Philippine Center for Investigative Journalism ၂၀၁၀.

၄၂။

Thompson ၂၀၁၂ ႐ွဳပါ။

၄၃။

အေပၚ႐ွဳပါ (Ibid).

၄၄။

ICFET ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၆။

၄၅။

Klein and Winkler ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ 117ff.

၄၆။

Kompas ၂၀၁၀.

၄၇။

McCargo and Pathmanand ၂၀၀၅, စာမ်က္ႏွာ 70ff.

၄၈။

အေပၚ႐ွဳပါ (Ibid).

၄၉။

Ferdinand ၂၀၀၃, စာမ်က္ႏွာ ၆၅။

၅၀။

EU EOM ၂၀၀၈b, စာမ်က္ႏွာ ၃၃။

၅၁။

Ufen ၂၀၀၈; Sabarini and Partogi ၂၀၁၃.

၅၂။

Ufen ၂၀၀၈.

၅၃။

Hellmann ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅။

၅၄။

BTI ၂၀၁၂a, စာမ်က္ႏွာ ၁၀။

၅၅။

Mietzner ၂၀၀၈, ၂၀၁၁; Widhiarto ၂၀၁၁.

၅၆။

Democracy International ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၆။

၅၇။

Radio Australia ၂၀၁၂.

၅၈။

Suri ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂။

၅၉။

Gomez ၂၀၁၂.

၆၀။

IEOM ၂၀၁၂.

၆၁။
၆၂။

Antara News ၂၀၁၂.
Carlson ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃၉၇။
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၆၃။

TI Malaysia ၂၀၁၁; Mayberry ၂၀၁၃.

၆၄။

Katz and Mair ဆ၉၉၅. Cartel ပါတီဟူသည္ အစိုးရပါတီ၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တဆက္
တစပ္တည္း ႐ွိေနေသာ ပါတီဟု ေခၚသည္။ ျပည္သူႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္
စည္းျခားတည္ရွိသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္တတ္
သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအား မွီခိုျခင္း၊ အလြဲသံုးျခင္းေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ အေစးမကပ္ေပ။
အတိုက္အခံပါတီမ်ားအေပၚ မမွ်မတ ဆက္ဆံတတ္ၿပီး ပါတီစံုစနစ္သည္ ဤတစ္ပါတီ၏
ဖ်က္အားေၾကာင့္ ရွင္သန္ခြင့္မရေပ။

၆၅။

NEC ၂၀၁၂.

၆၆။

The LDP, DPJ, CGP or Komeito, SDP, နယူးဖရင္တီးယားပါတီ (The New Frontier
Party), နယူးပါတီနီပြန္ (New Party Nippon) ျပည္သူ႔ပါတီသစ္ (The People’s New
Party).

၆၇။

Carlson ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃၉၈။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီ၀င္ေၾကးသည္ အဓိက
၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Klein and
Winkler ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ 81ff)
ပါတီ၀င္ေၾကးက

အေရးႀကီးသည္။

ကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုခိုင္မာသည့္ ပါတီအတြက္
ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြမွာ

DPJ

ပါတီအတြက္

အေရးႀကီးေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ အေရးပါမွဳ နည္းပါးသည္။
၆၈။

Carlson ၂၀၁၂.

၆၉။

EU EOM ၂၀၀၈a, စာမ်က္ႏွာ ၈၊ ၁၉။

၇၀။

Mietzner ၂၀၀၇, ၂၀၀၈; Ufen ၂၀၀၈.

၇၁။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အက္ဥပေဒ (အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း
၃၂၁၄) အတြက္တင္ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာအား ႐ွဳပါ။ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဖိလိပိုင္ပီဆို
သန္း ၃၅၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၃.၉၆ သန္း) အထိ အစိုးရရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ေပးရန္
စီမံကိန္းတစ္ခု ပါရွိသည္။ ထိုေငြသည္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ပါတီပံု
မွန္အသံုးစရိတ္အတြက္လည္းေကာင္း သံုးစြဲရန္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အသံုးစရိတ္ဟူသည္မွာ
ႏိုင္ငံသားအသိပညာေပးေရး၊ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ပါတီ၀င္သစ္စုေဆာင္းေရး
ႏွင့္သင္တန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလ
ႏွင့္ကုမၸဏီအလွဴေငြမ်ားကို တားျမစ္သည့္အခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္း
ရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တဖန္ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြရ႐ွိႏိုင္မည့္
အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ပါတီတစ္ရပ္သည္ ပမာဏတစ္ခအ
ု ထိ ပါတီ၀င္ေၾကးေကာက္ခံႏင
ို ္
သည့္အခ်က္ႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားမွ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ထည့္၀င္ေငြပမာဏ ရွိရမည့္
အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ (ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ မနီလာစံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာမွ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြဟူေသာ ေဆာင္ပါးတြင္ ႐ွဳပါ)။
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Saragih ၂၀၁၂.

၇၃။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ အက္ဥပေဒ နံပတ္ ၁၀၃၉၅၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃။

၇၄။

SiriVunnabood ၂၀၁၃.

၇၅။

မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား

သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ

၀င္ၿပိဳင္၍

စည္းမွ်ဥ္းမ်ားကို

ပိုမိုတင္းၾကပ္လာ၊ ဂ်ာကာတာပို႔စ္၊ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ၆။
၇၆။

EU EOM ၂၀၀၈a, စာမ်က္ႏွာ ၂၂။

၇၇။

Butrsripoom ၂၀၁၁.

၇၈။

Sihaloho ၂၀၁၃.

၇၉။

Welsh ၂၀၁၃.

၈၀။

EU EOM ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၄။

၈၁။

COMFREL ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၄။

၈၂။

အေပၚရွဳ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄။

၈၃။

ထိုင္၀မ္

တရားမွ်တေသာ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္

ႏိုင္ငံတကာေကာ္မတီ

၂၀၁၁၊

စာမ်က္ႏွာ ၂၄။ (International Committee for Fair Elections in Taiwan)
၈၄။

ဖယ္ထားသည့္ေနရာ စီမံကိန္း ၂၀၁၄။ (Quota Project)

၈၅။

Shvedova ၂၀၀၅; UNDP and NDI ၂၀၁၁.

၈၆။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြက္ Halder ၂၀၀၄ ကို႐ွဳပါ။

၈၇။

Gaunder ၂၀၁၁.

၈၈။

NEC ၂၀၁၂.

၈၉။

UNDP and NDI ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၈။

၉၀။

ဥပမာ Zakaria ၂၀၁၃ ကို႐ွဳပါ။ PKR သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာမက္ ဇာဟစ္ ဟာမီဒီ
(Ahmad Zahid Hamidi) ကို စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၂ သန္း
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁.၀၃ သန္း) သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲသည္။

၉၁။

ANFREL ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၀။

၉၂။

Bhaskar and Surseh ၂၀၁၂.

၉၃။

EU EEM ၂၀၀၈, စာမ်က္ႏွာ ၂၂။

၉၄။ အာ႐ွအေ႐ွ႕ေျမာက္ႏိုင္ငံဥပမာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္
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tm&S Title

၇၂။

မ်ား ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကိုသံုးၾကသည္။ လြတ္လပ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
ကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး မီဒီယာလွည့္ကြက္ (spin) နည္းသံုး၍ လိုက္ၾကသည္။ (Koellner
၂၀၀၉).
၉၅။

Qodari ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃။

၉၆။

Ufen

၂၀၁၀.

Paath

(၂၀၁၃)

၏အလိုအရ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္

ကိုယ္စားေလာင္းတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ သံုးၾကသည္။
၉၇။

MacRae and Putra ၂၀၀၉.

၉၈။

ဤကိစၥတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုးရီးယား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီအသံုးစရိတ္မ်ားအား သူ၏၀ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ထားသည္။

၉၉။

IRI ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၅၆။

၁၀၀။

Da Cunha ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃၀။

၁၀၁။

Wang and Kurzman ၂၀၀၇.

၁၀၂။

ANFREL ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၄။

၁၀၃။

Thompson ၂၀၁၂.

၁၀၄။

IEOM ၂၀၁၂.

၁၀၅။

ICFET ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ၂၇။

၁၀၆။

Santucci and Ohman ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ၂၈။

၁၀၇။

Shrivastava ၂၀၁၂.

၁၀၈။

ADR (ေန႔စြဲမပါ)။

၁၀၉။

ကာတာစင္တာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၁၁၀။

အေပၚ႐ွဳ စာမ်က္ႏွာ ၃၀။

၁၁၁။

ICW ၂၀၀၉.

၁၁၂။

TI ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၁၈။

၁၁၃။

TI မေလးရွား ၂၀၁၁။

၁၁၄။

ANFREL ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ၁၀။

၁၁၅။

ကာတာစင္တာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သည္ စည္းကမ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ စီစဥ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
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ပါတီမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းသစ္ျဖစ္
Party-Struggle) ဟူေသာပါတီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စည္း႐ံုးေရးဆင္းလွ်င္
ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
၁၁၆။

EU EOM ၂၀၁၂.

၁၁၇။

Democracy International ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ၂၆။

၁၁၈။

EU EOM ၂၀၀၈b, စာမ်က္ႏွာ၂၅။

၁၁၉။

Transparency International 2006, စာမ်က္ႏွာ၄၆။

၁၂၀။

Weintraub and Brown ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ၂၆၅။

၁၂၁။ စည္း႐ံုးေရး ရန္ပံုေငြလွ်ပ္တျပက္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဇန္န၀ါရီလ
၂၀၁၃ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အမွတ္ ၉၆၁၆
တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္သည္ (စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ေရးအ
တြက္ ေယဘုယ်ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား)။ ထို႔ျပင္ Omnibus ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င့္၀တ္ႏွင့္ tair
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒတို႔တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္လည္းသတ္မွတ္သည္။
၁၂၂။

Mangahas ၂၀၁၃.

၁၂၃။

ကမၻာ့သမာသမတ္က်မွဳအစီရင္ခံစာ ၂၀၀၉။

၁၂၄။

အေပၚ႐ွဳ။

၁၂၅။

ANFREL ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၃၆။

၁၂၆။

Ohman ၂၀၁၂.

၁၂၇။

ICG ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၂၁။

၁၂၈။

Cf. Mietzner ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၃၁။

၁၂၉။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ခ်င္
လာၾကသည္။ ပို၍ စည္းစနစ္က်နေသာ ပါတီမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔တည္႐ွိရန္၊ လႊတ္ေတာ္သည္
ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳမွဳ ပိုမိုအားေကာင္းရန္၊ ေဒသႏၱရအထက္တန္းလႊာတို႔၏ ဆရာေမြး
တပည့္ေမြး၀ါဒ က်ဆံုးရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားသည္။ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ပံုစံမွာ ေပါင္းစပ္
စနစ္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း Reilly (2006) ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေပါင္းစပ္စနစ္(Mixed
system) တြင္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (PR)ႏွင့္ မ်ားသူႏိုင္စနစ္ (plurality system)
ႏွစ္ခုလံုး၏ လကၡဏာရပ္တခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ နဂိုရွိရင္းစြဲ မေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ေသာမဲတစ္ျပား
စနစ္ (The single non-transferable vote)ေနရာတြင္ ေပါင္းစပ္စနစ္ကို ေတာင္ကိုး
ရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ ဂ်ပန္တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဖိလိပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းတြင္ plurity
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သည္။ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကရတ္တစ္ပါတီ-ႀကိဳးပမ္းျခင္း (Indonesian Democratic

စနစ္ႏွင့္ plurity ႏွင့္တူေသာစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ယခုအခါ ေပါင္းစပ္စနစ္ျဖစ္လာသည္။
(Tomsa ၂၀၁၃ ကို ႐ွဳပါ)။
၁၃၀။

တျခားေသာ အဂတိလိုက္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးလွဳပ္ရွားမ်ား မၾကာခင္က ေပၚထြန္းလာ
သည္။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ေဒလီေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီသစ္ျဖစ္သည့္ အမ္အဒါမီပါတီ
ေခၚ လူသာမန္ပါတီ (Aam Aadmi Party or Common Man Party) အႏိုင္ရ
သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ႐ွဳပါ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာဒီးယားမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ႐ွဳပါ။
သို႔မဟုတ္ ဖိလိပိုင္မွ ဗုိက္ပူႏိုင္ငံေရး (pork-barrel politics) ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

၁၃၁။

SFD ၂၀၁၀ ကို႐ွဳပါ။

၁၃၂။

Cf. Balgos, Mangahas and Casiple ၂၀၁၀.

၁၃၃။

Gowda and Sridharan ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ၂၃၇။

၁၃၄။

Pinto-Dushinsky 2002.

၁၃၅။

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြမူ၀ါဒကို

ေရးဆြဲ၊

ျပင္ဆင္၊ ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ
လည္းေကာင္း

ပါ၀င္သူကိုဆိုလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

မည္သည့္ဌာနမွ

ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည္မဟုတ္၊ မည္သည့္ဌာနမွပင္ျဖစ္ေစ သူလုပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္
အေပၚအေျခခံသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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vufwiftar&du
ဂ်ဴအမ္ ဖာနန္ဒုိ လြန္ဒုိႏုိႏွင့္ ဒန္နီယယ္ ဇုိဗက္တုိ*

rdwfquf
မၾကာေသးမီက ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခား
တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ လူလတ္တန္းစားတုိးပြာလာျခင္းတုိ႔၏ ရလဒ္အျဖစ္
လက္တင္အေမရိက၁ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏ အခန္းက႑သည္ ပုိမုိအေရးပါလာသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ၾကား၌ ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ(ဂ်ီဒီပီ)၏ တစ္ႏွစ္တာ
ပ်မ္းမွ်တုိးတက္မႈသည္ ေဒသတြင္းတစ္ခုလုံ၌ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။၂ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁၃
ၾကားကလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ၿပီး လူမႈဘ၀
အဆင့္အတန္းလည္း ပုိေကာင္းလာခဲ့ကာ ၁၉၉၅ တြင္ ေဒသတြင္း လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ
အလယ္အလတ္လူတန္းစားအျဖစ္ရွိေနခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ
ခဲ့သည္။၄
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိေငြေၾကးက႑ ပုိမုိအေရးပါလာျခင္းသည္ ေဒသတစ္ခုလုံး၌ ဒီမုိ
ကရက္တစ္ တန္ဖုိးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ခုိင္မာအားေကာင္းလာမႈႏွင့္တစ္ၿပဳိင္တည္း ျဖစ္လာ
သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေငြေၾကးကို ဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေကာင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
အရအားလုံးတန္းတူယွဥ္ၿပဳိင္မႈျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္အလားအလာထက္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္
ဆုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္သည့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား (အာဏာပုိင္မ်ား၏ထုိကိစၥမ်ားကိုကုိင္
တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း) ၏ လႊမ္းမုိးမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈစသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ဆက္ႏြယ္ေနဦး
မည္ျဖစ္သည္။

*

သူေတသနဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားႏွင့္

အသုံး၀င္ေသာ

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္မႈအတြက္

အယ္ဖရက္ဒုိ

႐ုိဒရီဂြက္အားလည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ စနစ္တက်ျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ ဂ်ဴအမ္နီတာ ဘီတန္
ကုတ္အားလည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ

အထူးျပဳသုေတသီႏွင့္

အတုိင္ပင္ခံ

အုိမာဒါရီယုိပီနာနီႏုိအား

လည္းေကာင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ လက္တင္အေမရိကႏွင့္
ကာရစ္ဘီယန္အဖြဲ႕ အားလည္းေကာင္း စာေရးသူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား၌ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး
၏

အခန္းက႑ကုိ

အေရးႀကီးသည့္ေလ့လာမႈမ်ားစြာျဖင့္

ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။၅

ေဒသတြင္းရွိ

ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါးႏွင့္ လက္တင္အေမရိကဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရန္
ပုံေငြ၏ အခန္းက႑တြင္မ်ားေျမာင္လွေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားရိွေန
သည္။ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္လြယ္ေသာ၊ လက္ရွိ,ရိွထားၿပီးေသာ
ျပည္စုံသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္တုိင္ ရန္ပုံေငြပမာဏ (အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကရက္
တစ္ဘ၀အေပၚ ၄င္းတုိ႔၏သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ တကယ့္ဇစ္ျမစ္) ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး မရ
ရွိႏုိင္ေပ။
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈလည္း
ေဒသတြင္ တုိးပြားလာလွ်က္ရွိၿပီး ထုိကိစၥသည္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစီ
အစဥ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။၆ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက လက္တင္
အေမရိကတုိက္တစ္၀ွမ္းတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားစုေ၀းဆႏၵျပမႈမ်ား
သည္ ဒီမုိကေရစီ၏ အရပ္ရပ္၏အရည္အေသြးႏွင့္ ဖူလုံေရးခြဲေ၀မႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ေရး တုိ႔၏ အေရးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္မူ အဂတိလုိက္စားေသာ
ႏိုင္ငံေရးသမားကို မေက်နပ္သည့္ ႏုိင္ငံသာမ်ားက လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာအရ ဆုိးရြားသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိ
သည့္ ကုမၸဏီလွဴ ဒါန္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ မဲ၀ယ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔
ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းကို ဆႏၵျပ
မႈမ်ားက ျပသလွ်က္ရွိသည္။
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေကာက္အထည္ေဖာ္ျခင္း
တုိ႔ကုိ ယခုအခန္းတြင္က ကနဦးသုံးသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။
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ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ျပႆနာမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမရွိျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာပုံမရဘဲ

ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ

အသက္၀င္ေအာင္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္ပုံရသည္။ ထုိကိစၥသည္ ရန္ပုံေငြျပႆနာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လက္တင္ အေမရိက
ရွိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမွ ဆင္းသက္လာေသာ စ႐ုိက္လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္
မ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္တည္းရွိသည့္အေျခအေနလည္းမဟုတ္ဘဲ ဓေလ့ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရား
မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ပုံမ်ား အလြန္အမင္းမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးမျပည့္၀ျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕
အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ ႏုိင္ငံ့ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ တုိ႔ကုိ
ၾကပ္မတ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမရွိျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာေပါင္းဆုံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမ်က္ႏွာစာမ်ားအတူတကြေပါင္းစပ္၍

ႏႈန္းစံမ်ားကိုအျပည့္အ၀လိုက္နာ

သည့္၊ စစ္မွန္ေသာ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္၊ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းျပႆနာကို ေျပလည္ေစေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရေဆာင္ရြက္လုိစိတ္လုိအပ္ၿပီး
ေစာင့္ ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္း
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ေသာ ရန္ပုံေငြကို တုိက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသည့္ အျခားႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္း
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ

ေပ်ာ့

ေပ်ာင္းညင္သာမႈရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ေငြေၾကးကိစၥကို ထိ
ေရာက္စြာတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္မႈရွိေရးႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးစိမ္
ေခၚခ်က္မ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။
ေဒသ၏ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ စစ္အစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၿပီးေနာက္
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသ၏တစ္၀ွမ္း ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီခုိင္မာ
ေရး ေနာက္ဆက္တြဲအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ ႀကီးမားသည့္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္း
မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (အုိေအအက္စ္) ကဲ့သုိ႔ ယေန႔ ကာလ
ရွိ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကို ပုိၿပီး အာ႐ုံစုိက္လွ်က္ရွိသည္။

yGifUvif;jrifomrIESifU tm;udk;xkdufaom owif;tcsuftvufr&Sdjcif;
လက္တင္အေမရိကရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ၀င္ေငြကို
တစ္ႏွစ္တာအားျဖင့္ (၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆိုင္သ
ည့္ ၀င္ေငြ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကို ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ထက္၀က္ခန္႔တြင္လည္း
ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အလားတူ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ သုိ႔တုိင္ ယင္းလုိအပ္
ခ်က္၏ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈသည္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ဆုိင္ရာ သိရွိမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႕
တြင္မႈ အမ်ားျပည္သူသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေရး
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ လုိက္နာမႈမ်ားလည္း မရွိၾကေပ။၇ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား
ႏွင့္ပက္သက္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္
နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ရန္ပုံေငြေဖာ္ျပမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္
လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
ေက်ာ္လြန္ဖြယ္ပုိရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားစိမ့္၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ရေနျခင္းမ်ား ပုိမုိတုိးပြားေစၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျပည္သူလူထု ယုံၾကည့္ကုိးစား
မႈကို ထိခုိက္ေစသည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိ ေငြေၾကးကိစၥကုိသည္ အေျခအေနတစ္စုံတစ္ရာမွ အပ
(ဥပမာ- ႏုိင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား စိမ့္၀င္ျခင္း) ေယဘုယ်အား
ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေဆြးေႏြး ျငင္းခုံမႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမျဖစ္ေသးေပ။ ပါတီရန္ပုံ
ေငြမ်ားသည္ ပါတီတြင္းကိစၥသာျဖစ္သင့္ သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ရပ္ခံေျပာဆုိၾကသည္။

oabmw&m;a&;&mt& tm;enf;aom pnf;rsOf;Oya'rsm;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီ
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မ်ားႏွင့္အတူ

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ) ေဒသတြင္ မရွိေပ။ ၁၉၉၇ တြက္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေမရိက တုိက္တြင္း
5. Latin America

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအတြက္ အေသးစိတ္
က်ေသာ ႏႈန္းစံမ်ားမပါ၀င္ေပ။ ၂၀၀၁ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ အေမရိကတုိက္တြင္း ဒီမုိ
ကရက္တစ္စာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၅ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ အတြက္ အလြန္အေရး
ႀကီးသျဖင့္ “ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ မွ်ေျခရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စနစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ အာ႐ုံ
စုိက္သင့္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားမပါရွိေပ။
အမ်ားအားျဖင့္ လက္တင္အေမရိွ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားသည္ အားနည္းခ်က္မ်ား
ပါ၀င္ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကို တုိးၿပီးေဖာ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ တင္းက်ပ္ၾက
သည္။ အၿမဲမဟုတ္သည့္တုိင္ ၄င္းတုိ႔၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာ
တရား ေရးရာေဖာ္ေဆာင္မႈအားနည္းသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ လုိခ်င္ေသာ အေျဖကို
မရႏုိင္သလုိ ျပႆနာ၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္
လွဴဒါန္းမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ပါ၀င္
သည့္တုိင္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလြန္ကြဲျပားျခားနားစြာရယူသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုံေလာက္ျခင္းမရွိေပ။ တစ္ဖက္တြင္းလည္း
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အလြန္တင္းၾကပ္ၿပီး သဘာ၀မက်လွ်င္ ယင္းတုိ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းကို
ကြက္ေက်ာ္႐ုိက္ေရွာင္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

&mZ0wfrIruif;aom &efykHaiGrsm; pdrfU0ifvmjcif;
အဓိကအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွလာေသာ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းသည့္
ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ေဒသတြင္ အထူးျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္
မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ အားေကာင္းေသာ ေျခကုတ္စခန္းမ်ားရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အန္ဒီယန္
ေဒသမွ မကၠဆီကိုအထိ ရွည္လ်ားလွေသာ မူးယစ္ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္
သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းၾကပ္ေရးဆုိင္ရာမူေဘာင္မရွိခဲ့
သျဖင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္
ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ကုိလံဘီယာတြင္ ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ
တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္
လည္း ၄င္းတို႔၏ ေဒသတြင္းၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား သြယ္၀ိုက္ၿပီးရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း မ်ားအား
တားဆီးရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသတြင္းတစ္ျခား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး
`ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္ ေငြေၾကးမ်ား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြင္းသုိ႔ စိမ့္၀င္ျခင္းသည္
ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။၈
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ေဒသတစ္၀ွမ္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေနျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို ထိေရာက္စြာအေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာၾကား ကြာဟခ်က္ရွိေနျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားပါသည္။၉
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းသည္ အားေကာင္းေသာ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေပၚေပါက္ရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ အစီ
ရင္ခံတင္ျပေရးအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျခင္းမရွိလွ်င္ မိမိတုိ႔ရရွိ
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ထိခုိက္ေစ
သည္။ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း ယင္းတုိ႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္
ေစသည္။
ေဒသတြင္း၌

အသက္၀င္ေဖာင္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အဓိကကိစၥရပ္

သည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္အ၀၀မရွိေစျခင္း
ကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံသမားမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြ
(ရံဖန္ရံခါ ဆုိသလုိ အလြန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာေကာင္းသည့္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္တြင္
ျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္မ်ား မရွိျခင္းအျပင္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွီအခုိကင္းမႈလည္းမရွိ၊ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း မရွိဘဲ
၄င္းတုိ႔အား

အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္

အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္သာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကိုထိခုိက္ကာ တရား၀င္ျဖစ္မႈလည္း မရွိေတာ့
ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း၌ အေရးယူေဆာင္
ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား အျပစ္ေပးမခံရသည့္အခါ လြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ ရွိသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး အျခားသူမ်ားလည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္
မက္လုံးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပေတာ့သည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္မႈကို အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေစသည္။
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လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည့္ စည္း
မ်ဥ္းဥပေဒအမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား လွဴဒါန္းမႈတြင္
ျဖစ္သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးျပဳသည့္ တားျမစ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းႏွစ္ရပ္စလုံးအား ႏုိင္ငံျခားလွဴးဒါန္းမႈမ်ားအား တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၈၈
ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ားအားတားျမစ္ထားၿပီး ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား အားလွဴဒါန္းမႈကို တားျမစ္ထားသည္။) ႏုိင္ငံျခားၾကား၀င္မႈမ်ား၏ ရွည္လ်ားေသာ
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သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု လက္တင္အေမရိကတြင္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာ တားျမစ္ျခင္းမွာ တုိင္းျပည္
5. Latin America

မ်ား၏ ဒီမုိကေရစီနယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားက အလြန္အမင္းၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ
မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားသည္
ေတာင္ပုိင္းတြင္ အာဂ်င္တီးနားမွသည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မကၠဆီကုိအထိ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလွဴဒါန္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြေပးရန္ နီကာရာဂြာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ရန္ပုံေငြမ်ားအဆက္
မျပတ္စီး၀င္ခဲ့သည္။၁၀ မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ မ်ားအတြက္ ထုိင္၀မ္ဘဏ္မ်ားမွ
အလွဴေငြမ်ားလက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု သမၼတေဟာင္း အန္းရစ္ ဘုိလာေနာ့စ္ (၂၀၀၂-၀၇) ႏွင့္
အာေနာ္ဒုိအလီမင္ (၁၉၉၇-၂၀၀၂) ႏွစ္ဦးစလုံး စြပ္စဲခံခဲ့ရသည္။၁၁ အီေကြေဒါတြင္ သမၼတ
ေဟာင္း လူစီယုိ ဂူတီရာရက္ဇ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ၂၀၀၂ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ထုိင္၀မ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ လက္ခံခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။၁၂
ဗင္နီဇြဲလားတြင္ အတုိက္အခံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရန္ပုံေငြမ်ားကုိ လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု
လက္ရွိအစုိးရက စြပ္စြဲထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထံမွျဖစ္သည္
ဟု ဆုိသည္။ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ဟု စြပ္စဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား
လက္ခံယူသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား (ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား) ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တားျမစ္
သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ဥပေဒ၁၃ ကို
အစုိးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံျခား “ဒီမုိကေရစီ အကူညီ” ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳၾကသည္။ ခြင့္ျပဳထား
ေသာ ႏုိင္ငံတကာရန္ပုံေငြ၏ အထင္ရွားဆုံး ဥပမာမွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံ တစ္ရပ္အျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ေပးသည့္ နည္းပညာပုိင္း
ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီစနစ္မ်ားအား အေထာက္အကူေပးျခင္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္သည့္
ဂ်ာမန္ပါတီေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ရီပတ္ဘလီကင္ အင္စတီက်ဳ၊ ႏုိင္ငံတကာေရးရာအတြက္
ေနရွင္နယ္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဳႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္းရွိတုိင္းျပည္မ်ားသည္ အစုိးရကန္ထ႐ုိက္မ်ားထံမွ ထည့္၀င္မႈမ်ားကိုလည္း
တားျမစ္ထားသည္။ အစုိးရကန္ထ႐ုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပုိင္သည့္ ကုမၸဏီ
မ်ားမွ ပါတီမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈကို ႏုိင္ငံ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား အတြက္လွဴဒါန္းမႈကို ႏုိင္ငံ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္လည္းေကာင္း တားျမစ္ထားသည္။
ယင္းသုိ႔ေသာ တားျမစ္မႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္မႈကို ႀကဳိတင္ကာ
ကြယ္ရန္၊ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သမာသမတ္က်မႈကို အာမခံႏိုင္ရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈကို
ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကားေနမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔
ပင္ျဖစ္ေစ အစုိးရကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကာတည္
ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ ရန္
ပုံေငြဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ေတာ့ ရွိေပမည္။၁၄ “မလုိလားအပ္ေသာ အလွဴရွင္မ်ား” အျဖစ္
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ တားျမစ္မႈ
လားဆုိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ယင္းစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားအား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ ဘရာဇီးလ္တြင္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့မွာ အန္ဒရိတ္ ဂူတီရာရက္ဇ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းမႈ ဘရာဇီးလ္ ရီယယ္ ၄ ဒသမ
၆ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္း)၁၅ သည္ ပါတီဒုိ ေဒါ့စ္ ထရာဘယ္ဟာ
ဒုိရမ္းထံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္ဟု မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ (ယင္းကုမၸဏီသည္ အစုိးရ
၏ တတိယအႀကီးဆုံး ကန္ထ႐ုိက္ျဖစ္ၿပီး ကန္ထ႐ုိက္တန္ဖုိးစုစုေပါင္း ဘရာဇီးရီယယ္ ၃၉၃
ဒသမ ၃ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၀၉ ဒသမ ၉ သန္း) ကို ရရွိထားသည္)။၁၆
ေဒသတြင္းရွိ တုိင္းျပည္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း အမည္မေဖာ္
ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ပါတီမ်ားသုိ႔ လွဴဒါန္းမႈကို တုိင္းျပည္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက
လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသုိ႔ လွဴဒါန္းမႈကို တုိင္းျပည္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကလည္း
ေကာင္း တားျမစ္ထားသည္။ ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္သုိ႔
လွဴဒါန္းမႈကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သိပုိင္ခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ရန္ပုံေငြဇစ္ျမစ္ကုိ ယင္း၏
တရား၀င္မႈအပါအ၀င္ ေဖာ္ျပရမည့္ အေျခခံမူျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း
မရွိလွ်င္ စနစ္တြင္းသုိ႔ ရာဇ၀မႈမကင္းေသာ ေငြမ်ား၀င္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း
မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ လြယ္ကူေပမည္။ ခ်ီလီတြင္မူ “အရန္ထားေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ား” အျဖစ္သိၾက
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက ပါတီတစ္ရပ္ သုိ႔ အမည္မေဖာ္ဘဲထည့္၀င္မႈမ်ားကုိ ခ်ီ
လီေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားရန္လုိအပ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္မွာ ပါတီမ်ားသုိ႔
လွဴဒါန္းသူ၏ အမည္ကုိမေဖာ္ျပဘဲ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။၁၇ ထုိနည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းသည္ လွဴဒါန္းသူႏွင့္ လက္ခံသူၾကား အခြင့္အာဏာရ ၾကားခံျဖစ္လာၿပီး
အမည္မေဖာ္မႈကို ေလးစားလုိက္နာရင္း ထည့္၀င္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ကာ မသမာမႈ
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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မ်ားေၾကာင့္ ယင္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ေနာက္ကြယ္မျမင္သာသည္ေနရာတြင္ ေရာက္သြားေစမ

ပုံ ၅.၁။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အမည္မေဖာ္ဘဲ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို
5. Latin America

တားျမစ္ထားသည္ လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း
			
၈၀

၇၂%			

၇၀%

၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ယင္းဇယားသည္ ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ ေကာက္ယူ
ထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

အုိင္ဒီအီးေအ

အေျခခံထာျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။

http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=292&region=19

တြင္

ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

yk*¾vdu 0ifaiG&if;jrpfrsm;
ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ ထည့္၀င္မႈမ်ား
လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပုိင္းပုိင္းခြဲေနသည့္ပါတီအခင္းအက်င္း တစ္ရပ္
ရွိၿပီး ပါတီမ်ားစြာမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသ၏ ဒီမုိကေရစီအေထြေထြအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
မ်ားအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္တြင္မွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ပါတီ၀င္မ်ား၏ ပါတီ၀င္ေၾကးအေပၚ (ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ား)
မွီခုိေနသည့္ ပုိၿပီးအေျခခုိင္သည့္ ပါတီ၀င္မ်ားစြာရွိသည့္ အစဥ္အလာဥေရာပ ပါတီမ်ားကဲ့သုိ႔
မိမိတို႔ဘာသာ လႈပ္ရွားလည္ပတ္သည့္ ပါတီမ်ဳိးရွာရန္ အလြန္ခက္ေပမည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးသည္
တစ္ကမၻာလုံးရွိ ပါတီမ်ားအတြက္ က်ဆင္းေနေသာ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္ေနသည္။ ပုဂၢလိကႏွင့္
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ပို၍အေရးပါလာသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ပုိၿပီးဆင္ေသာ

လက္တင္အေမရိက အခင္းအက်င္းတြင္ ကမၻာလုံဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ေလ့လာၾကည့္
ႏိုင္သည္။
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မားေသာ ပါတီမ်ားသည္လည္း လက္တင္အေမရိကတြင္ က်ဆင္း
ေနၿပီး ယင္းတုိ႔ေနရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပုိၿပီးေလ်ာ့ယဲကာ အလြတ္သေဘာလည္ပတ္သည့္ ပါတီမ်ား
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က အစား၀င္လာသည္။ ယင္းလမ္းေၾကာင့္ တရား၀င္ပါတီ၀င္မ်ားထံမွသာ ၀င္ေၾကးေကာက္ခံ
ဥ႐ုေဂြးရွိ ဖရန္တီ အမ္ပီလုိပါတီတြင္ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ ပါတီ
တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္ရန္ ပါတီ၀င္မျဖစ္မီကပင္၀င္ေၾကးေပးရသည္။၁၉
ဘရာဇီးလ္တြင္မူ မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရမည့္ ေၾကးေငြမ်ားေကာက္ခံျခင္းသည့္ ပါတီ၀င္မ်ား၏
လုပ္ခမ်ား အထူးသျဖင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ထိခုိက္ႏိုင္သျဖင့္
မျဖစ္မေနထည့္ရမည့္ေၾကး မ်ားကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည္။၂၀
ေဒသတြင္းရွိ တုိင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ျဖစ္ခဲ့သလုိပင္ ပါတီ၀င္မ်ားထံက ေငြေၾကးထည့္
၀င္မႈမရွိျခင္းသည္ ပါတီ၏၀ိေသသျပဳမႈတြင္လည္း ေလ်ာ့က်သြားေစမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယင္း
လမ္းေၾကာင္းသည္ မ်ားစြာေသာ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသလုိ ပါတီမ်ား
အား ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈ ေလွ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။၂၁ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ
ပါတီမ်ားက မိမိပါတီ၀င္မ်ားကုိ တက္ၾကြလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္
ေပမည္။၂၂
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ပါတီ၀င္မ်ား ထည့္၀င္မႈ၏တန္ဖုိးမွာ လွဴဒါန္းရသည့္ ပမာဏနည္း
ျခင္းထက္ပါတီ၀င္မ်ားကုိ ခြန္အားေပးျခင္းအေပၚမူတည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးအမ်ား
စုမွာ ျမင့္မားလွျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အိတ္ထဲမွ ေငြျဖင့္ထည့္၀င္
မည္ဆုိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေခါင္းေဆာင္မႈထံ မွ တာ၀န္ခံမႈမ်ဳိးကို ပုိမုိေတာင္းခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္း၂၃ မွတစ္ဆင့္ ပါတီ၀င္မ်ားအတြက္ မက္လုံးမ်ား
ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး
လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

စီမံကိုင္တြယ္ရန္အတြက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္

ရွိသင့္သည္။

၂၄

အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈမ်ား
ပမာဏႀကီးႀကီးမားမားလွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အေပၚ မတန္တဆလႊမ္းမုိမႈမ်ားရွိေနေစေသာေၾကာင့္ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ားမ်ားကို ရွာေဖြ
ျခင္းသည္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြထည့္၀င္မႈမ်ားအတြက္ လက္ခံမႈအမ်ားဆုံး ပံုေသ
နည္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ လႊမ္းမုိးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရာတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ ပမာဏ
ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ရပ္ (ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္
သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္)တြင္

ပါတီတစ္ခုအား

လွဴဒါန္းသူတစ္ဦးတည္းက

ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္

ပမာဏကန္႔သတ္မႈကို ေဒသတြင္းရွိ တုိင္းျပည္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက က်င့္သုံးသည္။ ႏုိင္ငံ ၅၀ ရာခုိင္
ႏႈန္းကသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အလွဴရွင္တစ္ဦးက ထည့္၀င္ႏုိင္မည့္ ပမာဏကုိ ကန္႔
သတ္ထားသည္။
အေသးစားေငြပမာျဖစ္သည့္ အျခားေသာ၀င္ေငြအမ်ဳိးအစားမွာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ပါတီကရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္း
မ်ား ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြနိမ့္ပါးေသာ ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 187

5/ vufwiftar&du

ရေလ့ရွိသည့္ ပါတီမ်ား၏ပါတီ၀င္ေၾကးေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။၁၈

ရွားမႈမ်ားအား ရန္ပုံေငြ ထည့္၀င္ႏုိင္မည့္ အျခားတီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ လယ္
5. Latin America

သမားမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား
လည္း ပါ၀င္သည္။ ဘုိလီးဗီးယားသမၼတ အီဗုိမုိရာလက္စ္သည္ သူ၏ ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပြဲ
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကုိကာႏွင့္ ခ်ဴႏုိ
(ေအးခဲထားေသာ အာလူးေၾကာ္မ်ား) လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။၂၅ ၂၀၀၂ ကိုလံဘီယာ
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈတြင္ အဓိကကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အယ္လ္
ဗာ႐ုိ ယူရီဘီ၊ ဟုိရာစီယုိ ဆာပါႏွင့္ ႏုိမီဆာနင္ တုိ႔သည္ အေသးစားေငြပမာဏမ်ား ရရွိရန္
မဲဆြယ္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားပါ၀င္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယူရီဘီမဲဆြယ္လႈပ္ရွား
မႈအတြက္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ဖြင့္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ႏွစ္လအတြင္း၌ ပင္ကုိလံဘီယာပီဆုိ သန္း ၃၀၀
(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၁၈၀၀၀ ) ကုိ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္။၂၆
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ အေရးႀကီးပုံအတိအက်ကုိ တုိင္းတာရန္ ခက္ခဲ
သည္။ ပါတီ အားလုံးက တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြသည့္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို
အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ ာသီမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္အတြက္ ယင္းတု၏
႔ိ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို
ေလွ်ာ့မတြက္ သင့္ေပ။

ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား
ႏုိင္ငံေရးတြင္ လူအနည္းငယ္၏ အလြန္အမင္းလႊမ္းမုိးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လွဴဒါန္းမႈ
ပမာဏ အားကန္႔သတ္ရန္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ႀကဳိးပမ္းသည့္တုိင္ ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္စပ္
လ်ဥ္းေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္ ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံ (ဘရာဇီးလ္၊ ခ်ီလီ၊ ကုိလံဘီယာ၊
အီေကြေဒါ၊ ပါရာေဂြး) တုိ႔သာ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုရယူရန္ အားထုတ္မႈ
နည္းနည္းသာ မိမိတုိ႔လုိအပ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္
ႏုိင္ငံေရးသမားအတြက္ စီးပြားေရးအရ ခ်ိန္ဆမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ မွတ္သားသင့္သည္။ ထိုသုိ႔
ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္သန္မႈသည္ ၄င္းတုိ႔
အေပၚမွီခုိေနရသည့္အခါ အလွဴရွင္မ်ားလုိအပ္သည့္ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ဘက္သ႔ုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
ေစာင္းသြားမည့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚသည္။
ပမာဏႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ
လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ခ်ီလီတြင္ Luksics၊ Mattes ႏွင့္ Saiehs စေသာ
မိသားစုပုိင္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Partido Communista) မွလြဲ၍
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးနီးပါးကို ထည့္၀င္သည့္အတြက္ ရန္ပုံေငြအရ ေနရာျဖန္႔ရန္အတြက္
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ (ဘယ္သူႏိုင္ႏုိင္ ၾသဇာလႊမ္း မုိးမႈဆက္ရွိေနေစရန္)အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သလုိ
ဒီမုိကရက္တစ္ ပရဟိတပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။၂၇ အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ “အႀကဳိက္ေတြ႕” မႈကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းမရွိေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၅၁ ဦးကို ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ေျခရာခံၿပီး ေဖာ္ထုတ္သတ္
မွတ္ရန္ ပုိၿပီးခက္ခဲသည့္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျခင္းထက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းမႈကိုသာ
လုပ္ၾကသည္ဟု ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖဆုိခဲ့သည္။၂၈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း
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ကသာ ယင္းသုိ႔ေသာလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား
ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
သုိ႔ေသာ္လည္း လက္တင္အေမရိကရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္း
ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမုိအာ႐ုံစုိက္လွ်က္ရွိသည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အလွဴရွင္ ေဒးဗစ္
မာစီယာ (David Murcia)၂၉ ထံမွ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ပနားမားမွ
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီမွာ ကုန္
က်စရိတ္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံသားေတြကေပးသမလား၊ မာစီယာက ေပးသလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အရွင္သခင္ဟာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္မွာပါ။

မာစီယာက

ေပးတယ္ဆုိရင္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

လြတ္လပ္မႈနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အရွင္သခင္ဟာ သူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၃၀
အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ မွန္ကန္သည္ဟုယူဆၾကေသာ္လည္း
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းကိုႀကီးႀကီး မားမားေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိၿပီးယင္း ႏွင့္မတူေသာ ပမာဏ
ႀကီးမားသည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ အလားတူ

ပမာဏႀကီးေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ ျပႆနာ

တရား၀င္ျဖစ္မႈရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္ေတြ႕

မွာ ပမာဏမဟုတ္ဘဲ ထုိလွဴဒါန္းမႈမ်ားတြင္
ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္
ျဖစ္သည္ဟု

ပဓာန၀ါဒအေပၚအေျခခံျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾက

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း
ရပ္ခံေျပာဆုိၾကသည္။

သည္။

ထုိ႔

မ်ားတြင္

ကာလ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား

ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္

ပြင့္လင္းျမင္သာ

မႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရပ္ခံေျပာ ဆုိၾကသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
အခ်က္အလက္မ်ား

လွဴဒါန္းမႈမ်ား၏

ျပႆနာမွာ ပမာဏမဟုတ္ဘဲ ထုိလွဴဒါန္းမႈ

ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အနာဂတ္

သတင္း

ပမာဏႀကီးေသာ

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အနာဂတ္

ရရွိေအာင္

ကာလ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား

ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သင့္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္

ျပည္သူမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ သင့္သည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြမ်ား
လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေရးတြင္

ပုဂၢဳိလ္ေရးအားျပဳသည့္

အစဥ္အလာတစ္ရပ္

အထင္အရွားရွိၿပီး သမုိင္း၏ လူမ်ားႀကဳိက္ကာလအတြင္း အားေကာင္းၿပီး လူမ်ားႀကဳိက္ႏွင့္
အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ရွိခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးတုိ႔တြင္ သန္းၾကြယ္သူေဌးေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည့္တုိင္ ပါတီအနည္းငယ္
ကသာ ၄င္းတုိ႔ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရန္ပုံေငြအေပၚမွီခုိၾကသည္။ ယင္းမွီခုိမႈ၏ ဥပမာ
ႏွစ္ရပ္ကို မကၠဆီကိုႏွင့္ ကုိလံဘီယာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မကၠဆီကိုတြင္ ဒုသမၼတေဟာင္း
ဗင္းဆင့္ေဖာက္စ္အား

ႏုိင္ငံေရးပါတီ

Accion

Ancional

၏

“ဘ႑ာတုိက္”၃၁

အျဖစ္

ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ ကုိလံဘီယာတြင္မူ ကုိလံဘီယာဒီမုိကရက္တီ ကာပါတီက ရရွိခဲ့သည့္ ကုိလံဘီ
ယာရီယ္ ၁ ဒသမ ၇၆ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၈ သန္း) ၏ အမ်ားစုမွာ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မာရီယုိ ယူရီဘီ၊ ဟုိေဆး ဂြန္
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သည့္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ခံသူတုိ႔ထံမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ဇာလုိ ဂူတီရာရက္ဇ္တုိ႔က ၄င္းတုိ႔၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖင့္ အာမခံခဲ့ေသာ ေခ်းေငြျဖစ္သည္။၃၂သုိ႔တုိင္
5. Latin America

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွာ ပါတီသုိ႔၄င္းတုိ႔ထည့္၀င္ခဲ့သည့္ေငြေၾကာင့္ ရရွိျခင္း
ထက္ ၄င္းတုိ႔၏ ၾသဇာတိကၠိမႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါရမီတုိ႔ေၾကာင့္ ပုိရေလ့ရွိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေငြမ်ား
ကုိယ္စားေလာင္းတစ္ဦး၏

ကုိယ္

၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ

ပုိင္ရန္ပုံေငြထည့္၀င္ျခင္းသည္ သူ၏ ရန္ပုံေငြ

ရန္ပုံေငြထည့္၀င္သည့္

ပုဂၢဳိလ္မ်ားေၾကာင့္

ရွာေဖြ ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ျခားနားၿပီး ၄င္းသည္သူ၏

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲ ြ ိင
ု ္မည့္အလားအလာႏွင့အ
္ ဓိက

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက
အႏုိင္ရသည့္တုိင္

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကုိယ္စားေလာင္း၏ ကုိယ္ပုိင္

ပါတီ၏အားသည္ ေပ်ာ့သြားေပမည္။

ရန္ပုံေငြမ်ား သုံးစြဲမႈကို ဤအခန္းတြင္ ေဆြး
ေႏြးထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီရန္ပုံေငြတြင္ ေသးငယ္
ေသာအခန္းက႑တြင္သာရွိေနစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအဆင့္အားလုံးရွိ

ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ားစြာ (အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္)သည္ ၄င္းတုိ႔၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
အတြက္ ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္တုိင္ရွာရသည္။၃၃ ႏုိင္ငံေရး၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ သဘာ၀ႏွင့္
ပါတီမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္ကို ယင္းအေလ့အထက ေပၚလြင္ေစသည္။
၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြထည့္၀င္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းက ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသည့္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီ၏အားသည္
ေပ်ာ့သြားေပမည္။
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေငြမည္မွ်ထည့္၀င္ခြင့္ျပဳသင့္သနည္း
ဆုိသည္မွာ ေဒသတြင္း၌ မေျဖရွင္းရေသးပုံရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၏

ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေငြကုိအသုံးျပဳျခင္း၏

အထင္ရွားဆုံးဥပမာတစ္ရပ္ကို

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ ပါတီအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္မူတည္ေနသည့္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ေတြ႕
ႏိုင္ေပသည္။ ၂၀၀၉ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း Union-Propuesta Republiccana(PRO) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဖရန္စစၥကို နာဗက္ဇ္က “မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ေငြကုန္ေၾကးက်
အေတာ္မ်ားပါတယ္။ အားလုံးကို ကၽြန္ေနာ့္ဘာသာပဲ အကုန္ခံခဲ့တာပါ”၃၄ ဟု ဆုိသည္။ ကိုလံ
ဘီယာကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမွအပ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚကန္႔
သတ္ထားသည့္ လုိက္နာရန္မ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္
တုိင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈစု
စုေပါင္းကိုမူ ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္သည္။
ကုိလံဘီယာတြင္ ၂၀၁၁ ေဒသဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ
ကုိလံဘီယာ ရီယယ္ ၃၆၂ ဘီလ်ံ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၆၂ ဒသမ ၆ သန္း)၏ သုံးပုံ
ႏွစ္ပုံမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။၃၅ ေကာ္
စတာရီကာတြင္မူ Partido Movimiento Libertario

ထိပ္တန္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေအာ့တုိဂြာဗာရသည္ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြရန္ သူ၏
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အိမ္ကို အေပါင္ထားခဲ့ၿပီး သူ႔ကံၾကမၼာကို ပါတီလက္သုိ႔ အပ္ခဲ့သည္။၃၆ ထုိဥပမာကုိၾကည့္လွ်င္
ေဒ၀ါလီခံရမည့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ယူလုိစိတ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ အျခားကိစၥမ်ားလုိ ပင္
ယခုျဖစ္ရပ္တြင္လည္း ဂူဗာရာ သည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကုိ
ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွထည့္၀င္မႈမ်ားၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေခ်။ ၂၀၀၅-၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၉၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ထည့္၀င္မႈ သည္
ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ စုစုေပါင္း၏ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တက္
လာသည္ၿပီး ထုိကာလအတြင္း ပုဂၢလိကထည့္၀င္မႈသည့္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔
တက္လာကာ အစုးိ ရရန္ပေ
ံု ငြသည္ ၁၃ ဒသမ ၆ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ မွ ၁၆ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ အထိ တက္လာသည္။၃၇
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ပါတီ၏ ထည့္၀င္ႏိုင္မႈနည္း
ပါျခင္းအျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာတာ၀န္ခံမႈကို ေတာင္းဆုိျခင္းသည္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းသည္ ပါတီက ၾသဇာလြမ္းမုိးရန္ခက္ခဲသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္မႈမွတစ္ဆင့္
သူ၏ ႏုိင္ငံေရးအရင္းအႏွီးကို တည္ေဆာက္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအလား
အလာသည္ လက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အတားအဆီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏
ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံ ေငြဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္သာ မ်ားစြာသက္ဆုိင္ေနၿပီး အဆုိးဆုံးအေျခအေနတြင္
ႏုိင္ငံေရးကို အထက္တန္းလြာပိုဆန္ၿပီး လူခ်မ္းသာႀကီးမ်ားႏွင့္သာပုိဆုိင္ေအာင္ လုပ္သလုိျဖစ္
ေနသည္။ ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ျပႆနာျဖစ္႐ုံသာမက ႏိုင္ငံ
ေရးတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စုမ်ားပါ၀င္မႈအတြက္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္
ေငြေၾကးပမာဏ ႀကီးႀကီးမားမားရရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနေလ့ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြမ်ား
ပါတီမ်ားအတြက္ အျခားေသာပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ရွိေနသည့္ ၀င္ေငြမွာ ေရြးေကာက္ခံဌာန
မ်ား သို႔မဟုတ္ အစုိးရရာထူးမ်ားတြင္ရွိေနသည့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳသူမ်ားထံမွ လစာကုိ ျဖတ္
ေတာက္ျခင္းမွ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရမႈမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေလ့
အထကုိ ေဒသတြင္း၌ တားျမစ္ထားသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
ကပ္အာဂ်င္တီးနားတြင္ Radial Civic Union ပါတီသည္ ပါတီ၀င္ေငြႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ၄င္း၏
တရား၀င္၀ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၀ အထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ပါတီ၀င္မ်ား၏ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရျခင္းမွရရွိမႈသည္ ပါတီ၀င္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ပါတီ၀င္မ်ားမျဖစ္မေနထ
ည့္၀င္ရျခင္းမွရရွိမႈသည္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘုိလီးဗီးယားရွိ Movement
Toward Socialism လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဂတ္စတာဗုိ တုိရီကုိက ေျပာသည္
မွာ ပါတီသုိ႔ထည့္၀င္မႈသည္ လစဥ္ရရွိသည့္၀င္ေငြအေပၚမူတည္ ၿပီးၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္
ပြဲႏွစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထည့္၀င္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ၄င္းတုိ႔
ေနာက္ဆုံးရရွိခဲ့သည့္ ၂ လစာ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆုိသည္။၃၈
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ လစာေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္း
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ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးတြငပ
္ ါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရေရးထက္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးသမားသည္ကယ
ို က
့္ က
ို ယ
ို ္

သုိ႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရန္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း တားျမစ္ထား
5. Latin America

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီးလ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခုံ႐ုံးခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂၂
၀၂၅ အရ မျဖစ္မေန လစာျဖစ္ေတာက္ခံရျခင္းသည္ တရားမ၀င္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ႏွင့္လည္း မညီေပ။၃၉

ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကး
ရန္ပုံေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အတြင္းသုိ႔ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာေငြေၾကး စိမ့္၀င္လာျခင္း
သည္ လက္တင္အေမရိက ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္
ေစသည္။ ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေငြမဲလက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေပးသူ
မ်ားသည္ လက္ခံသူမ်ားအား ေၾကြးရွင္ဆက္ဆံေရးကိုထူေထာင္ဖြယ္ရွိၿပီး ပါတီသို႔မဟုတ္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းသည္

အလွဴရွင္၏

အပုိင္ျဖစ္သြားမည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူက ၄င္းတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က
ထည့္သြင္းရန္ ပါတီအား ဖိအားေပးဖြယ္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ ေငြမဲမ်ားစိမ့္၀င္သည့္ အဆင့္သည္လည္း ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း၏
ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ မကၠဆီကိုႏွင့္ ကိုလံဘီယာတုိ႔တြင္ျဖစ္သည္။
မကၠဆီကိုတြင္ ပုံမွန္စီးပြားေရးက႑မွ ဂ်ီဒီပီ၏ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်က်ဴးလြန္
ေသာရာဇ၀တ္မႈ မ်ားမွျဖစ္သည္ဟုဆုိၿပီး ဂြါတီမာလာတြင္မူ ျပႆနာပုိႀကီးၿပီး ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
အထိရွိသည္။၄၀ မကၠဆီကိုတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈပမာဏသည္ ယခုအခါတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံႏွင့္ ၁၂ ဘီလ်ံၾကားရွိသည္။ ထုိပမာဏသည္ တုိင္းျပည္ရွိတရား
မ၀င္ျပည္ နယ္သုံးခုတြင္းသာရွိသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။၄၁ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္
အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားသည္ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ေရြးေကာက္ပြဲမဲ
ဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔ ရန္ပုံေငြေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ထုိးျခင္းျဖင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားထံစိမ့္
၀င္ေနသည္ဟု သိၾကသည္။
ကုိလံဘီယာတြင္ ၂၀၀၈ တြင္ ကုိကိန္းေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းမွ အနိမ့္ဆုံး
ကိုလံဘီယာ ရီယယ္ ၁၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ (အင္နတာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈၇ သန္း)
စိမ့္၀င္ခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်သည္။၄၂ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္
ေရးသမားမ်ားအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွ ေငြေၾကးရယူ
ျခင္း ဆုိးဆုိးရြားရြားအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားကို ကိုလံဘီယာ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၄၃ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္
တြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ မူးယစ္ရာဇာပါဘလုိ အက္စ္ကို
ဘာသည္ သူ၏ ကုိယ္ပိုင္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။၄၄ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္
ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အေသး
စိတက
္ ်ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို ျပဳလုပခ
္ ဲသ
့ ျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေရး တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မမ
ႈ ွ
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ကုိလံဘီယာသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။၄၅
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ

ေငြေၾကးမ်ားပါ၀င္ပက္သက္သည့္

အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားသည္

စုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈျပဳလုပ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွ
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ေငြေၾကးကို လက္ခံရယူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အေရးယူခံရေလ့မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း
ႏုိင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
အခ်ဳိ႕ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အေရးယူခံခဲ့ရျခင္းမရွိေပ။
ေဆး၀ါးဂုိဏ္ႀကီး (Medicine Cartel)အမႈေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြ၏ ယင္းသို႔
ေသာအမႈမ်ားတြင္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကုိင္တြယ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ား
အား အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။၄၆ သုိ႔ေသာ္လည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိ
ေနသည့္တုိင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္မည့္ပုံရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား
က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒစ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၁၄ ႏွစ္မွ် ၾကန္႔ၾကာေလ့ရွိသည္။၄၇
ယင္းအမ်ဳိးအစားရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ကိုင္တြယ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

သို႔မဟုတ္

ေဒသတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအာ

ဏာပုိင္မ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ဒုတိယတန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကး၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕မ်ား (EMBs)ႏွင့္ အစုိးရအထူးေရွ႕ေနမ်ားၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္
ေသာညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ အႀကံျပဳၾကသည္။၄၈ ပါလာမုိကြန္ဗင္းရွင္း၏

မ႑ဳိင္ေလးရပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ
ဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြအေရးယူမႈအထူးအဖြဲ႕၄၉၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကိုလည္း အဆုိျပဳၾကသည္။၅၀
လက္တင္အေမရိကရွိ ႏိုင္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြရွိ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ မူးယစ္ေဆး
၀ါး ေငြေၾကးမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈသည္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ
မ်ားတြင္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းမႈမွ သီးျခားခြဲထား၍ မရ
ႏိုင္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။

xnfU0ifrI uefhowfcsufrsm;
အာဂ်င္တီးနား၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ အီေကြေဒါ၊ ဂြာတီမာလာ၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးတုိ႔ကဲ့သုိ႔
လက္တစ္ဆုပ္စာေသာႏိုင္ငံမ်ားကသာ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလ

မဟုတ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားထည့္၀င္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလ
အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားထည့္၀င္မႈ (ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ာအား လွဴဒါန္းမႈကန္႔သတ္
ျခင္းကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္) ကို ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာႏုိင္ငံမ်ားက ကန္႔သတ္ထားၾကသည္။
ယင္းသုိ႔တားျမစ္ျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလြန္အမင္းၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
ကုိေရွာင္ရွာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ ပါ၀င္မႈပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစရန္
ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းလွဴ ဒါန္းျခင္းမ်ားသည္ မွတ္တမ္း
တင္ခံရေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အမင္း ခက္ခဲသည္။
ရန္ပုံေငြကန္႔သတ္ျခင္းကို

ေက်ာ္လြန္သုံးစြဲျခင္းသည္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ပရိယာယ္ျဖင့္အေရးသာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္
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ေကာင္း လက္တင္အေမရိကရွိ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဂ်င္တီးနားတြင္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ‘စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ’ ေငြစာရင္းထည့္ပုံမ်ားျဖစ္
5. Latin America

လာေစခဲ့သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကသည္။၅၁ မကၠဆီကိုတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္
သည္ လွဴဒါန္းမႈကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိလက္ခံၿပီး ဗင္းဆင့္တီ
ေဖာက္စ္ ၅၂ ကုိ ေထာက္ခံသည့္ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ေပးရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ျဖင့္ ယင္းအမႈ
ကို ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ရသည္။၅၃

tpkd;&&efykHaiG axmufyHUjcif;
အစုိးရရန္ပုံေငြ တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္း
ပုဂၢလိကထည့္၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္

အဂတိလုိက္စားမႈအလားအလာ

မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြ တုိက္႐ုိက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခဳံေျပာ
ရလွ်င္ ေဒသတြင္း၏ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြစတင္ေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ တန္းတူညီ
မွ်မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ားပုိၿပီး ျဖစ္ထြန္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပုံရသည္။ အစုိးရရန္ပုံ
ေငြသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာခုိင္မာမႈကိုလည္း အားေကာင္းေစၿပီး အနည္းဆုံးအားျဖင့္ သီအုိရီ
အရ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေရး
ႀကီးသည္။ ထုိသုိ႔ အေရးႀကီးရျခင္းမွာ အားလုံးတန္းတူညီမွ်ယွဥ္ၿပဳိင္ေစေရးကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ က်ား/မ, မေရြး အနည္းဆုံးပမာဏတစ္ရပ္အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို
ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ ရွိေန
သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစနိုင္ပုံမေပၚေပ။၅၄
ေဒသတြင္းရွိ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြမ်ားေပးရန္
တရား ၀င္ျပဌာန္းထားျခင္းသည္ ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ ၄င္း၏အေရးႀကီးပုံကို ထင္ဟပ္ေစသည့္
တုိင္ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္သကဲ့သုိ႔ ပါတီ၏တကယ့္ရန္ပုံေငြမ်ားတြင္ရွိေနသည့္
အခ်ိန္အဆကို ဆုံးျဖတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကို ယင္းေဒသတြင္
ဥ႐ုေဂြးက (၁၉၂၈ တြင္) စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္စတာရီကာ(၁၉၄၉)၊ အာဂ်င္
တီးနား(သြယ္၀ုိက္ ၁၉၅၇ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ၁၉၆၁)၊ ပီ႐ူး(သြယ္၀ုိက္ ၁၉၆၆ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ၂၀၀၃)
တုိ႔က ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နီကာရာဂြာက ၁၉၇၄ တြင္ ေပးခဲ့ၿပီး မကၠဆီကုိက ၁၉၇၇ တြင္ ေပးခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကလည္း စတင္က်င့္သုံးလာ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ တြင္ အီေကြေဒါ၊
၁၉၈၁ တြင္ ဟြန္ဒူးရပ္၊ ၁၉၈၃ တြင္ အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၊ ၁၉၈၅ တြင္ ကုိလံဘီယာႏွင့္ ဂြါတီမာလာ၊
၁၉၉၀ တြင္ ပါရာေဂြး၊ ၁၉၉၅ တြင္ ဘရာဇီးလ္၊ ၁၉၉၇ တြင္ ပနားမားႏွင့္ ဒုိမီနီကန္ျပည္ေထာင္စု
သမၼတႏိုင္ငံတုိ႔က စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ဘုိလီးဗီးယားတုိ႔မွာ တစ္မူထူးျခား
သည္။ ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၇၇ တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းကို အသီးသီးစတင္က်င့္
သုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗင္နီဇြဲလားက ၁၉၉၉ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘုိလီးဗီးယားက ၂၀၀၈ တြင္ လည္း
ေကာင္း အသီးသီးရပ္ဆုိင္းခဲ့ၾကသည္။၅၅
အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းသည္ ပါတီမ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္
တုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္
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လူထုအတြင္း ရန္ပုံေငြရွာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားကအစုိးရအေပၚအလြန္မွီခုိမႈမ်ား တစ္ခါ
ပုဂၢလိကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

ႏႈိင္းယွဥ္စရာသတင္း

အခ်က္အလက္နည္းသည့္တုိင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ား၏ အေရးပါမႈတုိးပြားလာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားရွိသည္။
ဇယား ၅.၁။ လက္တင္အေမရိကတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ပါတီမ်ား၏ အစုိးရရန္ပုံေငြ အေပၚမွီခုိမႈ
ႏုိင္ငံ

ႏွစ္/ေရြးေကာက္ပြဲ

အစုိးရရန္ပုံေငြကို
မွီခုိရမႈအခ်ဳိးအစား(ရာခုိင္ႏႈန္း)

အာဂ်င္တီးနား

၂၀၀၃(သမၼတ)

၄၄

၂၀၀၇ (သမၼတ)

၃၆

၂၀၀၉ (ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္)

၂၃

၂၀၁၀ (သမၼတ)

၆၀

ခ်ီလီ

မသိ

၁၆-၂၀

ကုိလံဘီယာ

၂၀၀၆(သမၼတ)

၈၉

ေကာ္စတာရီကာ

၂၀၀၉(သမၼတ)

၃၃

ဒုိမီနီကုိျပည္ေထာင္စု

၂၀၀၀

၅၈

ဂြာတီမာလာ

၂၀၁၁ (သမၼတ)

၁၂၅၆

ဟြန္ဒူးရပ္

၁၉၉၇

၁၀

မကၠဆီကုိ

၂၀၁၂(သမၼတ)

၉၅

နီကာရာဂြာ

၂၀၀၆(သမၼတ)

၅၁

ပနားမား

၁၉၉၉

၃၀

ဥ႐ုေဂြး

၂၀၀၉ (သမၼတ)

၈၀

သမၼတႏုိင္ငံ

ရင္းျမစ္။ ။ Bértoa,Molenaar,PiccioandRashkova ၂၀၁၄
အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚမွီခုိမႈသည္

တုိင္းျပည္မ်ားၾကား

သိသိသာသာကြဲျပားမႈမ်ားရွိ

သည္ကုိ ဇယား ၅.၁ တြင္ ျပသထားၿပီး ဟြန္ဒူးရပ္ႏွင့္ ဂြါတီမာလာတြင္ ၾကားက်ၿပီး ကုိလံဘီယာႏွင့္
မကၠဆီကိုတြင္ ပါတီမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၀င္ေငြအေပၚ လြမ္းမုိးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းသည္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာခုိင္မာမႈအတြက္
အေရး ႀကီးသည့္တုိင္ လူတုိင္းအားေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္၏ေထာက္ခံမႈရသူအား ေပးျခင္းၾကား
လိပ္ခည္းတည္း လည္းျဖစ္မႈရွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈအရေပးျခင္းသည္
အမွ်တဆုံးေဖာ္ျမဴလာဟု ပါတီႀကီးမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယုံၾကည္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ခြဲေ၀ေပး
ျခင္းသည့္ စံအျဖစ္ထားရမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ပါတီငယ္မ်ားက ယုံၾကည္သည္။
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တစ္ရံျဖစ္ေပၚေစမည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်ခြဲေပးသည့္ အေကာင္းဆုံးဥပမာတစ္ခုမွာ ကုိလံ
5. Latin America

ဘီယာ ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ တြင္ အဆင့္ျမင့္ခြဲေ၀မႈကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒအရစံႏႈန္း
ျပည့္မီ သူအားလုံးအား ၄င္းတုိ႔၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အစုိးရ ရန္ပုံေငြပမာဏတူရရွိမႈ
ေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေပးျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစြမ္းေဆာင္မႈသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ

ပုိၿပီးမူတည္ကာ

ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္သည္ဟု

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္

သည္။ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္မ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းထည့္၀င္မႈႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးပမာ
၅၇

ဏကန္႔သတ္ခ်က္ကိုေပါင္းစပ္ထားသည့္

ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္

အားလုံတန္းတူညီမွ်

ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို သိသိသာသာညႇိေပးသြားသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အစုိးရကအေၾကြးထားျခင္းျဖင့္ မေရရာေသာရန္ပုံေငြေပးျခင္း
မ်ားကို ေကာ္စတာရီကာရွိ ပါတီမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထုိစနစ္ေၾကာင့္ စစ္တမ္းမ်ားကို
အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္သည့္ ဘဏ္အာမခံမ်ားကိုရရွိရန္ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားက အားထားရသည့္
အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ မဲဆႏၵရွင္စစ္တမ္းတြင္ ေထာက္ခံမႈနိမ့္သည့္ပါတီမ်ား
သည္ ရန္ပုံေငြအနည္းငယ္သာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာပါတီမ်ားက
၄င္းတုိ႔အမွန္တကယ္ရရွိခဲ့သည္

ထက္ပုိမ်ားျပားေသာမဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ကို

ရရွိမည္ဟု

ယူဆၿပီး အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္ ေနာက္ပိုင္းမွ သုံးႏိုင္မည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြပမာဏအမ်ားအျပားကုိရ
ရွိႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။၅၈
ၿပဳိင္ဆုိင္မႈအတြက္ တကယ္အခြင့္အလမ္းမ်ားလာမည့္အခ်ိန္သည္ အားလုံးအတြက္
ကြဲျပား ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ပုံေငြခ်ထားေပသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ကုိလံဘီယာတြင္ အႏုိင္ရသည့္မဲအေရအတြက္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး
သည့္လမ်ားတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပါတီမ်ား
ရင္းျမစ္နည္းပါးမည့္အလားအလာျဖစ္ေစသည္။ ေကာ္စတာရီကာတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာ
ပုိင္မ်ားထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ မမွန္ကန္ေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားတင္သြင္းခဲ့ရ
ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈေငြခ်ေပးျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္ဟု ပါတီမ်ားက
ေစာဒက တက္ၾကသည္။၅၉
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားအလြဲသုံးသည္ သာဓကမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြမလုံေလာက္ျခင္း
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူသို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆႏၵမရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထာက္အပံ့ မေပးျခင္း
မ်ားလည္း ရွိသည္။ ပီ႐ူးတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္တုိင္ ျပဌာန္းခ်က္၏
တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္သည့္သဘာ၀ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ လက္ခံျခင္းမရွိေပ။ ရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္းသည္ ဘက္ဂ်က္အေနအထားရ
စဥ္းစားၿပီး အစုိးရဌာနက ဆုံးျဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းဌာနသည္ ျပည္သူလူထုယုံၾကည္
ကိုးစားမႈနိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ အထိနာေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ရန္ပုံေငြမ်ားခ်ေပးခြင့္ျပဳရန္
ႏုိင္ငံေရးအရ အကုန္အက် မ်ားသည္ဟု ပုံမွန္အားျဖင့္စဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာရင္း
ျမစ္မ်ားကို လက္ခံျခင္းမွာ ပါတီတြင္း ဖိအားမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရပ္ခံေျပာဆုိသည္။ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေ
သာေၾကာင့္ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း အတြက္ လုိအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္
အေျခအေနမ်ားကို ပါတီမ်ားရရွိေရး အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ ပါတီမ်ားအတြက္ အေၾကြးမ်ားကို

196

International IDEA

လက္ေတြ႕တြင္ခ်ေပးေစသည့္ ပုံမွန္အစုိးရ ရန္ပုံေငြမ်ားေပးရန္” အုိေအအက္္စ္က အႀကံျပဳရ
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထူးပုံစံမ်ားျဖင့္ အစုိးရရန္ပံုေငြေပးျခင္းမ်ားရွိၾကသည္။ ခ်ီလီ
ပါတီ အားလုံးသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားရၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားကမူ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း
က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ ထပ္ေဆာင္း နစ္နာေၾကးမ်ားကို
လက္ခံရရွိၾကသည္။ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Partido Comunista) သုိ႔နစ္နာ
ေၾကးအျဖစ္ေပးသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား၏ တန္ဖုိးသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၀ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။၆၁

အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ
ႏုိင္ငံေရးအရ

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈသည္

လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

အလွမ္းေ၀းေသာ ပန္းတုိင္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိအေနအထားကို ေျပာင္းလဲရန္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီအတြင္း က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားခဲြ ေ၀ေပးျခင္းကုိ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒသတြင္း၏ ႏိုင္ငံသုံးပုံ တစ္ပုံက စတင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိပမာဏသည္ ကမၻာ့အျခားေနရာမ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိျမင့္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလုံးတန္းတူ ပါ၀င္ယွဥ္
ၿပဳိင္ရန္ ယင္းရန္ပုံေငြရင္းျမင္မ်ားကုိ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၆ ႏုိင္ငံေတာ္
ဒုတိယ အႀကီးအကဲမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
၏ ၀င္ေငြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရွာ
ေဖြႏႈန္းမ်ားသည္ ‘တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ား’ မွအပ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္နိမ့္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထုိႏွစ္တြင္ပင္ က်င္းပသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒုတိယ အႀကီးအကဲမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မည့္သည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ ျမင့္ျမင့္မားမားရရွိျခင္းမရွိခဲ့သလုိ ‘ေကာ္မတီ
မ်ားထံမွ’ မညီမွ်ေသာရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္မူ ရန္ပုံေငြအမ်ဳိးအစားအား
လုံးတြင္ တုိးလာခဲ့သည့္ႏႈန္းကြဲျပားလာခဲ့သည့္တုိင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြတြင္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ရရွိႏႈန္းမျမင့္ခဲ့ေပ။၆၂ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ၾကား အရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈကုိေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး
ထားသည္။
ေကာ္စတာရီကာတြင္ က်ား/မႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ သင္တန္းအေထာက္အပံ့မ်ားသာ
တူညီမွ်သုံးစြဲမႈ အသိအမွတ္ျပဳလႊာတစ္ရပ္ကို ပါတီမ်ားကတင္ျပရသည္။ မတင္ျပလွ်င္ ယင္းကုန္
က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြမရေတာ့ေပ။ ဟြန္ဒူးရပ္တြင္ က်ား/မအေျခခံၿပီး ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ ပါတီမ်ားကေရးဆြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပုိင္မ်ားထံ တင္ျပ
ရသည္။ ထုိသုိ႔မတင္ျပလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ လက္ခံရရွိသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဒဏ္ေၾကး
အျဖစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးလ္တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရသည္။ ကုိလံဘီယာတြင္ ပါတီမ်ားရရွိသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ ေရးပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးရသည္။
မကၠစီကုိတြင္ ပါတီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ရန္ပုံေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ
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သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၆၀

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္အသုံးျပဳရသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ပနားမားတြင္ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္
5. Latin America

သင္တန္းမ်ားအတြက္ထားရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
ပညာေရးတြင္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။၆၃ ၂၀၀၉ တြင္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အတြက္ မီဒီယာအခမဲ့အသုံးျပဳခ်ိန္မ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ရပ္ကုိ ခြဲေပးထားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ဘရာဇီးလ္က စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။၆၄
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြက်ဆင္းေနျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္
လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္စတာရီကာတြင္
က်ား/ေရးရာ သင္တန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ Partido
Liberacion Nacional ႏွင့္ Partido Accion Ciudadana နည္းဥပေဒရွိၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္အခ်ဳိ႕မွာ
ဥပေဒအရလုိအပ္သည္ထက္

ပုိၿပီးရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းရွိၾကသည္။

အယ္လ္ဆာေဗးဒုိတြင္

၂၀၀၇ ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားအသင္းက
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းႏွင့္

ရယူသုံးစြဲျခင္းစြမ္းရည္မ်ား

အားေကာင္းေစမည့္ သင္တန္းမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။
အဆုိပါလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ မၾကာေသးမီကမွစတင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၏ ထိ ေရာက္မႈကို သုံးသပ္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မကၠဆီကိုတြင္
ေလ့လာမႈအရ “အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းအရလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
ခ်ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရာမထင္ဘဲ အစပုိင္းတြင္သာေဆာင္ရြက္ၿပီး
အေျပာသာျဖစ္သည္” ကို ေတြ႕ရသည္။၆၅ ယင္းသို႔ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ရွင္းလင္းေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားတြက္ သုံးေလ့
ရွိၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးၾကရာတြင္လည္း ႀကီးၾကပ္မႈ
ကိုလည္း ျပည့္ျပည့္၀၀မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပ။၆၆ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ က်ား/မအခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း
မ်ားႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားေပါင္းစပ္မႈကို အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ
ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵတစ္ရပ္ ရွိသည့္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း
မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြ သြယ္၀ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္း- မီဒီယာရယူသုံးစြဲမႈ၏ အေရးႀကီးမႈ
အားလုံးၿခဳံၾကည့္လွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြသြယ္၀ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္း၏ ပုံစံအခ်ဳိ႕အတြက္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအေရအတြက္ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး က်န္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
တြင္မူ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဘုိလီးဗီးယား၊ ဂြာတီမာလာ၊ ပနားမားႏွင့္
ပါရာေဂြးတုိ႔သည္ ေနာက္အုပ္စုထဲတြင္ပါ၀င္သည္။) ေကာ္စတာရီကာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲ
လားတုိ႔မွအပ အစုိးရရန္ပုံ ေငြသြယ္၀ုိက္ေထာက္ပံ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ မီဒီယာအသုံးျပဳ
ခြင့္အေထာက္အပံ့ေပးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈစရိတ္
မ်ားတက္လာျခင္းေၾကာင့္ မီဒီယာ အသုံးျပဳမႈသည္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းအတြက္ ပုိၿပီးအေရးႀကီးသည့္ အေထာက္အပ့ံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
မီဒီယာအသုံးျပဳမႈ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ ပုံစံႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ပါတီ
မ်ားအား အခမဲ့အသုံးျပဳခ်ိန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္
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ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း ေငြေၾကးေပးရမည္မဟုတ္သလုိ ပါတီမ်ားကလည္း မေပးရေခ်။ ဒုတိယ
မကၠဆီတြင္ေပးသကဲ့သုိ႔

အစုိးရရန္ပုံေငြမွ

ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုိမီနီကန္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ အယ္ဆာေဗးဒုိး၊ ဂြာတီမာလာ၊ နီကာရာဂြာႏွင့္ ပနားမားတုိ႔ကဲ့သုိ႔
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္သာ ေပးထားသည္။ အျခားႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အခမဲ့အသုံးျပဳခ်ိန္ေပးထားသည့္စနစ္
တစ္ရပ္ အသုံးျပဳသည္။ အာဂ်င္တီးနား၊ အီေကြေဒါႏွင့္ မကၠဆီကိုတုိ႔တြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္
အပုိေၾကာ္ျငာမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။
မီဒီယာသုံးစြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ထုတ္လႊတ္ခ်ိန္ႏွင့္
အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားေပးျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးလ္တြင္ ကြန္ဂရက္ရွိ
က်ား/မအခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္အစုိးရ
ရန္ပုံေငြမ်ားေပါင္းစပ္မႈကို အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံ
မ်ားက

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္

ပါ၀င္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို တုိးျမႇင့္
ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵတစ္ရပ္ရွိသည့္တုိင္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္
ရွိေနေသးသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားစြာ

ေနရာအေရအတြက္အေပၚ အေျခခံၿပီး မီဒီယာမ်ား
တြင္ အခဲမဲေၾကာ္ျငာခြင့္ေပးထားျခင္းအေပၚ အေျခ
အတင္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ပါရာနာျပည္နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္

ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္းျဖစ္သူ အဗန္နီလ္ဆန္ အ႐ူဂ်ဳိက မိမိသည္
ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ စကၠန္႔ ၅၀ စာ သုံးရက္
သာရရွိၿပီး

ဘီတုိရီခ်ာ(Partido

da

Social

Democracia Bresileira, Padb)ႏွင့္ အုိမာဒုိင္ယာ့စ္

(Partido Cemocratico Trabalhista, PSDB) တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက
ေျခာက္မိနစ္စီရရွိ ၾကသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။၆၇
မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈမ်ားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားကိစၥရပ္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားကလွဴဒါန္းသည္ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္
မႈျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမ်ားရွိေသာ အား
ေကာင္းသည့္ စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေလ့ရွိသည္။ မ်က္ႏွာသာရရန္ အားထုတ္ၿပီး
တစ္စုံတစ္ရာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ဘက္လုိက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးသည္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနသည္။ ဥ႐ုေဂြးတြင္ပါတီမ်ားႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာေၾကးျဖင့္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ေစ်း
ျဖင့္ ေပးေနသည့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလုိင္းသုံးခု မွာ မိသားစုလုပ္ငန္းတစ္ခုက ပိုင္ဆုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ
မေပးဘဲ ကုန္က်စရိတ္ကုိ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ထည့္၀င္မႈမ်ား အျဖစ္ယူ ဆ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၆၈
ဂြါတီမာလာတြင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရီမီဂ်ီယုိ
အန္ဂယ္ ဂြန္ဇာလက္က ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသည္။၆၉ ထုိလက္၀ါး
ႀကီး အုပ္ထားမႈေၾကာင့္ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးအရၾသဇာလႊမ္းမုိမႈအေတာ္မ်ားမ်ားရရွိေနသည္။
၁၉၉၉ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း သူ၏လက္၀ါႀကီးအုပ္ခြင့္မ်ားအားလုံးကို ေနာက္ဆုံး
တြင္ အႏုိင္ရသြား သည့္ အယ္လ္ဖြန္ဆုိ ေပၚတီလုိ၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားၿပီး
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူ၏ေဆြးမ်ဳိးမ်ားက အစုိးရအဖြဲ႕ရာထူးမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။၇၀
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထင္
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တစ္ခုတြင္

အရွား ထင္ဟပ္ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကား ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အျပန္
5. Latin America

အလွန္မီွခုိမႈကို မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒျဖန္႔
ခ်ိမႈအတြက္ တရား၀င္ ေၾကာ္ျငာမႈကို အလြဲသုံးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိကိစၥကို ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲ
သုံးျခင္းအခန္းတြင္ ထပ္မံေဆြး ေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာသုံးစြဲမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ
အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ မီဒီယာသုံးစြဲခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ က်ား/မေရးရာ
အေလး ထားေသာ ပံုစံမ်ားကုိ သံုးသပ္ေနစဥ္ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္အရပ္အျဖစ္ က်ား/
မေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ မီဒီယာရရွိအသုံးျပဳမႈကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်င္ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ ပီ႐ူး
ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ က်ား/မေရးရာအထူးျပဳေလ့လာမႈမ်ားအရ
မီဒီယာေဖာ္ျပမႈႏွင့္ မီဒီယာသုံးစြဲမႈအတြက္အသုံးစရိတ္မ်ားၾကား က်ား/မေရးရာကြဲျပားမႈ ႀကီးႀကီး
မားမားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်ား/မ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထားရွိသည့္ ပီ႐ူးတြင္
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈသည္ အနည္းဆုံးယင္းအခ်ဳိးႏွင့္ညီေပ
မည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ေပလိမ့္မည္။ အမွန္တြင္ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈသည္ မီဒီယာ
အမ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး သိသိသာသာကြဲျပားသည္။ ၂၀၀၆ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိး
သမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ (လီမာမဲခ႐ုိင္ဆႏၵနယ္ေျမတြင္) ပုံႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ၁၉
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရဒီယုိတြင္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။၇၁
လီမာခ႐ုိင္ရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ ရာတြင္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ၄ ဒသမ ၆ ဆမွ် သုံးစြဲခဲ့
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးသည္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရဒီယုိတြင္ ၁၂ ရာခုိင္
ႏႈန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။၇၂ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာ၏ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခေၾကး
ေငြေပးေၾကာ္ျငာခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာ သိသိသာသာျမင့္
တက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းမီဒီယာအာလုံး၌ ေၾကာ္ျငာစရိတ္သုံးစြဲမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
သည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။၇၃
က်ား/မေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈတုိးတက္လာသည့္တုိင္ အမ်ဳိး
သမီးႏွင့္ က်ား/မေရးရာဆက္စပ္သည့္ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပမႈတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံ ၉ ခုတြင၇၅
္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္
ပြဲမ်ားအတြင္း မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည္၇၄
့ မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပုိင္ မီဒီယာသည္ အမ်ားပါ၀င္ၿပီး က်ား/မေရးရာပါ၀င္မႈရွိသည့္ ရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ မကုိက္ညီခဲ့ေပ။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

ေဖာ္ျပမႈ

သည္ ခ်ီလီမွအပ ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးရာခုိင္ႏႈန္း
ထက္ေလွ်ာ့နည္းသည္။ (၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားေလာင္းမွာ

၁၆

ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္)။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေလာင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပမႈသည္ ေလးႏုိင္ငံ
အနက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္သာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လႊန္သည့္
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ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုိမီနီကန္ ျပည္ေထာင္ စု သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္
၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ ကိုလံဘီယာတြင္ ေဖာ္ျပခံရမႈ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။၇၆
အာဂ်င္တီးနား၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ဂြါတီမာလာႏွင့္ ပီ႐ူးတုိ႔တြင္ က်ား/
မေရး ရာကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ႏိင
ု င
္ ပ
ံ င
ုိ မ
္ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားေဖာ္ျပမႈသည္ ပုဂလ
ၢ က
ိ မီဒယ
ီ ာမ်ားထက္နည္းပါသည္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အာဂ်င္တီးနား၊ ခ်ီလီ၊ ေကာ္စ
တာရီကာ၊ ဂြာတီမာလာႏွင့္ ပီ႐ူးတုိ႔ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ ပုဂၢလိကမီဒီယာ
သုိ႔မဟုတ္ထက္ အလြန္နည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၇၇ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ
သတင္းေဖာ္ျပမႈပမာဏတြင္ တုိးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပီ႐ူးမွအပ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ ယင္းသုိ႔
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကားေနျဖစ္ေသာေဖာ္ျပမႈမ်ားျပဳခဲ့
ၾကသည္။ (ပီ႐ူးတြင္ ေဖာ္ျပမႈ၏ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ား
ျဖစ္သည္။)၇၈

EkdifiHykdif&if;jrpfrsm;udk tvGJokH;jcif;
ႏုိ္င္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္
ရွိ အာဏာရသူမ်ားအား ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခုအတြက္ အခြင့္သာမႈမ်ားေပးထားသည့္ မၾကာ
ေသးမီက က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲထပ္ေက်ာ့က်င္းပခြင့္ျပဳထားသည့္ တုိင္းျပည္မ်ား
တုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း လက္တင္အေမရိကန္တြင္ အေျခအေနသည့္ ပုိၿပီး႐ႈပ္ေထြးေစ
ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ကုိလံဘီယာ တစ္ႏိုင္ငံတည့္တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားအားလုံး
အတြင္း ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္းမွ သမၼတကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒေရးရာမူ
ေဘာင္ထားရွိသည္။၇၉
အခြင့္အာဏာမ်ားအလြဲသုံးမႈသည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာမီဒီယာကို ပါတီ
စြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈအတြင္း သမၼတဟူဂုိခ်ားဗက္သည္ ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထုတ္လႊင့္ခြင့္ရေနခ်ိန္တြင္
အတုိက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟင္းနရစ္ ကပ္ပရီလပ္စ္သည္ သုံးနာရီႏွင့္ မိနစ္သုံးဆယ္
သာရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ သုံးမိနစ္သာရရွိခဲ့သည္။၈၀ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အစုိးရလုပ္
ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။၈၁ ထုိနည္း
တူပင္ ဘုိလီးဗီးယား၌ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ
ရွိသည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက
သည္။၈၂
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္လည္း လွဴဒါန္းမႈမ်ားရယူျခင္းျဖင့္
ႏုိင္ငံ ပုိင္ရင္းျမင္မ်ားကို အလြဲသုံးႏိုင္သည္။ အာဏာရပါတီမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း
လစာမ်ားမွ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ အာဏာရပါတီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု
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ေလာင္း ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေဖာ္ျပခံရမႈ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ကာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္ နီကာရာဂြါတုိ႔မွ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဘုိလီးဗီးယားတြင္ Movimiento AL
5. Latin America

Socialismo Bolivia (MAS) မဲဆြယ္စည္း႐ုံးအား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္ မိမိတုိ႔၏လစာမ်ားမွ ၁၀
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္းတစ္ခုဦး
တုိင္ၾကားခဲ့သည္။၈၃ နီကာရကြာတြင္ ျဖစ္ပုံမွာ လစာျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား
လစာ၏ ေလးပုံတစ္ပုံႏွင့္ပင္ ညီမွ်သည္။၈၄

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU ukd,fpm;vS,favmif;rsm;\ okH;pGJrIrsm;
toHk;p&dwfuefhowfcsuf
လက္တင္အေမရိကတြင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံတြင္သာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သုံးစြဲ
မႈကို ကန္႔သတ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ သုံးစြဲမႈကန္သတ္သည့္ႏိုင္ငံမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ
ေလးပုံ တစ္ပုံသာရွိေသးသည္။ ေလးစားလုိက္နာမႈရရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ သုံးစြဲမႈ
ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားကို ယဌာဘူတက်သည့္အဆင့္တစ္ခုျဖင့္သာ သတ္မွတ္ရမည္။ ကုိလံဘီယာ
တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းမရွိမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယဌာဘူတ မက်ေအာင္ နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊၈၅
အမွန္တကယ္ကုန္က်သည့္ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရန္ စြမ္းရည္လုိအပ္သည့္
ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏

ပုံစံေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္

အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ စိန္ေခၚမႈရွိေန
သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ကုိလံဘီယာ ပါတီဥပေဒတြင္ အသုံးစရိတ္မ်ားပုိသုံးျခင္းႏွင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ ႏွင့္စပ္ဆက္ေသာ အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စုံစမ္း
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈဌာနကုိထားရွိရန္ ျပန္ဌာန္း
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဘရာဇီးလ္တြင္မူ သုံးစြဲမႈပမာဏကန္႔သတ္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ျမႇဳပ္ႏွံသည့္
ပမာဏအရ အတန္အသင့္ယုတၱိရွိသည္ဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂြဳိင္ယာနီယာရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ တုိင္း
ျပည္အတြင္းပိုင္းရွိ ၿမဳိ႕ငယ္ေလးတစ္ခုရွိ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ ယုတၱိက်သည္။ (ခြင့္ျပဳ
ထားေသာ ပမာဏ၏ ၅၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းကုိသာ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အားလုံးက ေၾကညာခဲ့သည္။၈၆
ပါတီမ်ားႏွင့္
အဆီးအတားျဖစ္ေစၿပီး

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
လ်ဳိ႕၀ွက္စြာသုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္

ထိေရာက္ေသာမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကို
သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္နိမ့္ျခင္းမျပဳ

သင့္သလုိ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ဥစၥာဓနမ်ားကို
ဒလေဟာသုံးစြဲခြင့္ရေစမည့္ အားလုံးတန္းတူညီမွ် မယွဥ္ႏိုင္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ အကန္႔အသတ္
မထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္ပမာဏအလြန္ျမင့္ျခင္း)လည္း မလုပ္သင့္ေပ။ မတူညီ
ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားအရ မွန္ကန္ေသာအကန္႔အသတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုသာ ထား
ရမည္ျဖစ္သည္။
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လက္တင္အေမရိကရွိ

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္မ်ား

ေယဘုယ်

အားျဖင့္ တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ယင္းကို အဖ်က္အေမွာင့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္
အျဖစ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစြာက ႐ႈျမင္ၿပီး ပုိမုိႀကီမားေသာ လုပ္ငန္းလည္
ပတ္မႈဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ (ေရြးေကာက္ပြဲကို စီမံကိုင္တယ္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊
ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
နည္းပညာမ်ား)ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၈၇

ကုန္က်စရိန္မ်ား

တရိပ္ရိပ္တက္လာျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းသည္ ႏိုင္ငံ

အလုိက္ကြဲျပားၿပီး ၂၀၀၆ ဘရာဇီးလ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂
ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ အျမင့္ဆုံးကုန္က်ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ၌ မကၠဆီကုိတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၁
သန္းကုန္က်ခဲ့ကာ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ တြင္ ဥ႐ုေဂြးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၈ သန္း၊
၂၀၁၀ ၌ ေကာ္စတာရီကာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း အသီးသီးကုန္က်ခဲ့သည္။၈၈
ယင္းသုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္သည့္ ယုတၱိမက်ေသာ ပမာဏမ်ားသည္ ယင္းကြဲျပားမႈမ်ား
မည္သုိ႔ ျဖစ္ရသည့္ကို ပုိမုိနားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလတြင္ ဘရာဇီး၏ အသုံးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၉ ဒသမ ၉ သန္းရွိ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ သန္းရွိခဲ့သည့္ မကၠဆီကို ထက္ငါးဆ
ပုိမုိသုံးစြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆ သန္းသုံးစြဲခဲ့သည့္ ေကာ္စတာရီကာထက္
ႏွစ္ဆရွိခဲ့သည္။၈၉
ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ
မ်ားအတြက္ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာအတြက္ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၇ တြင္ အာဂ်င္တီးနား၌ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေၾကာ္ျငာအတြက္
သုံးစြဲခဲ့ၿပီး ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ၉၀ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာအတြက္ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ (ထုိ႔ေၾကာင့္
၂၀၀၉ ႏုိင္ငံေရးက႑ ဘ႑ာ ေရးဥပေဒအရ ေၾကာ္ျငာအတြက္ သုံးစြဲမႈကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။)
အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၌ ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာအတြက္ သုံးစြဲမႈ
သည္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။၉၁ ၂၀၁၁ ၌ ဂြါတီမာလာတြင္
ေၾကာ္ျငာအတြက္သုံးစြဲမႈမွာ စုစုေပါင္းသုံးစြဲမႈပမာဏ၏ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာ
အတြက္ သုံးစြဲမႈသည္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။၉၂
ေမးစရာရွိသည္မွာ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲသည့္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္
ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ မယ္မယ္ရရ သက္ေသျပစရာမရွိ
ေပ။ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲခဲ့သူ (ခရစၥတီ
နားဖာနန္ဒက္ဒီကီယာခ်နာ) က အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဒုသမၼတေနရာအတြက္မူ ေဟာဟဲဆုိဘစ္
(ဒုတိယအမ်ားဆုံး သုံးစြဲခဲ့သူ)က အႏိုင္မရဘဲ အယ္လီဆာကာရီယုိက အႏုိင္ရခဲ့သည္။၉၃
ပီ႐ူးတြင္မူ ပါတီမ်ား၏ ႐ုပ္သံ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အႏုိင္ရသည့္ေနရာၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေပ။၉၄
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rJ0,fjcif;
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္းကို တားျမစ္ၿပီး အျပစ္ေပးသည္။ ေရြး
ေကာက္ ပြဲ ေန႔တြင္ မဲရရန္အတြက္ ေငြ သုမ
႔ိ ဟုတ္ ပစၥည္းေပးျခင္းသည္ (သီးျခားပုစ
ံ ံေတာ့မဟုတပ
္ ါ)
ႏုိင္ငံေရး သစၥာခံမႈအတြက္ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမ်က္ႏွာသာေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈ ထက္ပုိၿပီး အနည္း
ငယ္ကြဲျပားသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ မိမိတုိ႔မဲျပားမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္
မ်ားကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရမႈသည္ ဒုိမီနီကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆုံး (၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)
ႏွင့္ ခ်ီလီတြင္ အနိမ့္ဆုံး (၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း) ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။၉၅
ယင္းပုံစံေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာရာဇ၀တ္မႈသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ္လည္း ပါ၀င္ပတ္
သက္ သူမ်ားသည္ အေရးယူခံရမႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ မဲ၀င္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္
အတူတူပင္ ျဖစ္သည့္တုိင္ ေပးသည့္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္
တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားၾကသည္။ ဘရာဇီးလ္တြင္ ဒုသမၼတေနရာအေရြးခံရသည့္ အက္စ္ဒ႐ူဘယ္
ဘန္တက္စ္ သည္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကိုခြင့္ျပဳၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ
မဲ၀ယ္ခဲ့သည္။၉၆ မကၠဆီကိုတြင္ ေနရွင္နယ္အက္ရွင္ပါတီ (PAN) သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအ
ဂ်င္စီမ်ား၊ မကၠင္းနစ္မ်ား၊ ေဆး႐ုံးမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားအပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြြဲ႕၀င္မ်ား အတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ သြယ္၀ုိက္မဲ
၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၉၇ မဲ၀ယ္ျခင္းသည္ ဗင္နီဇြဲ လား၌ တရားမ၀င္သည့္အတြက္ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဌာေနတုိင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ားတြင္ ခ်ားဗက္အစုိးရ၏ လုပ္ပုံမ်ားကုိ အတုိက္အခံ
မ်ားက ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၉၈
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လက္တင္အေမရိကရွိ ျပႆနာမ်ာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအတြက္ (တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါ) ပုံမွန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ား
အားျဖင့္ ျဖစ္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ရသည္။ ဘီလစ္၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒုိးႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔မွအပ ေလ့လာခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအား
လုံးတြင္

ပါတီေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား

ကာလအလုိက္တင္ျပရန္လုိအပ္ရန္လုိအပ္သည့္တုိင္

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးျခင္းရန္ တင္သြင္းလာသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳမႈ အနည္းငယ္သာရွိျခင္းျဖစ္သည္။၉၉
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5/ vufwiftar&du

ႏုိင္ငံမ်ား

© ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ

ရွိ
မရွိ
ရင္းျမစ္။ ။ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ယင္းေျမပုံသည္ ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ ေကာက္ယူ
ထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အုိင္ဒီအီးေအ

အေျခခံထာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အခ်က္အလက္

ေဒတာေဘ့စ္။

http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=292&region=19

တြင္

ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတင္ျပျခင္း၏ အဆင့္သုံးဆင့္ (ေငြစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
စီမံခန္႔ခြဲ ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္ျပျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္း)ကုိ လုိက္နာေဆာင္ ရြက္
မႈအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႀကီး(TI)က ဦးေဆာင္သည့္ Crinis စီမံခ်က္ျဖင့္
အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေလ့လာခဲ့သလုိပင္ စီမံခ်က္ကေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ တရား
၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ ကုိးစားရမႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ
ပါတီမ်ားက တင္ျပသည့္ ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ရရွိ
သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္သုံးစြဲမႈမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၅ ကတည္းက စတင္အသက္၀င္ခဲ့သည့္
စံအျဖစ္ထားရွိေသာ အီလက္ထရြန္း နစ္ပုံစံျဖင့္ ပါတီမ်ားက ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းတင္ျပရမည့္လုိအ
ပ္ခ်က္မွာလည္း အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပမႈကို မည္သုိ႔မွ်တုိးတက္မလာေစသည္ကို ေလ့လာမႈ
က ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။၁၀၀ ကိုလံဘီယာသည္ အထိေရာက္ဆုံးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္
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အညီညြတ္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားရွိသည့္

ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး

ပါတီမ်ား၏

ဥပေဒအရလုိအပ္သည့္

5. Latin America

ပါတီတြင္းေငြစာရင္းကို လက္မွတ္ရစာရင္းစစ္မ်ားက ပုံမွန္ စစ္ေဆးၾကသည္။ ကုိလံဘီယာသည္
အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ စံအျဖစ္ထားရွိသည့္ပုံစံမ်ားမရွိေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္
တင္ျပျခင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ လုိက္နာမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေက် နပ္ေလာက္ဖြယ္ရွိသည့္
အမွတ္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ‘သင့္’ စာရင္းသတ္မွတ္ခံရသည္။၁၀၁ ဂြါတီမာလာႏွင့္ နီကာရာဂြါကဲ့သုိ႔
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားကမူ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ား တင္ျပျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး အစုိးရန္ပုံေငြေပး
ေသာ္လည္း တင္ျပျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ ပုံစံမ်ားကို
ထားရွိျခင္းမျပဳေပ။ ပနားမား၁၀၂၊ ပါရာေဂြးႏွင့္ ပီ႐ူး၁၀၃တုိ႔ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ အလြန္အားျပဳ၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိက
ထည့္၀င္မႈမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကုိလည္း Crinis က စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ထုတ္ျပန္ရန္ လက္တင္အေမရိကရွိႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဥပေဒအရ
ိ သာ္လည္း တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕တြငမ
္ ူ ယင္းသတင္းအခ်က္အက္မ်ားကုိ
လုအ
ိ ပ္ သည္။၁၀၄ သု႔ေ
ရယူရန္ အျခားအတားအဆီးမ်ားရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ မျပည့္မစုံ၊
မတိမက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ီလီတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္

ရယူရန္ခက္ခဲၿပီး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ယင္း၏အရည္အေသြးမွာလည္း

ရယူရန္ခက္ခဲသည့္ပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္

ညံ့ဖ်င္းသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ

ရရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုၿပီးေနာက္ အင္တာနက္မွဖယ္ရွားခဲ့ျပန္သည္။ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆုိရၿပီး ေတာင္းဆုိသူသည္ မိတၱဴကူးခကို
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။၁၀၅ ယင္းသည္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ အဆီးအတားမဟုတ္ေပသည့္တုိင္
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ဦးစားမေပးဟု ယူဆရသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ထုတ္ျပန္ထားမည္ဟု ေဒသတြင္းရွိ
မ်ားစြာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေၾကညာခဲ့သည့္တုိင္ အနည္းငယ္ကသာ
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုစာေရးေနခ်ိအထိ

ေကာ္စတာရီကာႏွင့္

မကၠဆီကုိတို႔တြင္သာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယင္းပုံစံျဖင့္ရယူႏုိင္သည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပုိ႔ထ္တယ္မ်ားရွိေ
နေသးၿပီး ေကာ္စတာရီကာကသာ အခ်က္အလက္ေဆာ့ဖ္၀ဲတြင္ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုင္မည့္
စံအျဖစ္ထားရွိေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္သည္။
လက္တင္အေမရိကတုိက္တြင္ အသိသာအထင္ရွားဆုံး ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိႏိုင္
ေစမည့္ နည္းနာေဗဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ
အသီးသီးရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံး
စရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ Accion Ciudadana (ဂြာတီမာလာ)၊ Poder Ciudadano
(အာဂ်င္တီးနား)၊ Transarencia Peru ႏွင့္ FUNDE (အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး) တုိ႔က အသုံးျပည္ခဲ့သည့္
နည္းနာေဗဒမ်ားက မဲဆြယ္အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သုိ႔ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ မ်ားစြာျမင့္မားခဲ့သည္ကုိ သုံးသပ္
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ႏိုင္ခဲ့သည္။၁၀၆ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ အတုိက္အခံက ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးက႑တြင္လႈပ္ရွားေဆာင္
သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပန္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပုံေငြမ်ား အလြဲသုံးျခင္းကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္လည္း
စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ပယ္ခ်ခံရေလ့ရွိ
သည့္တုိင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ဒဏ္ေငြတပ္႐ုိက္မႈအခ်ဳိ႕ကို ခံရေလ့ရွိ
သည္။၁၀၇ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီတြင္းပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ မရွိသည္လည္းရွိသည္။
ဥပမာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဂြါတီမာလာပါတီမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီ၀င္မ်ားၾကားတြင္ ပင္မွ်ေ၀ေလ့မရွိ
ၾကေပ။၁၀၈

BuD;MuyfrIESifU vkdufemaqmif&GufrI
ထိေရာက္ေသာႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ မလုံေလာက္သည့္တုိင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္
လုိအပ္သည္။

ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕မ်ား၏

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပုံသည္

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံကြဲျပားသည့္တုိင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုင္
စြမ္းမရွိေပ။ မကၠဆီ ကိုကား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ျခြင္းခ်က္ရွိသည္။၁၀၉
ယင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ
စီမံခန္႔ခြဲ ေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တကယ္တမ္းတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ နည္း
ပညာပုိင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ သုိ႔ မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ေပသည္။
မထိမေရာက္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေ၀ဖန္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔အား
မည္သုိ႔အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္းဆုိသည့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအတင္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း အဆက္အျပတ္ျဖစ္ထြန္းေနေပသည္။ မကၠဆီက၁၁၀
ုိ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားက အထူးအာဏာမ်ားေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ပီ႐ူး၁၁၁ တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အျခား
ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ
ျပဳလုပ္ကာ ဘရာဇီးတြင္ မဲ၀ယ္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ရဲဌာမ်ားတြင္ အထူးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳ
ခြင့္ရၾကသည္။၁၁၂ ကုိလံဘီယာတြင္မူ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာင္စီ (Consejo Nacional
Electroal, CNE)၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မ်ား မထိေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈအထူးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ စီအင္န္အီး သည္
တင္သြင္းေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္

ခ်က္ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရန္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အျခားေသာ
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ဥပေဒအရသာ ေျဖရွင္းရသည္။၁၁၃
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီရန္ပုံေငြကို စီမံခန္႔ခြဲရန္
ဘ႑ာေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီတြင္းအထူးဖြဲ႕မ်ားရွိရမည္ျဖစ္သည္။၁၁၄ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ခ်ိန္တြင္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကို စာရင္းသြင္းရန္ ဥပေဒအရလုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
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ရြက္ၿပီး Chavista ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြကို ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေတာင္းဆုိရန္

လည္း ယင္းလုိအပ္ခ်က္သည္ လုပ္ထုံးလုပ္လုပ္နည္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ခု
5. Latin America

စလုံးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾက သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီေကြေဒါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာ
က္ပြဲမ်ားတြင္ ဂြါရပ္စ္ျပည္၌ စာရင္းသြင္းရန္၊ သတ္မွတ္ရန္ကုိ အခ်ိန္တုိးေပးထားသည့္တုိင္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ ၃၆ ဖြဲ႕အနက္ ၁၂ ဖြဲ႕ကသာ ၄င္းတုိ႔၏ေရြးေကာက္ပြဲ
လႈပ္ရွားမႈ ဘ႑ာေရးမႈးမ်ား စာရင္းကို သြင္း ခဲ့ၾကသည္။၁၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္
ရည္မ်ားႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို

လက္တင္အေမရိကရွိ

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ သတ္မွတ္ရေပဦးမည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးက သတ္မွတ္
ေပးထားသည့္ ၄င္းတုိ႔၏မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္မူ တုိင္းျပည္
တြင္းရွိ အျခားႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ပုိၿပီးထိေရာက္ေသာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
ပါတီမ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ရာ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိဘဲ ဥေပဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကလွ်င္ ျပည္သူ႔
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ပ်က္ျပားေပေတာ့မည္။

jypf'Pfrsm;
ဒုိမီနီကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံမွအပ ထုိသုိ႔ေသာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒ
အရ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားရွိၾကသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေသြမွသည္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာျပစ္ဒစ္မ်ားအထိရွိၾက
သည္။ (ဥပမာပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းမသြင္းျခင္း)။
သုိ႔တုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ျပႆနာမ်ားရွိၾကသည္။ ဥပမာ
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

မရွိျခင္း

သို႔မဟုတ္

အလြဲသုံးျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး

သုိ႔မဟုတ္ ခ်ီလီတုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္အား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္း၏
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေလ့အထမရွိခဲ့သျဖင့္ ေငြဒဏ္၊ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆုိင္ရာ အေရးယူမႈတစ္ခု မွ်မရွိခဲ့ေပ။၁၁၆
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ဂြါတီမာလာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိစည္းရုံးမႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္
မႈေက်ာ္လြန္ျခင္းအတြက္

ျပင္းထန္စြာအေရးယူျခင္းအတြက္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။

ယင္းဒဏ္ေငြမ်ားသည္ အနည္းဆုံးပမာဏျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈ၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ
သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေၾကာ္ျငာတစ္ေန႔တာစရိတ္ထက္ပင္နည္းေသးသည္။၁၁၇ ပနားမားတြင္
၄င္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ ရွားမႈအတြက္ ေငြမည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းျမစ္မ်ားထံမွ
ရန္ပုံေငြရယူျခင္းမ်ားအတြက္ခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ ကုိ ‘ရယ္စရာ’
အျဖစ္သာ သေဘာထားသည္။၁၁၈
အေရးယူမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္လည္း သုံးၾကေသးသည္။ အာဂ်င္
တီးနားတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးဂတိတရားေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ကို
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ေဆာင္
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ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲခံခဲ့ရသည္။၁၁၉ ယင္းသုိ႔ေသာ အေရးယူမႈမ်ားအား အလြဲသုံးမႈ
ဘုိလီးဗီးယားတြင္ နာမည္အႀကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ အမႈႏွစ္ခုအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေရးယူခဲ့
ရသည္။ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခုံ႐ုံးက ပါတီႏွစ္ခု (the National Demicarctic Action
(AND) ႏွင့္ the Revoluntionary Left Front (FRI))အား ၄င္းတုိ႔၏ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို
မတင္ျပခဲ့သျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။၁၂၁ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွင့္ မွ်မွ်တတ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျပ ဌာန္း႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ဟန္သာရွိၿပီး
အဆံမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ အမွားက်ဴးလြန္
မႈကို အေရးယူမႈမ်ားသည္ ဥပေဒမဲ့က်ဴးလြန္ျခင္းကို အနည္းငယ္သာ အထိနာေစမည္ဆုိလွ်င္
ဥပေဒအတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မက္လုံးမ်ားသည္လည္း က်ဆင္းလာေပမည္။

ed*Hk;
လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမားေျမာင္လွေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရွိေသာ္
လည္း ယင္းတုိ႔သည္ အလြယ္တကူခ်ဳိးေဖာက္၍ ရႏိုင္မည့္ပုံရွိသည္။ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈစြပ္စြဲခ်
က္မ်ားသည္ တာ၀န္ရွိေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယူရန္အတြက္ တရား၀င္တုိင္ၾကားမႈဆီ
ေရာက္ေလ့မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအနည္းငယ္သည္လည္း အျပစ္ေပးခံမႈ မရွိသ
ေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

ရွားရွားပါးပါး

အျပစ္ေပးအေရးယူမႈျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္း

ခ်ဳိး

ေဖာက္မႈႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္အခ်ဳိးအစားမွာ နိမ့္လြန္းလွသည္။ အေရးယူခံရႏိုင္မႈနိမ့္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္
ေပးမႈနည္းပါးျခင္းသည္

ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရန္ပုံေငြအရေသာ္လည္းေကာင္း

အနည္းငယ္သာထိခုိက္သည့္အတြက္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈမ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ တားဆီးႏိုင္
ေပသည္။
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔လည္ပတ္မႈအတြက္ ရန္ပုံေငြေရြးေကာက္
ပြဲဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးေပးသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ ပုိၿပီးမွီခုိလာၾကသည္။
(ဥပမာ- ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့သည့္မဲအေရအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္
ရရွိသည့္ ေနရာအေရအတြက္)။ ဥပမာျပရလွ်င္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းပုိရွိလွ်င္ အစိုးရရန္ပုံေငြပုိ
ေပးသည့္ ဂ်ာမနီတြင္ က်င့္သုံးသည့္ စနစ္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည္
၄င္းတုိ႔ရွာေဖြရသည့္ ေငြေၾကးကို ပုိရွာရန္ မက္လုံးမရွိေတာ့သျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူ႔ယုံ
ၾကည့္စိတ္ခ်မႈ၊ တရား၀င္ျဖစ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးသြားေစ
ေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ၾကားဆက္ဆံေရးသည္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာေပးသည့္

မူ၀ါဒမ်ားရရန္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကေလ့ရွိသည္။၁၁၂

မ်ားစြာေသာ ကိုလံဘီယာအလွဴရွင္တုိ႔သည့္ လွဴဒါန္းမႈကို တစ္စုံတစ္ရာရလုိအတြက္ ႀကဳိတင္
ေပးေငြအျဖစ္ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္
အဂတိလုိက္စားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ပါ
၀င္သည့္ ကုမၸဏီ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။၁၂၃ အနာဂတ္ကာလ ေလ့လာသုံး
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မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္ဘက္မ်ား စုိးရိမ္ၾကသည္မွာ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။၁၂၀

သပ္မႈမ်ားတြင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိက လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းကို
5. Latin America

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) အလွဴရွင္းမ်ား၏ အႀကိဳက္သည္ ႏိုင္ငံလုံးအဆ
င့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ ေဒသႏၱရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဦးတည္ျခင္းႏွင့္ (၂) မိမိတည့္၀င္မႈ၏
အက်ဳိးအျမတ္ေသခ်ာေစရန္ အလွဴရွင္းမ်ားသည္ ၿပဳိင္ဘက္မ်ား အပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ေ
လာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဦးတည္ေလ့ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြသည္ ေဒသတြင္း၌ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အေၾကာင္း
အရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းရန္ပုံေငြ၏ အျမင္သာဆုံးေသာ မ်က္ႏွာစာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္
ခုိေရာင္းမႈ ႏွင့္ရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အျခားေသာ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားကလည္း
ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားစြာအတြက္ အဓိကအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳိ႕
ေသာအပုင
ိ ္းမ်ားရွိ ၄င္း၏ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ား၏ အားနည္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုအ
ိ ားနည္းခ်က္ေၾကာင့္
ရာဇ၀တ္ ဂုိဏ္းမ်ားသည္ လ်ဳိ႕၀ွက္ (သုိ႔ေသာ္ ထိေရာက္စြာ) ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုထူေထာင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔
အတြက္ ခုိလႈံစရာရရွိကာ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဲ႕
ထြင္ျခင္းအတြက္ အေျခခံစခန္းကို ရရွိေစသည္။၁၂၄
မည္သည့္ေနရာကလာသည္ဟု မကြဲျပားသည့္သဘာ၀ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈ မကင္း
ေသာ ရန္ပုံေငြကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထည့္၀င္သူ
မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသည့္ ပမာဏကုိ ေရေရရာရာမေဖာ္ျပထားသည့္ ရန္ပုံေငြအသုံးစရိတ္တင္ျပျခင္း
သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ေျခရာခံစရာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။၁၂၅ စာရင္းအျပည့္အစုံမတင္ျပ
ျခင္းသည္

ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ

မဟုတ္ေပ။

၀င္ေငြကို

ဖုံးကြယ္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္

အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္နိမ့္ျခင္းကလည္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

တရား၀င္ထည့္၀င္သူမ်ားထံမွ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ၿပီးေဖာ္ျပေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစ
သည္။ (ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လွ်င္ အေရးယူမႈခံရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) သုိ႔ေသာ္လည္း
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ မေဖာ္ျပလုိသည့္ ၀င္ေငြမ်ား
လက္ခံရရွိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကုိက္ညီေစရန္ ၄င္းတုိ႔၏ အသုံးစရိတ္ကိုေလွ်ာ့
ၿပီးေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေငြေၾကးမ်ားသည္

ေျခရာခံႏိုင္သည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ

လာျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္း
မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုေရြးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္ေျခသည္ အလြန္နိမ့္ပါး
လွသည္။ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားတြင္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္းသုိ႔ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္
ေငြေၾကး (ေငြသား) မ်ားစြာရွိေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သုံးျခင္းျဖင့္
အက်ဳိး ႏွစ္ဆျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈကိုလည္း
၀ယ္ယူၿပီးျဖစ္ကာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ၿပီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကာလီလုပ္ငန္းစုထံမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ား
ရရယူခဲ့သည္ အန္နက္စတုိ ဆန္ပါ၏ ၁၉၉၄ ကုိလံဘီယာသမၼတေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈသည္
လူသိမ်ားသည္ ဥပမာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။၁၂၆ ထုိ႔ေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေသာရာ
ဇ၀တ္မႈကို တုိက္ဖ်က္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ စီး၀င္လာသည္
ေငြေၾကးကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္
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ျမားေျမာင္လွေသာ

စရိတ္မ်ားတက္လာျခင္းကလည္း

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေသာေၾကာင့္

ေတြ႕ျမင္ ေနရသည္။

၁၂၇

အထင္းသား

ယင္းသုိ႔တက္လာသည့္လမ္းေၾကာင္းကို တုိက္ဖ်က္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးယွဥ္

ၿပဳိင္မႈ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္မွာ မကၠဆီကို၊ အီေကြေဒါ၊ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔တြင္
မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာအသသုံးျပဳမႈစည္းမ်ဥ္းသည္
အေရးႀကီးသည္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္ခ်မွတ္သည့္တုိင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီသည္ အဓိကက်ေသာ
ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အခြင့္သာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရလွ်က္ရွိသည္။ ႏုိ္င္ငံေရး အခြင့္သာမႈကို ရရွိရန္
တရား၀င္ရင္းျမစ္မ်ားသုံးလုိမႈသည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအျမန္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္
အလားအလာမ်ား စတင့္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ပုိမုိက်ယ္ေျပာလာခဲ့သည္။ လက္ရွိအာဏာရသူက
ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္

ဆုံးျဖတ္ခ်ိန္တြင္

အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပသည့္

မီဒီယာအလဲြ သုံးျခင္းျဖင့္ မွ်ေျခရွိရန္ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ မည္သုိ႔မွေတာင့္ခံႏိုင္ပုံမေပၚေပ။ လက္ရွိ
အာဏာရသူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအျပဳအမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားရွိၾကသည္။ ဥပမာကုိလံဘီယာတြင္ သမၼတအေပၚကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒေရး
ရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆက္သပ္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အခြင့္အာဏာကို
အလြဲသုံးျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွိပါတီမ်ားအား သဘာ၀အေလ်ာက္အခြင့္သာမႈကို ေပးထား
သည့္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ တရား၀င္အခြင့္အာဏာမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ယင္းကိစၥရပ္
သည့္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္း
ဆုိမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ တရား၀င္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခြင့္သာမႈမ်ားအတြက္ ယင္းသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိသုံးစြဲျခင္းၾကား မႈန္၀ါး
ေနသည့္နယ္ပယ္တစ္ရပ္ရွိသည္။ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဆရာေမြးတပည့္ေမြးႏိုင္ငံေရး
အစဥ္အလာက စြဲၿမဲေနေသာေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကား ပုိင္းျခားထားမႈသည္ ပုိၿပီး႐ႈပ္
ေထြးေနသည္။
ျပည္သူပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအား အလုံးသုံးစြဲကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေယဘု
ယ်စံႏႈန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္
ပ်က္ျပား လွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစုိးရေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အစုိးရလစာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တစ္၀ုိက္တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ျဖင့္ အစုိးရက
က်ဴးလြန္ေသာ အလြဲသုံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ အေျခအေနသည္ ပုိမုိဆုိးရြားသည္။
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ဥပေဒေရးရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏအမ်ားအျပားရွိၿပီး လက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရည္
အေသြးျပည့္၀စြာ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ား/မ တန္းမတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပါတီအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကး
စီး၀င္မႈကို ႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္းစေသာ အေသးစိတ္က်သည့္နယ္ပယ္မ်ားရွိ ရန္ပုံေငြ၏ သက္
ေရာက္မႈမ်ားကို မပါ၀င္ေပ။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ပါတီမ်ားက
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ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ

အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရေသာ္လည္း ၄င္းတုိသည္ အျပည့္အစုံမဟုတ္သလုိ အမ်ားျပည္သူသိေ
5. Latin America

အာင္ထုတ္ျပန္ျခင္းလည္းမဟုတ္ဘဲ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမ်ားအားျဖင့္
ေရရွည္တည့္တံ့ေစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္း
မရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမရွိသလုိ ႏုိင္ငံလုံအဆင့္
ေလ့လာသုံးသပ္မႈမနည္း နည္းပါးလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရွိ ေငြေၾကး၏ အရည္
အတြက္ႏွင့္ လက္ေတြ႕မ်က္ႏွာစာမ်ားေပၚ ပုိၿပီးအာ႐ုံစုိက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ေလ့လာ
မႈႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈတုိ႔၏ အပုိင္းသစ္တစ္ခုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လုိအပ္ေနၿပီးဟူေသာ
အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရွိလာၿပီျဖစ္သည္။၁၂၈

tBuHjyKcsufrsm;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စံႏႈန္းသုံးရပ္သည္ အေရး
ႀကီးသည္။ ပထမတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မတူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္း
ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၏ ပမာဏကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေယဘုယ်က်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္
အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းလွျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ရပ္မွာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္

တရား၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ရန္ပုံေငြရွာရန္

ပုိမုိခက္ခဲလာသည့္အတြက္

၄င္းတုိ႔သည္

မရွင္းလင္းဘဲ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုိၿပီးသုံးၾကလိမ့္မည္ကို စိတ္ထဲ
ထည့္ထည့္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။၁၂၉ တတိယတစ္
ရပ္မွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း၌ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရွိေငြေၾကးက႑၏ လက္ေတြ႕က်
ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ထြက္လာသင့္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး
ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပက္
သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

rl0g'csrSwfolrsm;

၁၃၀

မၾကာေသးေသာ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္

လက္တင္အေမရိက၌

ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္

ဒီမုိကေရစီ ခုိင္မာေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြ၏ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုံေပၚလာေရးလုိအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္
ရာ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီဆုိင္ရာစနစ္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ လုိအပ္ခ်က္ျဖင့္ အဓိကျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ပါတီစနစ္၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေအာက္ပါမ်က္ႏွာစာမ်ားကုိ
အာ႐ုံစုိက္သင့္သည္။

တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
၁။

လက္ရွိသမၼတ၏ ေရြးေကာက္မ်ား တစ္ခဏတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္က်င္းပျခင္း လမ္း
ေၾကာင္း တုိးပြားလားျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၿပဳိင္ဘက္မ်ား တန္းတူညီမွ်
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စြာယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရေစမည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္
အျဖစ္ ျပည္သူပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းလည္းပါ၀င္သင့္သည္။ လက္ရွိ
အာဏာရသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအလြဲသုံးမႈမွ ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ တားျမစ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ သင့္သည္။
၂။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈဘ၀အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ
တြင္ရွိသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ က်ား/မ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အ
လမ္းမ်ားအတြက္လည္း ယင္းအုပ္စုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားမရွိျခ
င္းကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆုိသည့္ အားေကာင္းေစမည့္ အပုိင္းႏွစ္ရပ္ကို လက္လွမ္းမမီျခင္း
ေၾကာင့္ အဆုိးေက်ာ့သံသရာထဲတစ္၀ဲ၀ဲလည္ေနရသည္။ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး
မူ၀ါဒမ်ား၏

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အစုိးရအထူးရန္ပုံေငြ မ်ားဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖင့္ အဆုိးေက်ာ့သံသရာကို ျဖတ္ရာ
တြင္ ႀကီးစြာေသာအေထာက္အကူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
၃။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဦးစားေပးရန္ပုံေငြနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း တန္းတူညီမွ်မႈ
အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ရွိမည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြမေပးသည့္
စနစ္မ်ားမရွိခ်ိန္တြင္ ရရွိသည့္မဲအေရအတြက္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလြန္
ကာလ အစုိးရရန္ ပုံေငြမ်ားခ်ေပးသည့္စနစ္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား
ရန္ပုံေငြရရွိရန္ အလားတူအားထုတ္မႈျပဳလုပ္ေရး တြန္းအားေပးသည္။

၄။

မ်ဳိးစုံေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ မီဒီယာမ်ားလုိက္နာရမည့္ ဥပေဒ
မ်ားက်င့္သုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားေကာင္းေအာင္ေဆာက္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း မူ၀ါဒခ်
မွတ္သူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ မီဒီယာမ်ားသည္ ပါတီစြဲ
အစဥ္ အလာရွၿိ ပီး ျဖစ္ကာ မီဒယ
ီ ာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားလည္း
ရွိေနသျဖင့္ ယင္းသည္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္
ျဖစ္ေစေလ့ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ထက္ႏုိင္ငံေရးအရ
မီဒီယာေဖာ္ျပမႈမ်ား

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မႈမ်ား
တြင္

ဥပေဒဆုိင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်အခြင့္အလမ္း
မ်ားေပးရန္ မီဒီယာမ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ရန္လုိ
အပ္သည္။

အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ
ႏိုင္ငံေရးကို ကာကြယ္ ေပးျခင္း
၁။

အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ စြမ္းအားႏွင့္၄င္းတုိ႔ထံမွလာ
သည့္ ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္
ေပးရမည္။ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားေရး၏ သက္ေရာက္မႈကင္းသည့္ ႏုိင္ငံမရွိ
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ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပုိၿပီးတန္းတူညီမွ်စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ေရးအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္

ေခ်။ ကုိလံဘီယာတြင္ အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ သတိထားရမည္
5. Latin America

ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္အျဖစ္ ျပသသင့္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔
ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား၏ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ အေရး
ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ မက္လုံးမ်ား ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္
လုိအပ္သည္။ တစ္ဦးတည္းထီးတည္းျဖစ္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားအတြက္ သားေကာင္အျဖစ္အလြယ္တကူ က်ေရာက္သြားၾကၿပီး
အားေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ ပါတီတစ္ရပ္သည္
ထုိသို႔ က်ေရာက္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲေပမည္။
၂။

ယင္းနယ္ပယ္ရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပံုစံတစ္ရပ္သည္ ရာဇ၀တ္မႈ
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၾကား ဆက္ဆံေရးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္မရွိေစရ။
ဥပမာ

အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလုိ႔ငွာ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္

အခ်ိန္ကာလ

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါပံုစံသည္ ေရြးေကာက္
ပြဲဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ရန္ပုံေငြကဲ့သုိ႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားရွိ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း လုိအပ္သည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ ရန္ပုံေငြ၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ အတြင္း၀န္႐ုံးမ်ား၊ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္
အထူးဌာနမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
၃။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ရွင္းတမ္းမ်ားတင္သြင္းေစျခင္းျဖင့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ဆုိင္ရာသုံးစြဲမႈမ်ား၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိလည္း

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုရွိ ရာဇ၀တ္မႈ
မကင္းေသာရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ေျခရာခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ယင္းတုိ႔သည္ ေငြသားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူခ်င္းေတြ႕ ဆုံျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လွ်ဳိ႕၀ွက္ၾကားလူမ်ားမွေသာ္လည္း ေကာင္းေပးၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အနည္း
ဆုံးေတာ့ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေျခရာခံလုိက္ရန္ ပိုမုိလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။
၄။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ သူ၏ပုဂၢလိကအက်ဳိးအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ မကင္း
ေသာ ေငြေၾကးကုိ မသုံးစြဲလွ်င္ အလြယ္တကူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲႏုိင္သည့္ ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ အဆုိပါ
ေငြေၾကးကို သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စာလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက် စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္မႈတုိ႔ၾကား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္
ရာဆက္ဆံေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဖာ္ျပရာတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑ကုိလည္း
အသားေပးၿပီး အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက စုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္ၾက
သျဖင့္ ယခုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပမာအမ်ားစုမွာအမ်ားစု သတိထားစရာ
ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရား၀င္ ေနာက္ဆက္တြဲစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားမရွိသည့္တုိင္ မီဒီယာ
တြင္ေဖာ္ျပသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေပးဆပ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒ
အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းထက္ မက္လုံးအျဖစ္ ပုိၿပီးမရွိေစေတာ့ပါ။
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ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြကို ကြပ္ကဲရန္ ထူေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရွာေဖြေဆာ္ထုန္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါအခက္အခဲမ်ား
သည္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပုံေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ျပႆနာေလာ၊ အခြင့္
အာဏာအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ေလာ၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္မရွိျခင္းေၾကာင့္
ေလာဆုိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ျပည့္စုံေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း
ျဖင့္သာ အေကာင္းဆုံးအေျဖမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂။

လက္တင္အေမရိကရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ထပ္တူက်သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္မေနရသည့္တုိင္ ေဒသတြင္း
ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ဥပေဒစုိးမုိးရန္
အုပ္ထိန္းသူမ်ားအျဖစ္ ၄င္းတုိ႔၏ အခန္းက႑ကုိ အားေကာင္းေစေရးျဖစ္သည္။ ယင္း
အခ်က္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
အားလုံးကို ႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ၄င္းတုိ႔၏
အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ထင္ဟပ္ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲ
ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ
မကင္းေသာ

ရန္ပုံေငြတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

အခက္အခဲလည္းႀကီးမားပါသည္။ ယင္းကိစၥတြင္ ၄င္းတုိ႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈရေစမည့္
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိ္င္ေစရန္
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အစုိးရအထူးေရွ႕ေနမ်ားကဲ့သုိ႔)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
လြန္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵျမင့္ျမင့္ မားမားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။

ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပိုၿပီးအလြယ္တကူ ရရွိေစရမည္။
ယင္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈလုိအပ္သလုိ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈကို ျမႇင့္တင္ေစမည့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းႏွင့္ ဇယားကြက္အတြင္းသြင္းျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း
လုိအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားျပည္သူရယူႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားတုိးတက္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အမ်ဳိး
အစားမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္း
နည္းနာမ်ားအပါအ၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္၀သည့္
လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ က်ား/မေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ
မူ၀ါဒအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာအျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားေပးရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုိင္းျဖတ္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား
ထားရွိရန္လည္း

အေရးႀကီးသည္။

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

အထူးသျဖင့္

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းျဖင့္
5. Latin America

ျဖည့္စြက္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၄။

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပါတီအားလုံးႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

အားလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အားထုတ္မႈမ်ား
၏ ယုံၾကည္ကုိးစားႏုိင္စြမ္းကို မထိခုိက္ေစမည့္ အေျခခံမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိ
သည့္ ဦးစားေပးအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ႏုိင္ငံအရ အာ႐ုံ
စုိက္ရမည့္အရာမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရန္)ႏွင့္ အနီးကပ္စိစစ္ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအား က်ပန္းေရြးခ်ယ္သည့္ က်ပန္းေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတို႔
ပါ၀င္ရမည္။

ေရြးခ်ယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးအရႏွိပ္

ကြပ္ရန္အတြက္

လက္နက္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သြားေစမည့္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီး
သည္။
၅။

ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ဒီမုိကရက္တစ္က်င့္စဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသား
တန္ဖုိးမ်ားအား ဦးစားေပးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ တစ္ရပ္
ဖန္တီးမည့္ အားထုတ္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ တုိးျမႇင့္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။
ယင္းတြင္

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ

သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားလည္း

ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္၏ အတုိင္းအတာမ်ားအတြင္း မိမိတုိ႔၏ လူမႈဆက္ဆံ
ေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားအား ဦးတည္းသည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္သည့္နည္းနာေဗဒမ်ား အဓိက အားျဖင့္ လုိအပ္သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာသည္
လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံေရာက္ရွိေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေပ
သည္။

t&yfbufvlhtzGJYtpnf;rsm;
မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္တင္အေမရိကရွိ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြရွာ
ျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအား
အရပ္ဘက္လူ႔မ်ားက ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းအားထုတ္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးတက္
ေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ႏႈိင္းယွဥ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအတြက္ စံအျဖစ္ထားရွိသည့္ က်င့္
၀တ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ နည္းနာေဗဒမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာမွ်ေ၀ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
တုိင္းျပည္တစ္၌

တီထြင္ဖန္တီးမႈသည္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရင္း ၿပီးျပည့္စုံလာေလ့ရွိသည္။ လီမာသေဘာတူညီ
ခ်က္၁၃၁ ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ေသာ အတြင္းက်က် အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို
မွ်ေ၀ျခင္းသာမက လုပ္ေဆာင္ရန္တြန္႔ဆုတ္ေနေလ့ရွိမည့္ အာဏာလက္၀ယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍လည္း ယင္းကိစၥ၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေနရာအျဖစ္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ
ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။
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မီဒီယာသည္

ျပည္သူလူထုလုိလားမႈအတြက္

အၿမဲမျပတ္ထုတ္ေဖာ္ေပးၿပီး

ေရြး

ေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို တုိးျမႇင့္ေနရမည္။ လူေျပာ
သူေျပာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ဦးတည္မႈမျပဳျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈ၏ အရည္
အေသြးအတြက္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ပါတီ၏ရင္းျမစ္မ်ားမည္သည့္ေနရာမွရရွိသည္ဆုိ
သည္ကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား သိရွိခြင့္ရွိၿပီး တရား၀င္ေငြေၾကးမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာေငြေၾကး၀င္ေရာက္မႈ အတြက္ အေကာင္းဆုံးဖုန္းကြယ္စရာတစ္ခုျဖစ္
သည္ကုိ စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟု ၀ါဒအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အေရာင္အေသြးစုံမႈမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္း၊
ႏုိင္ငံသားအေလ့အထမ်ားကို အားေပးရန္ ပူတြဲညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားဖန္
တီးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ေဖာ္ျပမႈကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္
မီဒီယာက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

EkdifiHwum tzGJYtpnf;rsm;
သုေတသနႏွင့္ အသိပညာ
၁။

ေဒသတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္မႈ
မ်ားသည္

နယ္ပယ္တြင္းရွိ

ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းအတြက္

အသုံး၀င္ေပလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အစပုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ အစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ
သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ သုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏
ဘက္ဂ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ား၏ ဘက္ဂ်က္႐ုံးမ်ားမွ တစ္ဆင့္အသီးသီး ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိလုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က မည္မွ်
အေထာက္အပ့ံေပးသည္ကုိ နားလည္မႈတုိးပြားလာမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာ
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
၂။

ဒုတိယအဆင့္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားကေပးေသာ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိႏို္င္ငံ
အားလုံးနီးပါတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားတင္ျပရန္
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္
သည္။ ယင္းသဘာ၀ကုိ ေလ့လာျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အေစာပုိင္း
ေလ့လာမႈမ်ား

တန္ဖုိးတက္လာေစၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္အစစ္အမွန္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္း လုံၿခဳံစြာစုေဆာင္းသိမ္း
ဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး
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အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီျခင္းသည္ အလြန္ပင္
5. Latin America

အသုံး၀င္လွမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပျခင္းအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အနည္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ
ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္လွ်က္ရွိၿပီး ထုိသတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး အသုံးျပဳရခက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
၃။

ယင္းႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ေလ့လာမႈသည္ ပုိၿပီးတိက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလား
အလာရွိျဖစ္ေပမည္။ ထုိေလ့လာမႈသည္ ပုိမုိႀကီးမားေသာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္
အား ေကာင္းေသာမက္လုံးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိ
ထုတ္ျပန္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အားေပးတုိက္တြန္းေပမည္။ ယင္းေလ့လာမႈသည္ ႏုိင္ငံ
အသီးသီး၌ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္လည္း အလြန္အသုံး၀င္
မည့္

အကုိးအကားတစ္ခုျဖစ္မည္။

ပုိမုိႀကီးမားေသာႏိုင္ငံေရးႀကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္ရန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္
ဖ်က္ေရးကုိလည္း သိသိသာသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။
၄။

အာဂုိရာ၊ ေအအီးစီေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာကြန္ရက္၊ i-KNOw-Politics ႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔
တည္ရွိေနသည့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ကြန္ရက္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားထံမွ ႏို္င္ငံေရး က႑ရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏုိင္မည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈရွိၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈရွိ
သည့္ ၀ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခု (‘ႏုိ္င္ငံေရးရန္ပုံေငြ’ စြယ္စုံက်မ္းတစ္ခု)ကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ျပန္႔က်ဲစြာတည္ရွိေနေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအထူးသျဖင့္ မီဒီယာတြင္ျဖစ္ၿပီး လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
သုေတသီမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ား(အစုိးရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ)ျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္
အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

မူ၀ါေရးရာ ေဆာက္ရြက္မႈမ်ား
၁။

လက္တင္အေမရိကရွိ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ
ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတုိးျမႇင့္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံမႈကုိ
ျပည္စုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသည္ မၾကာေသးမီကေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ႀကီးထြား
လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရမ်ား အထူးသျဖင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားသည္ပါ၀င္ရန္ လက္ရြံ႕ဖြယ္ရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
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ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္ခ်က္အရ

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္မည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ မဲဆြယ္
ျဖစ္သည္။ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားၾကား ဒီမုိကရက္တစ္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အေျခခံ
အျဖစ္ အသုံးျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္
အခါ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းနာ
ေဗဒမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။
၂။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေရး

အတြက္ ဖုိရမ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကိစၥရပ္ကုိ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

အဂတိလုိက္စားမႈ

တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္မည့္
အစီရင္ခံစာမ်ား ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။
၃။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အဖြဲ႕

အစည္းမ်ားက ျပတ္ျပတ္သာသားေထာက္ခံမႈပိုမုိျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္က်
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပမာ ရန္ပုံေငြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
အတြက္ ဘုံသေဘာတူညီေသာ ႏႈိင္းယွဥ္နည္းနာတစ္ရပ္ကုိ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိရန္ႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ျဖစ္သည္။
၄။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေလာေလာသုံးစဲြေနသည့္ ရင္းျမစ္ေပါင္း
မ်ားစြာကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား ပုိၿပီး မဟာ
ဗ်ဴဟာက်က် ခြဲျခားရမည္ကို ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား စိတ္ထဲတြင္ထားသင့္သည္။
အကယ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ အဂတိလုိက္စားမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ပုိမုိႀကီးမား
ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားက်င့္သုံးရန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား အားေပးလုိ
သည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုံး၀လုိအပ္သည္။ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး
(မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိျခင္း၊ ေမွာင္ခုိပစၥည္းမ်ား၊ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါ
ခ်ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားေရး၏ ပုံစံသစ္မ်ား) ျဖင့္ရွိေသာ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္
တက် စီစဥ္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈတုိက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ေငြေၾကးမွ အက်ဳိးအျမတ္ရေနသူမ်ားႏွင့္ ယင္းရာဇ၀တ္ဂုိဏ္မ်ားကို တည္ေဆာက္
ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးကြန္ရက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေရန္
ျဖည့္စြက္အားထုတ္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္သည္။
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လႈပ္ရွားမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္
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campaña’

[မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

အသုံးစရိတ္မ်ား၏

ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း], El Clarín, 6 October, available
at

http://www.clarin.com/politica/Intiman-electorales-resolver-gastos-

campana_0_348565159.html
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Integrity (၂၀၀၇) Global Integrity Report: Country Scorecard ၂၀၀၇.
Washington, D.C.: Global Integrity.

Global Integrity (၂၀၀၈) Global Integrity Report: Country Scorecard ၂၀၀၈.
Washington, D.C.: Global Integrity.
Global Integrity (၂၀၀၉) Global Integrity Report: Country Scorecard ၂၀၀၉.
Washington, D.C.: Global Integrity.
Global

Integrity (၂၀၁၀) Global Integrity Report: Country Scorecard ၂၀၁၀.
Washington, D.C.: Global Integrity.
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Integrity (၂၀၁၁) Global Integrity Report: Country Scorecard ၂၀၁၁.
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လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သမၼတအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏
ေနာက္ဆုံးနည္းနာပုိင္းဆုိင္ရာ

အကဲျဖတ္ခ်က္],

available

at

http://www.

conexiones.com.ni/fi les/86.pdf
Gutiérrez, P. and Zovatto, D. (၂၀၁၁) ‘Balance Regional: Financiamiento político en
América Latina ၂၀၀၄–၂၀၁၀’ [ေဒသဆုိင္ရာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ- လက္တင္အေမရိကရွိ
ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ ၂၀၀၄-၂၀၁၀], in Financiamiento de los Partidos Políticos en
América Latina [လက္တင္အေမရိကရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြ],]. Mexico: IFE,
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ, OAS.
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desaparecerlas’ [ေကာ္ရီယာ-အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားေစ၇န္ ရည္ရြယ္သည့္
ရန္ပုံေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္ ဥပေဒ], El Nacional, 22 December.
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ႏို္င္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္၊ available at
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မိမိကိုယ္စား လွယ္မ်ား အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္], La Razón, 8
September,

available

at

http://educamposv.lacoctelera.net/

post/2009/09/08/evo-se-refuerza-con-invitados-sulista-legislativa
La Segunda (၂၀၁၂) ‘¿Quiénes son los mecenas de la política chilena?’ [ခ်ီလီႏုိင္ငံေရး
မွာဘယ္သူေတြကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးေနသလဲ], La Segunda, 14 April, available
at

http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/04/737898/los-

mecenas-de-la-politica
Llanos, B. (၂၀၁၂) Ojos que (aún) no ven: Nuevo reporte de ocho países: género,
campañas electorales y medios en América Latina [မျမင္တဲ့မ်က္လုံမ်ားႏိုင္ငံရွစ္ႏိုင္ငံမွအစီရင္ခံစာသစ္- လက္တင္အေမရိကရွိက်ား/မေရးရာ၊ေရြးေကာက္ပြဲမဲ
ဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္မီဒီယာ]. လီမာ: ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ.
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Washington, D.C.: Global Integrity.

Llanos, B. and Tello, P. (eds) (၂၀၁၂) Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones
peruanas

၂၀၁၁–၂၀၁၂

[တန္းတူညီမွ်မႈ-ဘယ္အခ်ိန္လဲ။

က်ား/မေရးရာႏွင့္

ပီ႐ူးေရြးေကာက္ပြဲမ်ား].လီမာ: ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ.
Londoño, Juan Fernando (forthcoming) ‘Colombia: garantías y equidad en una
competencia desigual’ [ကုိလံဘီယာ-မညီမွ်ေသာ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈတစ္ရပ္ရွိ အာဏာႏွင့္
အညီအမွ် ခြဲေ၀မႈ], in Campañas electorales, ventajismo y reelección
presidencial

en

América

Latina

[လက္တင္အေမရိကရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးသမား၀ါဒႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ေက်ာ့ျပန္
က်င္းပျခင္း]. ဗင္နီဇြဲလား- ကာတာစင္တာ။
ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိတုိင္းမ္(၁၉၉၇)’ဟုတ္ပါတယ္။

မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား။

ဆန္တာကေလာ့ပါ’

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိတုိင္းမ္၊ ၁၉၊ ဒီဇင္ဘာ။
Lugo-Galicia, H. and Hinds, A. (၂၀၁၂) ‘Evaden debate de soberanía, pero dan
fondos a promotores del PSUV’ [အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိင္ရာ အေျခအတင္ျငင္းခုံမႈမွာ
သူတုိ႔က်ဴးက်ဴး

ေက်ာ္ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္

ပီအက္စ္ယူဗီကို

ေထာက္ခံသူေတြကုိ

ရန္ပုံေငြေတြလွဴခဲ့တယ္], El Nacional, 6 June, available at http://www.
contextotmt.net/base/krafts/index2.php?option=com_content&do_
pdf=1&id=38132l
Martínez, R. (၂၀၁၂) ‘Desplaza prensa al estado en indagar inﬁltración del narco en
política:

Buscaglia’

[ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔

မူးယစ္ေဆး၀ါးေငြေၾကးမ်ား

စိမ့္၀င္လာျခင္း ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနရာကုိ မီဒီယာအစား၀င္ဘတ္စ္ကာဂလီယာ], Proceso, 2 March, available at http://www.proceso.com.
mx/?p=299864
Mejía, D. and Rico, D. M. (၂၀၁၁) ‘La microeconomía de la produccíon y el tráﬁco de
cocaína en Colombia’ [ကုိလံဘီယာရွိ ကိုကိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား
၏ မုိက္ခ႐ုိေဘာဂေဗဒ], in A. G. Uribe and D. Mejá (eds), ကုိလံဘီယာတြင္
မူးယစ္ ေဆး၀ါကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း- ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ က်ဆုံးမႈမ်ားႏွင့္
အျခားတစ္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား။ Bogota: Universidad de los Andes.
Mendevil, L. (၂၀၁၁) ‘Colombia: Cómo lo hicieron?’ [ကုိလံဘီယာ- သူတုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့ၾက
သလဲ], Crónica, 2 September, available at http://www.cronica.com.mx/
notaOpinion.php?id_nota=602659
Menéndez,

M.

(2002)

‘Mercados

Persas

en

las

campañas

Políticas’

[ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးမဲဆယ
ြ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈရိွ ပါရွနး္ ေစ်းကြကမ
္ ်ား], El Tiempo, 30 April, available at
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1357355
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Meyer Dos Santos (၂၀၀၅) ‘Partidos políticos: repensar ﬁnanciamientos e ﬁnaças’
1 August, available at http://jusvi.com/artigos/16590 and http://www.
boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=769
Noticias UOL (၂၀၁၁) ‘77. STF condena deputado Asdrúbal Bentes (PMDB-PA) por
esterilização de eleitoras’ [’77. STF Prosecutes Deputy Asdrúbal Bentes
(PMDB-PA) for ‘Sterilization’ of the Electorate], 8 September, available at
http://noticias.uol.com.br/politica/escandalos-no-congresso/stf-condenadeputado-asdrubal-bentes-pmdb-pa-por-esterilizacao-de-eleitoras.htm
အုိမန္၊ အမ္(၂၀၁၁)‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား’၊
အုိင္ပီအက္စ္ေအ၊ အီးစီပီအာရ္ ပူးတြဲကြန္ဖရင္၊ ေဆာ္ေပၚလုိ၊ ၁၆-၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ။
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(အုိအီးစီဒီ)

(၂၀၁၂)

လက္တင္အေမရိက စီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္ ၂၀၁၂ available at http://www.oecd.
org/dev/americas/48965859.pdf
အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း(အုိေအအက္စ္) (၂၀၁၁) ႏိုင္ငံေရး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အာဏာဒီမုိကေရစီအတြက္ လိပ္ခည္းတည္းလည္းအေျခအေနတစ္ရပ္၊ မကၠဆီကို။ အက္ဖ္စီအီး၊
ေအစီအက္္စ္။
ပက္စ္ခ်ာ့ဒ္၊ ေဂ်(၂၀၀၆) ‘မကၠဆီကိုရွိ ပါတီႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ’၊ မကၠဆီကန္
ေလ့လာေရး၊ ၂၂(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၃-၁၀၆။
Poder Ciudadano (၂၀၀၈) Informe de Monitoreo del ﬁnanciamiento de la Campaña
Electoral Presidencial ၂၀၀၇ [၂၀၀၇ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ]. Argentina, Poder Ciudadano, available at
http://poderciudadano.org/informe-sobre-el-ﬁnanciamiento-de-lacampana- presidencial/
Quirós Gallegos, J. (၂၀၁၂) ‘Achacan culpas al TSE por irregularidades en campaña’
[မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအျပဳအမူမ်ားအတြက္

တီအက္စ္အီကို

ျပစ္တင္ျခင္း], Diario Extra, 27 March, available at http://www.diarioextra.
com/2012/marzo/27/nacionales05.php
Ramos, C. (၂၀၀၇) ‘La manipulación de la capacidad de inversión económica de los
partidos derivada de la ﬁnanciación

privada indirecta’ [ပုဂၢလိကရန္ပုံေငြ

သြယ္၀ုိက္ေထာက္ပံ့မႈမွ ဆင္းသက္လာေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ပါတီမ်ား
၏စြမ္းရည္ကုိ အသုံးခ်ျခင္း) ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ရွိ အခြင့္အေရးယူျခင္း
အတြက္ စာတမ္း၊ ဆန္ကားလုိ႔စ္ တကၠသိုလ္၊ ဂြာတီမာလာ။
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[ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား-ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း],

Regalado Florido, E. (၂၀၀၅) ‘Taiwán: fuente de ﬁnanciamiento de corrupción
centroamericana’ [ထုိင္၀မ္း၊

ဗဟုိအေမရိကရွိ

ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စား

မႈ၏ရင္းျမစ္], El Catoblepas Revista Crítica del Presente, 35, available at
http://www.nodulo.org/ec/2005/n035p16.htm
Rivera, A. (၂၀၁၂) ‘México, el número dos en ﬂujo de dinero ilícito’ [မကၠဆီကုိ၊
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေငြေၾကးစီး၀င္မႈတြင္ နံပါတ္ႏွစ္], Milenio, 30 September,
available

at

http://edomex.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/

ace9c075d1834834a98f806b01a0e71e
Rodríguez, M. (၂၀၀၉) La propaganda electoral en El Salvador (၂၀၀၈ –၂၀၀၉):
monitoreo y propuesta para transparencia [အယ္လ္ဆာေဗးဒုိူရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ(၂၀၀၈-၂၉၉၀)၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အဆုိျပဳလႊာမ်ား)
San Salvador: National Democratic Institute and Fundación para el Desarrollo.
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ကုလသမဂၢ

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္(ယူအင္န္ဒီပီ)ႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း

(အုိေအ

အက္စ္) (၂၀၁၀)Nuestra Democracia [ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ]. မကၠစီကိုစီးတီး၊
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delﬁnancimento y gasto electoral en Chile [ခ်ီလီရွိ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း]. ခ်ီလီ: Chile Transparente and InterAmerican Development Bank.
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[မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၏ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းတြင္ ပုိၿပီးအေရးပါသည့္ ပုဂၢလိက ရန္ပုံေငြမ်ား],
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27
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rSwfpkrsm;
၁

ယခုအခန္းတြင္ လက္တင္အေမရိကဆုိသည္မွာ အာဂ်င္တီးနား၊ ဘီလစ္၊ ဘုိလီးဗီးယား၊
ဘရာဇီးလ္၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ အီေကြေဒါ၊ အယ္လ္ ဆာေဗးဒုိး၊
ဂြာတီ မာလာ၊ ဂူယာနာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္၊ မကၠဆီကို၊ နီကာရာဂြာ၊ ပနားမား၊ ပါရာေဂြး၊ ပီ႐ူး၊
ဆူရီနိမ္း၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔ပါ၀င္သည္။

၂

အုိအီးစီဒီ ၂၀၁၂။

၃

ေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ပိုမုိျမန္
ဆန္ `သည္။ (အီးစီအယ္လ္ေအစီ ၂၀၁၂)

၄

ကမၻာ့ဘဏ္ ၂၀၁၃။

၅

ဥပမာ ဂူတီရာရက္ဇ္ႏွင့္ ဇုိဗက္တုိ ၂၀၁၁ ကိုၾကည့္ပါ။

၆

ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ ယင္းနယ္ပယ္၌ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွာ

ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕(ခရင္းနစ္

စီမံခ်က္မွတစ္ဆင့္)၊

အေမရိကႏို္င္င့မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၊ အာဂ်င္တီးနာရွိ Poder Ciudadano၊ ေကာစတာရီကာ
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ရွိ Auditoría Ciudadanaႏွင့္ ဂြာတီမာလာရွိ Acción Ciudadana။
ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ကာတာစင္တာ၂၀၀၇.

8

Garay Salamanca and Salcedo Albarán ၂၀၁၂.

၉

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပမာဏကို တုိင္းတာၿပီး
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ပက္သည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္မႈႏွင့္ ယင္း
တုိ႔၏

ထိေရာက္မႈမ်ားကို

ဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္

Global

Intergrity အဖြဲ႕ထံမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ယင္း
အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိန္းရွင္မ်ားမွာ ၀ မွ ၁၀၀ အထိစေကးအေပၚ
တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ အစီရင္ခံစာအရ ကုိလံဘီယာတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားတည္ရွိမႈမွာ အမွတ္ ၁၀၀(အလြန္အားေကာင္း)ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၇၇
မွတ္(အသင့္အတင့္) ျဖစ္သည္။ မကၠဆီကုိတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာ အမွတ္ ၉၀ ရွိၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

မွာ

၄၄

မွတ္(အလြန္အားနည္း)သည္။

ဗင္နီဇြဲလားတြင္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွာ ၃၆ ဒသမ ၅ မွတ္ ရွိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၇၇ မွတ္ျဖစ္သည္။
ဂြာတီမွာလာတြင္ ၈၀ ႏွင္ သုည၊ ပီ႐ူးတြင္ ၇၄ ႏွင့္ ၅၉ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ တြင္
ဘရာဇီးလ္၌ အမွတ္မ်ားမွာ ၅၃ ႏွင့္ ၅၄၊ ခ်ီလီတြင္ ၇၇ ႏွင့္ ၄၃၊ ၂၀၀၈ တြင္ အီေကြေဒါ၌
၇၀ ႏွင့္ ၂၇ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေန ျဖင့္ ၂၀၀၇ ၌ ေကာ္စတာရီကာတြင္ အမွတ္
၁၀၀ ႏွင့္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ Global Intergrity ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁။
၁၀

Grupo Cívico Ética y Transparencia ၂၀၁၁.

၁၁

Regalado Florido ၂၀၀၅.

၁၂

El Universo ၂၀၀၅.

၁၃

Hurtado ၂၀၁၀.

၁၄
၁၅

Evertsson ၂၀၁၀.
လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္ ႏို္င္ငံတကာေဒၚလာ(I$) ကို အမ်ဳိးသားေငြေၾကးမ်ားရွိ
ပမာဏ ႏွင့္တြဲၿပီးေဖာ္ျပထားသည္။ အင္တာေနရွင္ေဒၚလာသည္ ၀ယ္ယူႏိုင္ငံစြမ္းကို
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွန္းဆထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ရန္အ
တြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု(ႏိႈင္းယွဥ္မႈအ
တြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္)ႏွင့္ သိသိသာသာကြာျခားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ
I$ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည္ လဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏတစ္ခုကြာျခားဖြယ္ရွိ
သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာအတြက္ လဲလွယ္ႏႈန္းမရွိ(I$ ႏႈန္းကုိသာ တသမတ္တည္း
တြက္ထားသည္) သုိ႔မဟုတ္ မူရင္းေငြေၾကးမသိသည့္အခါ ဒုတိယအစားထုိးေငြေၾကး
ျဖစ္သည္ ယူ႐ုိကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ရည္ညႊန္းသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိလွ်င္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။
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၇

၁၆
၁၇

Terra ၂၀၁၂.
SERVEL ၂၀၁၀.

၁၈

Freidenberg and Levitsky ၂၀၀၇.

၁၉

Chasquetti ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၁၇။

၂၀

Meyer Dos Santos ၂၀၀၅.

၂၁

Rodriguez-Raga and Seligson ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇။

၂၂

Donoso, Ramos and Riquelme ၁၉၉၉,စာမ်က္ႏွာ ၃၃၆။

၂၃

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားကုစားေပးျခင္းတြင္ ပါတီတြင္းအေျခအတင္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိးကအဲမ်ားက်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔
ဖိတ
ိ ၾ္ ကးျခင္း၊ပါတီတင
ြ း္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားတြငပ
္ ါ၀င္ယဥ
ွ ၿ္ ပဳိငျ္ ခင္းစသည္တ႔ို ပါ၀င္ႏင
ုိ သ
္ ည္။

၂၄

Donoso, Ramos and Riquelme ၁၉၉၉, စာမ်က္ႏွာ ၃၄၀။

၂၅

La Razón ၂၀၀၉.

၂၆

Menéndez 2002.

၂၇
၂၈
၂၉

La Segunda ၂၀၁၂.
Transparencia Colombia ၂၀၁၂.
အေမရိကန္တြင္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားကုိ

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

ကုိလံဘီယာစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး။ သူသည္ ပနားမား သမၼတေလာင္းမ်ားစြာကုိလည္း ထည့္၀င္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
၃၀
၃၁

Brown Araúz ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၄၁။
He was called this by Germán Martínez Cázares (president of the National
ExecutiveCommittee of the Partido Accíon Nacional, PAN, in ၂၀၀၈).

၃၂

Semana ၂၀၀၆.

၃၃

လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အေပၚအေျခခံသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကို သုံးၾကသည္။ ယင္းကုိက်င့္သုံးျခင္းကုိ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းအားမ်ားစြာ

အေလးမထားျခင္းအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး

သဘာ၀ကိုမူ သက္ေရာက္မႈရွိပုံမရေပ။
၃၄

Bossi ၂၀၀၉.

၃၅

Transparencia Colombia ၂၀၁၂.
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Quirós Gallegos ၂၀၁၂.

၃၇

Agostini ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃။

၃၈

El Día de Santa Cruz de Bolivia ၂၀၁၀.

၃၉

Meyer Dos Santos ၂၀၀၅.

၄၀
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၃၆

Martínez ၂၀၁၂.

၄၁

Rivera ၂၀၁၂.

၄၂

Mejía and Rico ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၆။

၄၃

၂၀၀၆ မွစၿပီး ကုိလံဘီယာတြင္ ကြန္ဂရက္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
၁၃၃ ဦးတုိ႔သည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၇၁ ဦးကို
စစ္ေမး ခဲ့ၿပီး ၅၀ ကိုထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၄၂ ဦးက ကြန္ဂရက္မွ ႏုတ္ခဲ့ၿပီး ၁၈ ဦးမွာ
တရားရင္ဆုိင္ေနရာကာ ၁၃ ဦးကို အျပစ္ရွိသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၇ ဦးကို
စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီးုျဖစ္သည္။ (Corporación Colectivo de Abogados ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ
၁၄). ၂၀၀၉ မွစၿပီး အျခားႏုိင္ငံ ေရးသမားမ်ားလည္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးတစ္ပုိင္း႐ႈပ္
မႈေၾကာင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ (Corporación Arco Iris ၂၀၁၁).

၄၄

Kupferschmidt ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၁၆-၁၇။

၄၅

ကုလ
ိ ဘ
ံ ယ
ီ ာ၏ ‘ေအာင္ျမင္မ’ႈ အစိတအ
္ ပုင
ိ ္းတစ္ရပ္မွာ စနစ္တက်အုပစ
္ ဖ
ု ြဲ႕က်ဴးလြန္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး ပါလာမုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေထာက္တုိင္ေလးရပ္ကုိ
အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လည္းပါ၀င္သည္။ (Mendevil

၂၀၁၁): (၁) တရားစြဲျခင္း၊ (၂)

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ (၃) အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးအဂတိလုိက္စားမႈ
ကို ႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ (၄) တရားမမႈမ်ား(ရာဇ၀တ္မႈမဟုတ္)မွတစ္ဆင့္ ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းက႑ရွိ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေနရေသးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားၾကားဆက္
ဆံေရးတည္ရွိေန ေသးသည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ကုိလံဘီယာကုိ ေအာင္ျမင္မႈတစ္
ရပ္အျဖစ္ေခၚဆုိမႈကို အျခားသံသယျဖစ္စရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ (Garay Salamanca
and Salcedo Albarán ၂၀၁၂).ထုိအေတာအတြင္း ကယ္လ္ဒါရြန္အစုိးရလက္ထက္၌
မကၠဆီကိုတြင္ မူ၀ါဒသည္ တရားစြဲဆုိျခင္းအေပၚသာ အဓိကဦးတည္သည္။ (Mendevil
၂၀၁၁).
၄၆

Geuna ၂၀၁၀.

၄၇

Diario Hoy ၂၀၀၉.

၄၈

Martínez ၂၀၁၂.

၄၉

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို္၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေထြေထြညီလာခံ ဆုံး
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ျဖတ္ခက္ ၅၅/၂၅ အရထြက္ေပၚလာသည့္ ကုလသမဂၢ ႏို္င္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား
တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္
ႏို္င္ငံ တကာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အီတလီႏို္င္ငံ
ပါလာမုိ ၿမဳိ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
အထူးအဖြဲ႕ (အက္ဖ္ေအတီအက္ဖ္) သည္ ၁၉၈၉ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားၾကား
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္
ရန္၊ ဥပေဒေရးရာ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္၊ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေငြေၾကး
ခ၀ါခ်ျခင္း၊

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္

အျခားကိစၥရပ္မ်ား

တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။
၅၀
၅၁

Cardoso ၂၀၁၂.
Rodríguez ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၁၄။

၅၂

Peschard ၂၀၀၆.

၅၃

Casas and Zovatto ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၄၅-၆။

၅၄

Bértoa et al. 2013.

၅၅

အုိမန္ ၂၉၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။

၅၆

ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Acción Ciudadana ၏ အစီရင္ခံစာအရ
အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္
ဟု ဆုိသည္။ (Acción Ciudadana ၂၀၀၂, စာမ်က္ႏွာ ၇၈).

၅၇

မဲရရွိမႈအေပၚအေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ေငြျပန္ခ်ေပးသည့္ စနစ္ကိုသုံးေန
ေသးသည့္ ၂၀၀၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏို္င္ရကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း(အယ္လ္ဗာ႐ုိ ယူရီဘီ)
သည္

အစုိးရရန္ပုံေငြ

၅၅

ရာခုိင္ႏႈန္း၊

ဒုတိယရသူ

၃၃

ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္

အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးက ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ အသီးသီးလက္ခံရရွိခဲ့သည္၊ ရန္
ပုံေငြႀကဳိတင္ခ်ေပးသည့္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးသည္ ၂၀၀၆ တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အသီးသီးသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းစီကို ရရွိေသာေၾကာင့္ အေျခအေနသည္
မ်ားစြာကြာျခားသြားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္ အႏုိင္ရသူက
အစုိးရရန္ပုံေငြ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားသူမ်ားက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၄
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးလက္ခံရွိၾကသည္။
၅၈
၅၉
၆၀
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အုိေအအက္စ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅၊ ဗစ္ဇ္ကိုင္ႏုိ ၂၀၁၀။
Siu and Quirós ၂၀၁၂.
အုိေအအက္စ္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅။
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La Segunda ၂၀၁၂.

၆၂

ဆာခ်က္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၆။

၆၃

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ
အခ်က္အလက္ေဒတာ့ေဘ့စ္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၆၄

OAS ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၈။

၆၅

Cárdenas Morales ၂၀၁၁.

၆၆

Ibid.

၆၇

ဇာမီယာနီႏွင့္ေဂ်ာ့ယက္တန္၂၀၁၀။

၆၈

အုိေအအက္စ၂၀၁၁၊စာမ်က္ႏွာ၉၉။

69

Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၉၉-၁၀၀.

၇၀

Ibid.

၇၁
၇၂
၇၃

Dador and Llanos ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁။
Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၁၂၂။
Llanos and Tello ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၉၅။

၇၄

Llanos ၂၀၁၂.

၇၅

ဘုိလီးဗီးယား ၂၀၀၉၊ ေကာ္တာရီကာ ၂၀၁၀၊ ကိုလံဘီယာ ၂၀၁၀၊ ဒုိမီနီကန္ ၂၀၁၀၊
ပီ႐ူး ၂၀၁၁၊ ဂြာတီမာလာ ၂၀၁၁ ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား ၂၀၁၁။

၇၆

Llanos ၂၀၁၂.

၇၇

Ibid.

၇၈

Ibid.

၇၉
၈၀
၈၁

Londoño (forthcoming).
Garay Salamanca and Salcedo Albarán ၂၀၁၂.
Lugo-Galicia and Hinds ၂၀၁၂.

၈၂

အုိေအအက္စ္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၈။

၈၃

El Diario ၂၀၁၁.

၈၄

Álvarez ၂၀၁၀.
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၆၁

၈၅

ဥပမာ-ဘုိဂုိတာၿမဳိ႕ေတာ္၀န္

ေရြးေကာက္ပြဲကိယ္စားလွယ္ေလာင္းေဟာင္း

ျဖစ္သူ

အန္းရစ္ ပီနာလုိဆာ၏အဆုိအရ။ ‘လူဦးေရ ၇ သန္းရွိတဲ့ၿမဳိ႕ေတာ္တစ္ခုမွာ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ အလြန္နိမ့္ပါတယ္’(El Tiempo
၂၀၀၇).
၈၆

Freitas ၂၀၁၂.

၈၇

ယူအင္န္ဒီပီႏွင့္ အုိေအအက္စ္ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈။

၈၈

အုိေအအက္စ္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃။

၈၉

အုိေအအက္စ္ေလ့လာမႈသည္ မတူကြဲျပားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံမ်ာကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့
လာသည့္အတြက္ ယခုေနရာတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို သာရယူပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း က်န္ေကာင္းက်န္ေနႏိုင္ပါ
သည္။

၉၀

Poder Ciudadano ၂၀၀၈.

၉၁

Artiga-González ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၈၉။

၉၂

Acción Ciudadana ၂၀၁၂.

၉၃

Corcuera ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၈၇။

၉၄

Tuesta Soldevilla ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၄၆၆။

၉၅

Faughman and Zechmeister ၂၀၁၁.

၉၆

Noticias UOL ၂၀၁၁.

၉၇

Sánchez ၂၀၁၁.

၉၈

El Nacional ၂၀၁၂.

၉၉

ဒုိမီနီကန္အတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္ မရွိပါ။

၁၀၀

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ကာတာစင္တာ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၈။

၁၀၁

Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၅၆။

၁၀၂

ပနားမားတြင္ ဘ႑ာေရရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပျခင္းသည္ မျဖစ္မေနမဟုတ္ေသာ္လည္း
တရားေရးလုိအပ္ခ်က္အရ တင္သြင္းရသည္။ (ibid., စာမ်က္ႏွာ ၆၈).

၁၀၃

ပီ႐ူးတြင္ ၂၀၀၆ ၌ ပါတီ ၃၂ ခုအနက္ ပါတီ ၅ ခုကသာ ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပသည္။ (ibid.
စာမ်က္ႏွာ ၇၆)
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၁၀၄

ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ျခြင္းခ်က္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘီလစ္ဇ္၊ ဘုိလီးဗီးယား၊

၁၀၅

Fuentes ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀။

၁၀၆

Cordero ၂၀၀၃, စာမ်က္ႏွာ ၁၃။

၁၀၇

Carquez ၂၀၁၂.

၁၀၈

ရာမုိ႔စ္၂၀၀၇.

၁၀၉

မၾကာေသးေသာကာလက်င္းပခဲ့သည့္ မကၠဆီကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Partido
Verde Ecologista မွအပ ပါတီအမ်ားစုသည္ ဘ႑ာေရးရွင္တမ္းမ်ားတြင္ မူမမွန္မႈမ်ား
အတြက္ ဒဏ္႐ုိက္ခံခဲ့ရသည္။ အမ်ားဆုံးဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားသည္ Partido Verde
Ecologista အတြက္ မကၠဆီကန္ပီဆုိ(အမ္အိတ္ဇ္အင္န္) ၅ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ

၅၇၉၀၀၀)မွသည္

အနည္းဆုံးဒဏ္ေငြသည္

Partido

Revolucinario

Institucional (PRI) အတြက္ အမ္အိတ္ဇ္အင္န္ ၆၀၀၀( အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
၆၉၀) အထိရွိချ့သည္။ (Canales ၂၀၁၂). ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းInsti
tute

(Instituto

Federal Electoral, IFE)မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

အေျခခံၿပီး လီလီလာဆူးလ္က အုိင္အက္ဖ္အီက ဒဏ္႐ုိက္ခဲ့သည့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
မီဒီယာမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ကတည္းက အုိင္အက္ဖ္အီးသည္ ပါတီမ်ားအား ဒဏ္ေငြ အမ္အိတ္ဇ္အင္န္ ၈၆၃
သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၉၉ ဒသမ ၉ သန္း) တပ္႐ုိက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အီလက္
ထရြန္း နစ္မီဒီယာမ်ားကို တပ္႐ုိက္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ေၾကးသည္ အမ္အိတ္ဇ္အင္န္ ၃သန္း
(အင္တာေန ရွင္နယ္ေဒၚလာ ၃၄၇၀၀၀) အထိရွိခဲ့သည္။ (Saúl ၂၀၁၂).
၁၁၀

ပီမက္ဇ္ဂိတ္ႏွင့္ ‘ေဖာက္၏ မိတ္ေဆြမ်ား’ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံၿပီးေနာက္ အုိင္အက္ဖ္အီးက
ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ အာဏာမ်ားႏွင့္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ၂၀၀၆ တြင္မူ အုိင္အက္ဖ္အီး
သည္ ျပည္နယ္ ၃၂ ျပည္နယ္တြင္ ၂၁ ျပည္နယ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
သေဘာတူ ညီခ်က္ရခဲ့သည္။ (Peschard၂၀၀၆, စာမ်က္ႏွာ ၉၇).

၁၁၁

ပီ႐ူးတြင္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာေရးစုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးထုိးထားသည္။ Tuesta Soldevilla ၂၀၁၁,
စာမ်က္ႏွာ ၄၇၅).

၁၁၂

ဘရာဇီးလ္တြင္ မဲ၀ယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္မ်ား
အား ကုိယ္ပိုင္စစ္တပ္တပ္ဖြဲ႕တစ္မ်ားေပးထာသည္။

၁၁၃

Semana ၂၀၀၆.

၁၁၄

Casas and Zovatto ၂၀၀၄.

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 237

1. Chapter
Title
5/
vufwiftar&d
u

ဒုိမီနီကန္၊ အယ္လ္ ဆာေဗးဒုိး၊ ပါရာေဂြးႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁၁၅

El Universo ၂၀၀၇.

၁၁၆

Artiga-González ၂၀၁၁, p. 294; Urcullo Cossío, Moya Díaz and Engel Goetz
၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၇၈။

၁၁၇

Acción Ciudadana ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၉၁။

၁၁၈

Rosales Valladares ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၂၆၇။

၁၁၉
၁၂၀
၁၂၁

Dragonetti ၂၀၁၁.
ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ကာတာစင္တာ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၅၁။
Romero Ballivián ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂။ p

၁၂၂

Evertsson ၂၀၁၀

၁၂၃

Evertsson ၂၀၁၀

၁၂၄

Garay Salamanca and Salcedo Albarán ၂၀၁၂.

၁၂၅

Acción Ciudadana ၂၀၁၂.

၁၂၆

Los Angeles Times ၁၉၉၇.

၁၂၇

Poder Ciudadano ၂၀၀၈; Agostini ၂၀၁၂; Artiga-González ၂၀၁၁; Acción
Ciudadana ၂၀၁၂.

၁၂၈
၁၂၉
၁၃၀

Gutiérrez and Zovatto ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၄။
Casas and Zovatto ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၃။
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူဆုိသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒမ်ား မူၾကမ္းဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
အတည္ျပဳက်င့္သုံးျခင္းတုိ႔တြင္ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္မွသည္

တရား

ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ဳိင္ႏွစ္ရပ္စလုံးပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေနရာတြင္ဆုိလုိသည့္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူ ဆုိသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုထက္ ယင္း၏တာ၀န္ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္
သည္။
၁၃၁

ဘီမာစာခ်ဳပ္သည္

ဒီမုိကေရစီအားေကာင္းေရးရန္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္

ထူေထာင္ခဲ့သည့္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေရဘီယံရွိ ႏို္င္ငံသားေရးရာလႈပ္ရွားမႈကြန္
ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကဳံမွ်ေ၀မႈမ်ားတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္

ၾကည့္ေလ့လာမႈ၏

ႏို္င္ငံေရးႏွင့္

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္

အျပန္အလွန္ ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပူတြဲ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ (see http://www.acuerdodelima.
com).
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ယခုအခန္းသည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွေဒသရွိ
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို သုံးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၁ ယင္း
ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အရြယ္အစားမ်ား၊ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
ဆုိင္ရာ မုိဒယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မ်ား အလြန္ကြဲျပားၾကသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢ
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ဗဟုိႏွင့္

အေရွ႕ဥေရာပအပုိင္းရွိ အေျခခုိင္ၿပီးေသာ ဒီမုိကေရ

စီႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ ဗဟုိအာရွရွိ ပုိၿပီးအာဏာရွင္ဆန္ေသာ အစုိးရမ်ား အထိပါ၀င္သည္။
ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာသီးသန္႔သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား မရွိၾက
သည့္တုိင္ ၄င္းတုိ႔၏ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အေမြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ ‘မိသားစု၀င္ ဆင္တူမႈ
မ်ား’ ရွိၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလုိေပ။၂ အမ်ားစုတြင္ အာဏာရွင္စနစ္၏ သမုိင္းရွည္မ်ား
ရွိခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ အလုံးစုံအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္

ဒီမုိကေရစီႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၀ါဒ

အစဥ္အလာအားနည္းခဲ့

သည္ဟု ဆုိရမည္ပင္။ ၁၉၈၉-၉၁ တြင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ၿပဳိက်ၿပီးေနာက္ ယင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏
အမ်ားစုမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ယခုအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံေရးရွိ ေငြေၾကးကို စည္းၾကပ္
သည့္ ပမာဏတစ္ခုေသာ အားထုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပ
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မုိဒယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္ စည္းၾကပ္ေရး
စနစ္မ်ားကုိမူ ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ယုတၱိမ်ားျဖင့္ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေျပာရလွ်င္ ေဒသ၏ စ႐ုိက္လကၡဏာျဖင့္သာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ စနစ္မ်ား၊ ထည့္၀င္ျခင္းႏွင့္
သုံးစဲြျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ ေဖာ္ျပေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

*

ယခုအခန္းသည္ ဒန္နီယာ္ စမီေလာ့ဗ္ေရးသားသည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွရွိ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ စာတမ္းအေပၚအေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းစာ တတမ္းကုိ ဖရက္ဒရစ္႐ႈိဘာ့ဂ္က တည္း ျဖတ္ထားသည္။
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သုိ႔တုိင္

ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏

ထိေရာက္မႈႏွင့္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကမူ

မွတ္မွတ္ထင္ထင္ မရွိလွေပ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ လက္ရွိအဆင့္သည့္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာ
မရွိဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ စည္းၾကပ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အဓိပၸာယ္မွာ
တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာအခင္းအက်င္းေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး
ကြဲျပားၾကသသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ယိမ္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွည္လ်ားျမားေျမာင္ေသာ
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ

အတုိက္အခံအားနည္းေစရန္

အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး

အင္အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားသစ္မ်ားေပၚထြက္မလာေစရန္ ႀကဳိတင္ေဆာင္ရြက္ထား
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၄င္းတုိ႔ကိုက်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ဆုိင္ရာ

အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ဘဲ

ပါတီရန္ပုံေငြ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ပါအားလုံးထဲတြင္ ပါတီႏွင့္ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး
လူတန္းစားမ်ဳိးစုံပါ၀င္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ယွဥ္ၿပဳိင္မႈျဖစ္ေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုံးသပ္ခဲ့သည့္
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ထုိသုိ႔ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။
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ယင္းေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံကြဲ
ျပား ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိေငြေၾကး အခန္းက႑အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္ လင္း
ျမင္သာမႈရွိေစျခင္းအတြက္

တစ္စုံတစ္ရာေသာျပႆနာမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည့္

တူညီေသာ

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွိၾကသည္။ ယခုအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ပုိၿပီးအာဏာရွင္ဆန္
ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပႆနာမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားမႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ
ျပႆနာမ်ားသည္လည္း အမ်ားျပည္သူသိခဲေလ့ရွိၿပီး စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသာေသာ သတင္း
စာပညာကုိလည္း ႏွိပ္ကြပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

EkdifiHykdif&if;jrpfrsm;ukd tvGJokH;jcif;
ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

ႏုိင္ငံပုိင္ရန္ပုံေငြမ်ားကုိသုံစြဲျခင္းသည္

ယခုအခန္း

တြင္သာ ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္း
ေဒသမ်ားသည္ အျခားေသာေဒသမ်ားထက္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ျပႆနာမ်ားပုိရွိေသာ ဆုိ
ေသာအားေကာင္းသည္အဆုိတစ္ရပ္ကိုမူ ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အခြင့္သာမႈ
အတြက္ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္သည္ကုိညႊန္ျပသေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္သုံးေလ့ ရွိသည့္
႐ုရွားဘာသာစကားျဖင့္ administrativnyi resurs ဆုိေသာ ေဒသ၏ ကုိယ္ပုိင္ေ၀ါဟာရပင္
ရွိသည္။
ယင္းေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ပါတီ တည္းအုပ္
ခ်ဳပ္ သည့္ကာလအတြင္း၌ ႏုိင္ငံပုိင္ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ပါတီရန္ပုံေငြမ်ားဆုိသည္မွာ ခြဲျခား၍ မရစ
ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုိပင္ေဟဂင္ေၾကညာခ်က္ကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ဥေရာပ ပူးေပါင္း
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ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ ၁၉၉၀
ခဲ့ၿပီဆုိသည္ အခ်က္ေပးမႈကို ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ အျခားေၾကညာခ်က္မ်ားက ျပသခဲ့ၿပီး “ႏုိင္ငံ
ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ရွင္းလင္းေသာပုိင္းျခားမႈတစ္ရပ္ရွိရမည္ဟု အမ်ား သေဘာရွိခဲ့
ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္း ထားျခင္းမရွိရဆုိသည့္
အခ်က္ေပၚတြင္ျဖစ္သည္။”၄ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ ယင္းအလြဲသုံးမႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ပုိၿပီးပင္ျမင့္တက္လာၾကသည္။

ယင္းအ

ေၾကာင္းကုိ ေအာက္တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးထားသည္။

EkdifiHa&;e,fy,ftay: tpkd;&xdef;csKyfrI
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလြဲသုံးျခင္းျပႆနာႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးစပ္လ်ဥ္းျခင္းအေၾကင္း
တရားမွာ ယင္းေဒသမ်ားရွိ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အဓိကကြဲျပားမႈသည္ လက္၀ဲေလဘာပါတီမ်ားႏွင့္ လက္ယာေစ်းကြက္
စီးပြားေရးပါတီမ်ားၾကားမျဖစ္ဘဲ
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္

အစုိးရႏွင့္

အတုိက္အခံပါတီမ်ားၾကားျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

အာဏာရပါတီမ်ား

အားမ်က္

ႏွာသာေပးရန္ ေရးဆြဲထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၅

ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဒီမုိကရက္စတစ္အေရာင္အေသြးပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ
၀င္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးေသာ ဗဟုိအာရွႏုိင္ငံမ်ားမွသည္ ပုိၿပီးအေျခခုိက္ေသာဒီမုိကေရ
စီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟုိဥေရာပႏွင့္ ေဘာ္လ္တစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ၾကားရွိႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔
ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္သြင္းထားသည္။၆
႐ုရွားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အေပၚ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႀကီး
ႀကီးမားမားျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ုရွားသည္
ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံေရးအရယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ႏွစ္မ်ားတြင္မူ
ဒီမုိကေရစီေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။၇ ကာလၾကာသည္ႏွင့္မွ် လုပ္ပုိင္ခြင့္
အာဏာသည္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လက္တြင္းေအာင္ျမင္စြာက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီမ်ား၏
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္(ဒူးမား)တြင္သာ လႊမ္းမုိးေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါ
တီမ်ားသည္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စည္းၾကပ္ခံလာရၿပီး သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင္
နီးသပ္ သူအနည္းငယ္သာ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေတာ့သည္။ ပါတီသစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထြက္ေပၚ
လာေရး ပုိၿပီးခက္ခဲေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အာဏာရယူႏိုင္တက္႐ုရွားပါတီက
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၈ ရလဒ္ႀကဳိသိၿပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ျပႆနာ
သိပ္မရွိသည့္ အတုိက္အခံမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို တင္းၾကပ္
စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ‘ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ဒီမုိကေရစီ’ ကုိက်င့္သုံးခဲ့သည္။
ယင္းသုိ႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရန္ပုံေငြတားျမစ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသုံးစြဲမႈကို
ကန္႔သတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ စံအျဖစ္ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာမဖြဲ႕အစည္းမ်ား(အင္န္ဂ်ီအုိမ်ား)ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒတုိ႔သည္
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ေလာက္ကတည္းက ယင္းျပႆနာကို သတိျပဳမႈခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၃ အဆုိပါအေမြကို ထားရစ္

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကုိႏွိပ္ကြပ္ရန္သုံးမည့္အေနအထားရွိေနသည့္အတြက္ အျခားအခင္းအက်င္း
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

မ်ားရွိ ၄င္းတုိ႔၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ျခားနားေနေပေတာ့သည္။

yk*¾vduu@ aiGxkd;rIrsm;ESifU tpkd;&rsufESmomay;rI&&ef aiGokH;jcif;
အစုိးရ၏မ်က္ႏွာသာေပးေပးမႈကို ျပန္ရရန္ ပုဂၢလိက က႑ေငြထုိးမႈမ်ားသည္ ခ်က္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ပုိလန္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီတုိ႔ကဲ့သ၉ုိ႔ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ဆုိးရြားေသာပါတီရန္ပုံေငြအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနခဲ့သည္။
ေကာ္ပုိ ရိတ္အက်ဳိးစီးပြားတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအား
(သုိ႔မဟုတ္ ဥေပဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိ အုပ္စုမ်ား) ႏုိင္ငံေရးအရယိမ္းျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေကာ္ပုိ
ရိတ္အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားအတြက္

ေဆာ္ၾသစည္း႐ုံးေပးရန္

ယင္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏

အေျခခံက်ေသာအလြန္အေရးႀကီေသာျဖစ္တည္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ဥပေဒႏွင့္မညီ

ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ကုိယ္စားလွယ္ရွိေနသည့္ ယူကရိန္းပါလီမန္ကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
သည္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံမႈမ်ားရွိသည့္ လႊတ္
ေတာ္အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၁၀ ေကာ္ပုိရတ္ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္
ပါတီကုိပုိၿပီးဗဟုိျပဳသည့္စနစ္မ်ားတြင္လည္း ပမာဏနည္းသည့္တုိင္ရွိေနၾကသည္။
ယင္းေဒသမ်ားရွိ ပါတီရန္ပုံေငြအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားစြာသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္၏
ႀကီးပြားတုိးတက္မႈထက္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေယာက္၏ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈႏွင့္ ပုိၿပီး
ဆက္စပ္ေနသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္တြင္ ၂၀၀၇ ၌ အက္စတုိးနီးယားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ‘ဥပေဒကို
၀ယ္ယူျခင္း’ အမႈတြင္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က တုိင္းျပည္၏အလြန္ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္တစ္ဦးသည္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာစြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ
တစ္႐ုံတည္ေဆာက္မႈတြင္ပါ၀င္ေနစဥ္ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပမာဏအေတာ္မ်ား
ျပားသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔
ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား အစုိးရကအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားသည္
ဟုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ရေတာ့သည္။၁၁ ယူကရိန္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လာဇာရန္
ကုိ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံသည္ (ဇယားကြက္ ၆.၁ ကိုၾကည့္ပါ) သည္ ပုဂၢလိကေငြထုိးမႈမ်ားႏွင့္ အျခား
အဂတိလုိက္စားေသာအျပဳမႈျဖင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးႀကီးပြားတုိးတက္မႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ဥပမာေကာင္း
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားရွိအျခားေနရာမ်ား
တြင္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြေရး
ျပႆနာမ်ားအားလုံးသည္ ေလ့လာခဲ့သည့္နယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရထိခုိက္မႈျမင့္မားခဲ့သည့္
ႀကီးမားေသာအသြင္သ႑ာန္ပင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအေလ့အထေကာင္း နည္းပါး
ေသာႏိုင္ငံေရးအခ်ဳိ႕တြင္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္ ေရးဌာ
နမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။၁၂
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ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ေသာ၊ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ရန္ပုံေငြမ်ား၀င္လာပုံကို ေလ့လာေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ စနစ္တက်အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္
ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေရးရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္
ေကာင္မ်ား၏ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ဗဟုိအာရွႏွင့္ ေဘာ္လကန္ေဒသႏွင့္
ဥေရာပနယ္ျခားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ မူးယစ္ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ
တည္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ေသာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈပုံစံမ်ားေၾကာင့္ အထူးအထိနာ
လွ်က္ရွိသည္။

pOf;rsOf;Oya'rsm;udk a&Smifwdrf;jcif;ESifU yGifUvif;jrifomrIukda&Smif&Sm;jcif;
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအေကာက္ထည္ေဖာ္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒမွ
အသြင္ကူးေျပာင္းစတြင္ ႏုိင္ငံငံမ်ားစြာတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အၾကမ္းနည္း ျဖင့္ခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ားႏွင့္ မထိေရာက္ေသာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိေသာ
ေငြသားလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ အေနအထား
ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ဘဏ္မွလႊဲေျပာင္းျခင္းထက္ လက္ဆြဲေသတၱာမ်ား သို႔မဟုတ္
အိတ္မ်ားထဲတြင္ေငြကိုထည့္ၿပီး

လႊဲေျပာင္းခဲ့ၾကသည့္အတြက္

ေဖာ္ျပေရး၊

အသုံးစရိတ္ႏွင့္

ထည့္၀င္မႈကန္႔သက္ခ်က္မ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို အဓိပၸာယ္မဲ့ ေစခဲ့သည္။ ေဒသတစ္
ေလွ်ာက္ ဘဏ္စနစ္္မ်ား ေခတ္မီလာျခင္းႏွင့္ ဘဏစာရင္းအသုံးျပဳသည့္ လူလတ္တန္းစား
တုိးပြားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတိမ္းေရွာင္ျခင္း၏ ယင္းအၾကမ္းနည္း ပုံစံမ်ား၏ အေရး
ပါမႈ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။၁၃ သုိ႔တုိင္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာကြန္ရက္မ်ားသည္ စဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စိစစ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိင
ု ရ
္ န္ ေခတ္မန
ီ ည္းနာအသစ္မ်ားကို တုိးကာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။၁၄

ဇယားကြက္ ၆.၁။ လာဇာရန္ကို အ႐ႈပ္ေတာ္ပ၁၅
ုံ
ပက္ဗ္ဇုိ လာဇာရန္ကုိသည္ အာဏာရစဥ္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိခဲ့သည့္ ယူကရိန္း
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သူ၏ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ မ်ားထံမွအျမတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရယူခဲ့မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံေနရသည္။
ယင္းအမႈကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး လာဇာရန္ကိုအား မသမာမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊
ခုိရာပါပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ခ႐ုိင္တရား႐ုံးတစ္ခုတြင္
စြဲခ်က္တင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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w&m;r0ifaom? &mZ0wfrIruif;aom &efykHaiG

6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

EkdifiHa&;&efykHaiGpOf;rsOf;Oya'rsm;ukd NcHKiHkokH;oyfjcif;
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အေရွ႕ဥေရာပ၊ ေကာ့ေကးဆပ္ႏွင့္ ဗဟုိအာရွတုိ႔ရွိ
ပါတီႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ သိသာေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့
သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ သုညမွစတင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံအေလ်ာက္ ျပည့္စုံ
သည့္ စည္းၾကပ္ေရးမုိဒယ္မ်ား စတင္က်င္သုံး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းၾကပ္ေရးလုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာသည္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိကာ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္
ထည့္၀င္မႈမ်ား ကန္႔သတ္ေရးကို အလြန္ႏွစ္သက္ၾကပုံရသည္။ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တားျမစ္မႈမ်ားႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ စုစုေပါင္းရမွတ္မ်ားကို ယခုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ (ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္) အရ
ယင္းေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒအမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ
အခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ျပည့္စုံေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို
လူႀကဳိက္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္လည္း စံအျဖစ္ထားရွိေသာလုိက္နာရန္
မ်ားႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အလြန္ ကြဲျပားေနေသးသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈအရ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သည့္တုိင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚ
ေရးသည္ ျပႆနာအျဖစ္ဆုံးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြ ေပးျခင္း၏ မုိဒယ္မ်ား
စတင္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ယင္းေဒသမ်ား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္တုိင္ ယင္းရန္ပုံ
ေငြမ်ားခြဲေ၀ျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အဆီးအတားမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ရန္ပုံေငြခ်
ေပးျခင္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။
ယင္းႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈအရ

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ

ရရွိခဲ့သည့္တုိင္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား
အေကာင္အထည္

ေပၚေရးသည္

ျပႆနာအျဖစ္ဆုံး

ကိစၥရပ္တစ္ခု

ျဖစ္ေနသည္။

ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္

ယင္းေဒသမ်ားရွိ

ႏိုင္ငံေရး က႑ေရးစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ဥေရာပ
ေကာင္စီ

(CoE)ႏွင့္

ဥေရာပလုံၿခဳံေရးႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း(OSCE) ကဲ့သို႔ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းပုံစံမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
ကို ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းၾသဇာ လြႊမ္းမုိးမႈသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ကြဲျပားၿပီး ဘီလာ႐ုစ္ႏွင့္ ဗဟုိအာရွတြင္ အားအနည္း
ဆုံးျဖစ္သည္။

ဗဟုိႏွင့္

အေရွ႕ဥေရာပ၊

တူရကီတုိ႔

အတြက္ CoE ႏွင့္ အီးယူတုိ႔သည္ ပဓာနက်သည့္ အေရး ပါ ေသာ စံပုံစံျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏
အခ်ဳိ႕သည္ ဘုံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိ အီးယူႏွင့္ CoE အဖြဲ႕မ်ား၏ တင္းတင္းၾကပ္
ၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈကိုခံခဲ့ရသည္။၁၆ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ အျပည့္အ၀သဟ
ဇာတ မက်သည့္တုိင္ မ်ားစြာေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာအပုိင္း
မ်ားပါရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတုိ႔၏ ပါတီရန္ပုံေငြ
ႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြမ်ားသုိ႔ ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးမဆန္မႈ၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာနည္း
လမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ ကို စည္းမ်ဥ္းအတြက္ ပဓာနက်ေသာအခ်က္အျဖစ္
အလြန္အမင္းအာ႐ုံစုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ပညာေရးသည္ ႐ႈပ္ေထြး
သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတုိးပြားလာသည့္ ဟိုတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္မ်ားျဖစ္လာၿပီး ယင္း၏အက်ဳိး
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အေၾကာင္းကို မရွင္းလင္းႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ဆက္ရာတြင္ CoE သည္ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ပါတီရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားစြာကို အတုယူခဲ့ၿပီး အဓိက အားကိုးအားထားျပဳခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံ
ေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရန္ပုံေငြရွိ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး
ဘုံစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၂၀၀၃၁၇ ျဖစ္
သည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်သည္ ဥေရာပတြင္ တရား၀င္မႈရွိသည့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏
အေျခခံမူေပၚ အခုိင္အမာရပ္တည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္၏ အျခားေသာ ထင္ရွား
သည့္ လကၡဏာမွာ ေကာ္ပိုရိတ္ရန္ပုံေငြမ်ား ခြင့္ျပဳႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို အခြန္
ေလွ်ာ့ျခင္းေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ဥေရာပတုိက္တြင္း စံျပဳထားေသာ မူေဘာက္တစ္ရပ္ထြက္
ေပၚရန္ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ခ်ီးက်ဴးထုိက္စရာျဖစ္ၿပီး အသုံး၀င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္
သည္။ သုိ႔တုိင္ ယခုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ CoE ႏွင့္ OSCE တုိ႔ ၏ အႀကံ
ျပဳခ်က္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုက္ညီၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ခုရွိသည္မွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္မ်ား စတင္က်င့္သုံးမႈလုိ၊ မလုိပင္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား၏ ထိေရာက္မႈမွာ ယင္းတုိ႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရး
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး
ေပၚတြင္မူတည္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဘုံစံႏႈန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြား ေနသကဲ့သို႔ပင္ မတူညီ
ေသာတရားေရး အစဥ္အလာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းလုိစိတ္ေၾကာင့္ ျဒပ္မဲ့ဆန္ၿပီး ေယဘုယ်စံႏႈန္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာေစကာ

ထိေရာက္မႈအတုိင္းအတာသည္လည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတုိ႔ အေပၚမူတည္ေနေပေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဆုိင္ရာ OSEC/ ဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ႐ုံး (ODIHR) ႏွင့္ CoE ဗင္းဆင့္ ေကာ္မရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အစီရင္
ခံျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံး
ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္အားလုံးကုိ အေထာက္အကူေပးထားသည္။၁၈ အစီရင္ခံတင္ျပ
ျခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္မူ ‘(ယင္းသုိ႔ေသာ) ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကုိအတြက္ ေကာင္းမြန္
ေသာ အေလ့အထတစ္ရပ္မွာ အင္တာနက္တြင္ အခ်ိန္ကုိက္တင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္’ ဟု
လမ္းညႊန္ခ်က္က ဆုိသည္။၁၉ ပါတီမ်ားသည္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလမဟုတ္ခ်ိန္မ်ားရွိ ရွင္းတမ္း
မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ခြဲ
ျခားျပထားရမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အၾကပ္ကိုင္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏႈိးေဆာ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။
‘အစုိးရေထာက္ခံေရး လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အစုိးရတစ္
ရပ္က ခုိင္းေစမႈမျပဳလုပ္ေစရ’ ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆုိထားသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေလ့
အထမ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ တရား၀င္ေဖာ္ျပမႈ အလုံးစုံတားျမစ္ရမည္ဟု OSCE/ODIHR လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။
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ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြနယ္ပယ္ရွိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ စတင္မိတ္

ပုိၿပီးအေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

သုိ႔မဟုတ္ မုိဒယ္မ်ားကို အစားထုိးရန္ အၿမဲသင့္ေလ်ာ္မည္မဟုတ္သလုိ ျပႆနာလည္း ရွိႏိုင္
သည္။ ယင္းတုိ႔၏ မူရင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္းမုိဒယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားအားလုံးကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ယင္း
ျဖစ္စဥ္ကို က်င့္သုံးျခင္းမ်ားလည္း ရွိတက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစားထုိးက်င့္သုံးမႈမ်ားစြာ တြင္ ေဒ
သႏၱရအခင္းအက်င္းအလုိက္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လုံး၀ကြဲျပားသည့္

အဓိပၸာယ္မ်ား

ထြက္လာသလုိ လုံး၀ကြဲျပားသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္လာတက္ၾကသည္။

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU udk,fpm;vS,favmif;rsm;twGuf 0ifaiG&if;jrpfrsm;
သုံးသပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြမ်ားကို
စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအေပၚ ယင္းသို႔ေသာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း ဆုိ
သည္မွာ အျခားကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

xnfU0ifrI wm;jrpfcsufrsm;
ယခုအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏
ပုံစံႏွစ္ရပ္သာရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားရန္ပုံေငြမ်ားအေပၚတားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အမည္အေဖာ္ေသာ လွဴ

ဒါန္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္း
ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား
ကို တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္)။ ႏုိင္ငံျခား ရန္ပုံေငြမ်ားကို တားျမစ္ရျခင္းမွာ အနည္းဆုံး သီအုိရီအား
ျဖင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံျခားလႊမ္းမုိးမႈမွ ကင္းေ၀းေစရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း
တားျမစ္မ်ား၏ အတုိင္းအတာမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကြဲျပားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္
ဗဟိုဥေရာပတြင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတားျမစ္မႈမ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား
ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ထားရန္ရည္ရြယ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ပါတီႏွင့္ဆက္သပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခား
ကင္းလြတ္သည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ပုံမွန္အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳ
ထားၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း
စသည့္တုိ႔ ကဲ့သို႔ ပါတီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ
ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ၊ ေဘာလ္ကန္ေဒသရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံေရး ေဖာင္ေဒး
ရွင္းမ်ား (ဥပမာ Konrad Adenaauer Stiftung ႏွင့္ Friedrich Ebert Stiftung) ႏွင့္ အေမရိကန္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ National Endowment for Democracy၊ National Democratic
Institute for International Affairs၊ International Republic Indtitute) မ်ားၾကား တက္ၾကြ
ေသာ တိတ္တဆိတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည္။ ဗဟုိဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ အီးယူႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတုိးပြားမႈႏွင့္အတူ အလားတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ား ဆက္လက္ရွိခဲ့ၿပီး အား
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ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၀င္ႏိုင္ငံေဟာင္း၌

ႏုိင္ငံျခား

ရန္ပုံေငြအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပုိမုိအလွမ္းေ၀းေစၿပီး ဒီမီုကေရစီ အေရး
ေဆာင္ရြက္ေသာ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားကို ကင္းကြာေစရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရည္ရြယ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ပုိင္းအစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ ကာဇက္စတန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားရန္ပုံေငြမ်ားအေပၚတားျမစ္မႈသည္ ႏုိင္ငံ
ျခားရန္ပုံေငြမ်ားလက္ခံရယူေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း၀င္ ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္
ပါ၀င္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြရယူျခင္းအထိ တားျမစ္သည္။ ႐ုရွားတြင္
မူ ႏုိင္ငံျခားရန္ပုံေငြရယူသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ‘ႏိုင္ငံျခား ေအးဂ်င့္မ်ား’ အျဖစ္ ၂၀၁၂
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ေယဘုယ်အား
ျဖင့္ ရည္ရြယ္သည္။၂၀ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ အင္န္ဂ်ီ
အုိမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ယင္းတုိ႔အား မွတ္ပုံတင္ခြင့္မျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ရန္ပုံေငြကုိေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အလားတူသက္
ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။၂၁

xnfU0ifrI uefhowfcsufrsm;
ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၾက
သည္။ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္၀င္သည့္ပမာဏႏွင့္ လွဴဒါန္းသည္အခ်ိန္ႏွင့္ လက္ခံ
၂၂

သူစသည္တုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပမာဏတစ္ခုရွိေသာ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြေပးျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈ ပမာဏတစ္ခုကို မွီခုိရၿပီး အစုိးရ
ရန္ပုံေငြ ပမာဏအမ်ားအျပားေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအေပၚ ပုိၿပီးတင္းၾကပ္သည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ယူကရိန္းတြင္ ၂၀၀၇-၀၈ မွစၿပီး အစုိးရန္ရန္ပုံေငြမေပးေတာ့ဘဲ
ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏကို အလြန္ျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ယူကရိန္းတြင္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း
သည္ ခ႐ုိင္တစ္ခုတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသာေရြးသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားအတြက္ ပါတီတစ္ခုသုိ႔ အနိမ့္ဆုံးလစာ၏ အဆ ၄၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၅၈၄၀၀)
အထိ ထည့္၀င္ႏိုင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဆုံး အနိမ့္ဆုံးလစာ၏ အဆ ၂၀ (အင္တာ
ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၉၂၀) အထိ ထည့္၀င္ႏိုင္သည္။၂၃ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယင္းႏွင့္
ညီမွ်သည့္ အေရအတြက္မွာ တစ္ႏွစ္တာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၂၆၀၀၂၄ တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး
အနိမ့္ဆုံလုပ္ခ၏ ေလးဆႏွင့္ ႏွစ္ဆ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။၂၅ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုတြင္ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳထားသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ၏
ၾသဇာႀကီးလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
စုစုေပါင္းသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ သိသိသာ သာေက်ာ္လြန္
သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ အေနာက္ဥေရာပေဒသတြင္မူ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ
တစ္ခုအတြက္ ပါတီမ်ားအားတစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ ထုိေဒသ
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6/ ta&SYydkif;? A[kdESifU ta&SYawmif Oa&myESifU A[kdtm&Sa'o

ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္

ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျပင္သစ္တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွား မႈရန္ပုံေငြအတြက္
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈကို ယူ႐ုိ ၄၆၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၅၄၀၀) ကန္႔သတ္ထားမႈသည္
အနည္းဆုံးလုပ္ခထက္ သုံးဆႏွင့္ ညီမွ်သည္။ (ယူကရိန္း၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံခနိ္႔သာရွိသည္။၂၆
ပုံ ၆.၁။ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွ၌ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား
အလွဴရွင္မ်ားက ထည့္၀င္ႏိုင္မည့္ ပမာဏကကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
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ရွိ
မရွိ
ရင္းျမစ္။ ။ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ယင္းေျမပုံသည္ ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ ေကာက္ယူ
ထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

အုိင္ဒီအီးေအ

အေျခခံထာျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အခ်က္အလက္

ေဒတာေဘ့စ္။

http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.cfm?ﬁeld=292&region=19
တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေကာ္ပုိရိတ္ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္အတူ သိသိ
သာသာရွိေသာ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းသည္ ေပးေလ့ေပးထမရွိေသာ္လည္း ဗဟုိဥေရာပရွိႏုိင္ငံ
အခ်ဳိ႕တြင္ ယင္းနည္းလမ္းကုိ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ ခ်က္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ
ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရန္အေထာက္အပံ့လည္းေပးၿပီး သုံးစြဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထည့္၀င္မႈမ်ားကို
လည္း ကန္႔သတ္မထားေပ။ ဆလုိဗက္ကီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီတြင္တုိ႔တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးၿပီး
အကန္႔အသတ္မဲ့ထည့္၀င္မႈမ်ားခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ သုံးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္ထား
သည္။
ယခုေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္သည္ ေဒသမ်ားသည္ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ား ကန္႔
သတ္ျခင္းကုိ အားျပဳပုံရသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ကာမိေစရန္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားရွိၾကသည္။ အားလုံးၿခဳံမိေစသည့္
မုိဒယ္မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးၿပီး ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္ ျပင္သစ္နည္း
လမ္းႏွင့္ နီးစပ္သည္။
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ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္
ပမာဏႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ား (အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္မ်ား)ဆုိသည့္
၀င္ေငြႏွစ္ရပ္အေပၚ ကနဦးကတည္းက မွီခုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္း
ေသာ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ရန္ပုံေငြၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမကြဲျပားဘဲ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

မျဖစ္မေနေပးရသည့္၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ား
ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ ပါတီ၀င္ေငြ
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နိမ့္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာလည္း
ပ်က္လြယ္ၿပီး သက္တမ္းတုိးၾကသည္သာမ်ားသည္။ ဗဟုိဥေရာပတြင္ပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ကာလတြင္ ‘ထူေထာင္ခဲ့သည့္’ ပါတီမ်ားစြာသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကၿပီး ပါတီအသစ္မ်ားက
အစားထုိး၀င္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ သစၥာခံမႈသည္လည္း နိမ့္ပါး
ၾကသည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ပမာဏတစ္ခုေသာရန္ပုံေငြရရွိေနသည့္ ပါတီမ်ား၏
ဥပမာေကာင္းလည္း မရွိေပ။ ပါတီအားလုံးတြင္ မျဖစ္မေနေပးရ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြ
မ်ားသည္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစုသည္ ပမာဏေသးငယ္ေသာ ၀င္ေငြ
သာျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယူကရိန္း၊ ဟန္ေဂရီတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အေရွ႕ဥေရာပရွိ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္မူ
အမ်ားဆုံးထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ သတ္မွတ္မထားေသာ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားအား လွဴဒါန္းမႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္သုံးျခင္းျဖင့္ ပါတီမ်ား
အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္၀င္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္လာႏုိင္ေပမည္။၂၇

ပမာဏႀကီးမားေသာ (ႏွင့္ေကာ္ပုိရိတ္) လွဴဒါန္းမႈမ်ား
ပါတီ၀င္ေၾကးထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ အေသးစာလွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြရွာေဖြ
ျခင္း မ်ားစြာမသိသာလွေသာပုံစံျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစိုးရရန္ပုံေငြႏွင့္
ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို မွီခုိရမည္ျဖစ္သည္။ ပမာဏႀကီးမားေသာေသာရန္ပုံေငြ
ဆုိသည္မွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွတုိက္႐ုိက္
လာသည္ထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထံမွလာေလ့ရွိသည္။
ယခုေလ့လာသည့္ တုိင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စား
လွယ္ ေလာင္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ဘူလ္ေဂး
ရီးယား၊ ပုိလန္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို
ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ တစ္ေယာက္ဆီမွ အျခားတစ္ေယာက္ထံသြား ရန္ပုံေငြလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ယုိေပါက္မ်ားရွိသျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ တားျမစ္မႈမ်ား ျပႆနာရွိသည္။
အဇာဘုိဂ်န္ႏွင့္ ႐ုရွားတြင္မူ ေကာ္ပုိေရးရွင္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားသုိ႔လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။ အာေမးနီးယား၊ ယူကရိန္းႏွင့္ အဇာဘုိင္ဂ်န္
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တုိ႔တြင္ အေျခအေနက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

ယင္းတုိ႔သည္ အက်ဳိးေမွ်ာ္လာဘ္ထုိးသည္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသျဖင့္ ယင္း
ေဒသမ်ားတြင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ျပႆနာတက္ေန
သည္။ ယင္းနယ္ပယ္တြင္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားရွိၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စု
သမၼတႏိုင္ငံတြင္

ဗားကလပ္ကေလာ့စ္အစုိးရသည္

ေၾကာင့္ ျပဳတ္က်ခဲ့ရသည္။

၂၈

အက်ဳိးေမွ်ာ္လာဘ္ထုိးမႈ

စြပ္စြဲခ်က္မ်ား

လက္ဗီးယားတြင္မူ အဂတိလုိက္သားေရးသဘာတရားမ်ားပ်ံ႕

ႏွံ႔ေနၿပီး ဧရာမသူေဌးႀကီးမ်ား၏ အလြန္အမင္းၾသဇာလြမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ သမၼတဗယ္လ္ဒစ္ဇက္
တလာက ၂၀၀၁ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရသည္အထိျဖစ္ခဲ့
ရသည္။၂၉ ယခုနမူနာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈအနည္းဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ယူဆထားသည့္
အက္စတုိးနီးယားတြင္လည္း ပါတီရန္ပုံေငြအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဆးလ္ဗားမီကာသည္ ေမးခြန္ထုတ္ဖြယ္ရာလွဴဒါန္းမႈ ယူ႐ုိ ၇၆၀၀
($၁၀၂၀၀) ကုိ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀တြင္ အာဏာရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါတီဆုိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့
ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။၃၀ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္
ပါတီ၀င္မ်ားထံမွလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ မီကာက ရပ္ခံေျပာဆုိသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါတီ၏
အျခားပါတီ၀င္မ်ားကလည္း အလားတူပုံစံျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၃၁ အက္စတုိးနီး
ယား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ပုံစံေျပာင္း၀င္လာေသာရန္ပုံေငြမ်ားလက္ခံျခင္းသည္
ရာဇ၀တ္မႈမေျမာက္သျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈအရတရားစြဲဆုိခံရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေငြေၾကး၏ တကယ္ရင္း
ျမစ္ကိုလည္း မည္သည့္အခါကမွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
႐ုရွားတြင္ ၁၉၉၆

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာမသူေဌးႀကီးဟုေခၚဆုိၾကသည့္ သမၼတ

ေဘာရစ္ယဲ့လ္ဆင္သုိ႔လည္း ထုိသုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စဲမႈမ်ား က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ သမၼတက ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ ပုဂၢ
လိကပိုင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအင္ပါယာမ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ၿပီး ခ်ဲ႕
ထြင္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပၚမႈကို ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။၃၂
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ဒီမီထရီမက္ဗီဒက္တုိ႔သည္ ဧရာမသူေဌးႀကီးမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဏာရပါတီကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္မၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သူမ်ား လည္ပတ္ေနပုံရၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္
ဆုိင္မႈ၏ သေဘာတရားမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။
တုိင္းျပည္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ဧရာမသူေဌးႀကီးမ်ားရွိမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြေရး
အေပး အေရးႀကီးေသာ ၾသဇာလြႊမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္ရွိသည္။ မည္သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမဆုိ ခ်မ္းသာေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံရႏုိင္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာ စဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား၏ မထိမေရာက္ျဖစ္ေစမည္ဟုယူဆရသည္။ ‘ဧရာမ သူေဌးႀကီးမ်ား၏ ပါတီမ်ား’
သုိ႔မဟုတ္ လူခ်မ္းသားမ်ားေထာင္ထားသည့္ ပါတီမ်ား၏ သြင္ျပင္မ်ားသည္ ယခုအခန္းတြင္ေဆြး
ေႏြးထားသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားစြာတြင္ အေတာ္ပင္က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီး ေအာက္တြင္ထပ္မံ ေဆြးေႏြးဦး
မည့္ ၂၀၀၂ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို ပုံေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚမႈ၏ ဒဏ္ကုိ ခုခံႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမရွိေပ။
ဥပမာ လက္ဗီယားျဖစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။၃၃
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ဤေနရာတြင္ ကြဲျပားမႈႏွစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ‘ဧရာမ
ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိအျမင္အရဆုိလွ်င္ ခ်မ္းသာေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္
ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို စတင္ထူေထာင္ရန္ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆရမည္။ ယင္းသို႔ေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စည္းၾကပ္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္
ပင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ အေသအခ်ာအားထုတ္မႈမ်ား
ပါ၀င္လာႏိုင္သည္ဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ မစ္ေခးလ္ ခုိဒါေကာ့ဗ္စကီးအမႈတြင္ ျဖစ္ခဲ့သလုိဟု
ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။၃၄ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ေငြေၾကးၾကား တရား၀င္မႈ
မရွိသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္လာသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္ ႀကဳိးပမ္းသည္
အခါ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ မ်က္ႏွာေပးမႈမ်ား
အျပန္အလွန္ ရလဒ္မ်ားထြက္လာသည့္အခါတြင္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းမ်ား
သည္ ျပႆနာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယခုအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ေဒသ
မ်ားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ အထူးသျဖင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ
ျပႆနာမ်ားရွိၾကသည္။ ‘ဧရာမလူခ်မ္းသာႀကီးမ်ား’ ဆုိေသာ စကားလုံးသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာ
ဏာႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈၾကား တရားမ၀င္ျဖစ္မႈကိုမီးထုိးေပးသည္ စကားလုံးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ကိစၥရပ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့သည္။ ဧရာမလူခ်မ္းသား
ႀကီးမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ယင္းသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈ အတုိင္းအတာတစ္
ခုရွိသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို မွတ္သားထားသင့္သည္။ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမရွိေသာ အာဏာ
ရွင္အစုိးရမ်ား (ဘီလာ႐ုစ္ႏွင့္ ဗဟုိအာရွိ၏ အခ်ဳိ႕အပုိင္းမ်ားကဲ့သုိ႔) တြင္ အတုိက္အခံစိတ္ရွိေသာ
ဧရာမလူခ်မ္းသာမ်ားသည္ တရားေရးစနစ္၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္အျဖစ္ ပုိၿပီးျပင္းျပင္းထန္ထန္က်ေရာ
က္ႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းျပႆနာမ်ဳိးမရွိေပ။၃၅
ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြသက္သက္ျဖင့္ ဧရာမလူခ်မ္းသာႀကီး မ်ား၏
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဆုိ
သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ တရား
ေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ပိုမုိလုိအပ္သည္။ အကယ္၍ ဧရာမလူခ်မ္းသာ ႀကီးမ်ား
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈပမာဏအားေကာင္း သည္ဆုိလွ်င္
ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို စည္းၾကပ္သည့္ မည္သည့္ပုံစံေသာ တရားေရး မူေဘာင္ပင္
ျဖစ္ေစကာမူ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေငြတြင္းအျဖစ္ ၄င္းတုိ႔ ေငြမ်ားျဖင့္နည္း
လမ္းရွာေတြ႕သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေမးစရာရွိသည္မွာ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို မည္သုိ႔ျမင္ႏိုင္မည္နည္း
ဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ အေရွ႕ဥေရာပ အထူးသျဖင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ယူ
ကရိန္း(အစုိးရရန္ပုံေငြလည္းမရွိ၊ သုံးစြဲမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းမရွိ သည့္ႏုိင္ငံမ်ား) တြင္ ရန္ပုံေငြ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမင္သာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပက္သက္
ေနေသာသူမ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ေကာ္ပုိရိတ္အက်ဳိးစီးပြား မ်ားႏွင့္သာျဖစ္သည္။
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သူေဌးႀကီးမ်ား ပါတီမ်ား’ သူဘာသာရွိေနျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္

6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

&mZ0wfrIruif;aom &efykHaiG
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ရန္ပုံေငြသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒၿပဳိက်ၿပီးကတည္းက ယင္းေဒသတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ယင္းက႑သည္ ျပင္ပက႑တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္တုိင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ခန္႔မွန္းေျခ ေယဘု
ယ်ျပဳမႈမ်ားျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည့္အတြက္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပက္သက္သည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားအားလုံး
သည္ တစ္စုံတစ္ရာအတုိင္းအတာအထိမွန္းဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္မူ ၄င္းတုိ႔ပါတီအား အင္တုိက္အားတုိက္လွဴဒါန္းသူ အမ်ားစုမွာ
ရာဇ၀တ္မႈမွတ္တမ္းရွိၿပီး သံသယရွိစရာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ ရာဇ
၀တ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၾကားအခ်ိတ္အဆက္အနည္းငယ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မွတ္တမ္းမွတ္
ရာရွိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီကာလက ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ ပုိမုိထင္သာျမင္သာရွိမည့္ မွတ္တမ္း
မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။၃၆ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရး၌ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈသည္ သက္သက္အေထာက္အထား အစအနအျဖစ္ ယူဆႏုိင္မည့္ ထင္
ရွားေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလုပ္ႀကံခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ လုပ္ႀကံ
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ဆားဘီယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဇုိရန္ဒီဂ်ီဂ်စ္၃၇၊
ဘူလ္ေဂးရီယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အန္ဒေရ ဘူခေနာ့ဗ္ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး
သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘူလ္ေဂးရီယားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၃၉ ၏ ေထာက္ပံ့
သူတစ္ဦးျဖစ္သူ အီလ္လီယာပက္ဗ္ေလာ့ဗ၃၈
္ တုိ႔ လုပ္ႀကံခံရမႈလည္းပါ၀င္သည္။
ကာဂ်စ္စတန္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွား
မႈတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခုတြင္ရွိေနၿပီး ပုိၿပီေယဘုယ်က်က်ဆုိရလွ်င္ တုိင္းျပည္၏
ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိေနသည္။၄၀ ယင္းႏုိင္ငံသည္ အာဖ
ဂန္စနစၥတန္ႏွင့္

ဥေရာပၾကား

အဓိကက်ေသာ

မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္ေရးလမ္း

ေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ႏွင္းပန္းေတာ္လွန္ေရး၄၁ဟုေခၚၾကသည့္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း
သမၼတအက္စ္ကာ အာကီယက္ဗ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္
အုပ္စုဖြဲ႕ စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေနာက္
ရာဇဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသစ္တက္လာသည့္ အစုိးရမ်ားကိုလည္း ေျပာင္ေျပာင္းတင္း
တင္းအာခံခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာခဲ့ၾကသည့္ မူးယစ္
ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းမ်ားကို ေဒသတြင္းရွိ အျခား
ေနရာမ်ားတြင္လည္း အလားတူအေျခအေနမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။၄၂

tpkd;& &efykHaiG
ေလ့လာလွ်က္ရွိသည့္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

အစုိးရန္ပုံေငြသည္

ေကာ္ပုိရိတ္ရန္ပုံေငြ

မဟုတ္ေသာ အျခားရန္ပုံေငြျဖစ္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အလားအလာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ
အနည္းငယ္တြင္သာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တုိက္႐ုိ
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က္အစိုးရရန္ပုံေငြအစီအစဥ္မ်ားမရွိၾကေပ။ ဘီလာ႐ုစ္၊ ေမာ္ဒိုဗာ၊ ယူကရိန္း၊ ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္
ကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ားမရွိၾကသည့္အတြက္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြမရွိျခင္းသည္ အမီွအခုိကင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္းကို အားမေပးသည့္ အျခားနည္း
လမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္မွာ ရွင္းေနေပသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို
ေမာ္ဒုိဗာက အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယခုစာေရးေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။၄၃
ယူကရိန္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ အစုိးရန္ပုံေငြမေပးရန္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္သည္ အာဏာရပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ၿပဳိင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္း
အခြင့္သာမႈကို ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ အစိတ္ပုိင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဆႏၵရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိ
သည္။ ဆားဘီယားတြင္မူ အစုိးရအေထာက္အပံ့အနည္းဆုံးေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို
ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို အခ်ိန္ဆဲြထားျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြကုန္ခမ္းသြားေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့
သည့္ သမၼတေဟာင္း စလုိဘုိဒမ္ မီလုိဆီဗစ္၏ လမ္းစဥ္ကိုဆက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည့္မွာ အထင္း
သားေပၚလြင္ေနသည္။၄၄
၄င္းတုိ႔ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးမႈမ်ား၏ ရက္ေရာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကို အမ်ဳိးအစား
ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဗလုိဗက္
ကီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ပုိလန္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ ႐ုိေမးရီးယားစသည့္ ဗဟုိဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ရက္ရက္ေရာေရာေပးေသာ တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိသည္ဟု ဆုိရမည္။၄၅ အခ်ဳိ႕ေသာ ဗဟုိ
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား(ပုိလန္မွအပ)တြင္ ေကာ္ပုိရိတ္ရန္ပုံေငြကို ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား အသက္႐ႈေခ်ာင္ၾကသည့္အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္
အလွဴရွင္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအေပၚ ပါတီမ်ားကမီွခုိေနရသည့္ တူရကီတြင္လည္း အလားတူအေျခအေန
ပင္ျဖစ္သည္။
ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပုံ
ေငြသည္ က်ယ္ျပန္႔မႈနည္းၿပီး ရက္ေရာမႈလည္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌မူ လက္ဗီးယား၊
လစ္သူေယးနီးယားႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔တြင္ တုိးပြားလာလွ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ႐ုရွားတြင္ လႊတ္ေတာ္
အေပၚသမၼတပူတင္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕က ႀကီးစုိးထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရရန္ပုံေငြသည္ သမၼတကို
ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြက္သာ အဓိကအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္ဟု ဆုိရမည္
ျဖစ္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲမ်ား၏ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိသည့္ ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာသုံးစြဲခြင့္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ အဂတိ လုိက္စား
မႈတုိက္ဖ်က္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားဖြဲ႕(GRECO)က ထုတ္ျပန္သည့္ ႐ုရွားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံ
စာတစ္ခုအရ
….မ်ားမၾကာမီက တုိးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြအေျခအေနအရပ္ရပ္
တုိး တက္လာခဲ့သည္။ ပါတီ၏ တစ္ႏွစ္တာရန္ပုံေငြတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြရာခိုင္ႏႈန္းတုိးပြားခဲ့
သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ‘မွ်တေသာ
႐ုရွား’ အတြက္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအတြက္ ၄၀
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တာေမနစၥတန္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဘီလာ႐ုစ္ႏွင့္ တာေမနစၥတန္တုိ႔တြင္ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ဒီမုိ

ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္႐ုရွားအတြက္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ သည္။၄၆
အထက္ပါစာရင္းရွိပါတီတစ္ခုကမွ် ႐ုရွားတြင္ အတုိက္အခံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ပါတီ
မ်ားမဟုတ္သည္မွာ သတိျပဳစရာျဖစ္သည္။ တုိးျမႇင့္ေပးသည့္ အစိုးရရန္ပုံေငြမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္
ရခဲ့သူမ်ားမွာ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ပါတီမ်ားျဖစ္သည္ကို ေျပာစရာလုိေပ။ ႐ုရွားတြင္
လစ္ဘရယ္

ဒီမုိကရက္တစ္အတုိက္အခံမ်ားသည္

ဆုိဗီယက္ေခတ္လြန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္

မွတ္ပုံတင္ရန္ ႀကီးစြာေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။၄၇ ဤေနရာတြင္ သတိထား
ရမည္မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြရယူရန္အတြက္ မဲအေရအတြက္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိေရးမွာ ျမင့္မားသည္
ႏႈန္းေတာ့မဟုတ္ဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ တူရကီ၌မူ အစုိးရရန္ပုံေငြခံစား
ခြင့္ရရန္ ပါတီမ်ားသည့္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲအေရအတြက္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိ
ရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔တုိင္ ထုိပါတီမ်ားသည္ ႐ုရွားရွိ အတုိင္းအခံမ်ားကဲ့သို႔ မွတ္ပုံတင္ေရးတြင္
အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္းမရွိေခ်။
ဥပမာအားျဖင့္ ကာဇက္စတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏွင့္ အဇာဘုိင္ဂ်က္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ပုိၿပီး
အာဏာရွင္ဆန္ေသာႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ အစိုးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းမွာ
ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္ေရးသာျဖစ္ေပေတာ့
သည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ဳိးႏြံ႕မႈ သို႔မဟုတ္
အစုိးရအႀကဳိက္အတုိက္အခံပါတီမ်ားကုိသာေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီကို အခ်ဳိးအစား
မမွ်စြာအက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ကမာၻ႔အျခားေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္း၏ ကနဦးမုိဒယ္မ်ားသည္
လႊတ္ေတာ္တြင္ရရွိသည့္ေနရာအေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိသည့္
မဲအေရအတြက္အေပၚအေျခခံၿပီး တုိက္႐ုိက္အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု
အခန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ၀င္ေၾကး
မ်ားႏွင့္ အစုိးရအေထာက္ပံ့ကုိက္ညီသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာရန္ပုံေငြခ်ေပးသည့္ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို
အသုံးျပဳျခင္းမရွိေပ။ တုိက္႐ုိက္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအျပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
အမ်ားစုတြင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား သြယ္၀ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္း
ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းနည္းနာမ်ားကိုလည္း
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ေပးမႈ၏
သည္။

အက္စတုိးနီးယားမွအပ

အေရးႀကီးဆုံးပုံစံမွာ

က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။

ပစၥည္းႏွင့္

မီဒယီယာအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္

ေလ့လာခဲ့သည့္ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္

မီဒီယာအေထာက္အပံ့

ေပးျခင္းသည္ အားလုံးက်င့္သုံးသည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ မီဒီယာအသုံးျပဳခြင့္ အခမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။၄၈

256

International IDEA

ေဒသမ်ား၌ ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္း
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ အထူး
သျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္တြင္

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားအလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည့္

သုိ႔မဟုတ္

မီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈအကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္
သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္အား မ်က္ႏွာသာေပးထားသည့္ ယင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ
ဂတိတရားေၾကာင့္ ဘီလာ႐ုစ္၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္ႏွင့္ ဗဟုိအာရွႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ပုိၿပီးအာဏာရွင္ဆန္
သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာေမးနီးယားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း
အာဏာ ရပါတီမ်ားအား အခြင့္ထူးခံေနရာတစ္ခုကို ရရွိေစခဲ့သည္။၄၉
ဗဟုိဥေရာပရွိႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ပုိၿပီးအၿပဳိင္အဆုိင္ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္
အစုိးရမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အခြင့္သာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသုံးရန္ႀကဳိးပမ္းမႈ
မ်ားရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းပါးသည္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းလကၡဏာကို ပုိၿပီးအထင္အရွားေတြ႕ရ
သည္။ ဥပမားအျဖင့္ မ်ားမၾကာမီကက်င္းပခဲ့ေသာ အာေမးနီးယားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္
ရွိ သမၼတ၏ ဒုတိယအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး
မ်ားကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာအသုံးျပဳခဲ့သည္ကုိ OSCE/ODIHR တုိ႔က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၅၀ လက္
ရွိ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ေလ်ာ့ယဲယဲႏိုင္မႈေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလြဲသုံး
ခြင့္ရေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ‘ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား အားလုံးတန္းတူညီမွ်ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္
ျခင္းမရွိေစခဲ့ေၾကာင္း’OSCE အာေမးနီးယား အစီရင္ခံစာက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။၅၁
ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္း၏ ပုံစံတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွေငြေၾကး
မ်ားကို အာဏာရပါတီမ်ားက ညႇစ္ၾကသည့္အေလ့အထျဖစ္သည္။ ယခုအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြး
ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏
အလွဴမ်ားခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသုံးျခင္း၏ အားေကာင္းေသာညႊန္း
ကိန္းပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈ
မ်ားကိုတားျမစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္၅၂ အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိ
သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေနာက္
ထပ္ေစ့ေစာ္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။၅၃
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ေဒသမ်ားရွိ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘုတ္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာရာထူးမ်ားခန္႔အပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားအျပားဦးစား
ေပးခန္႔အပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။၅၄ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း
မ်ား၏ ရန္ပုံေငြေပးျခင္းဥပမာအနည္းသယ္သာရွိေနစဥ္ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီၾကား
တရား၀င္မႈမရွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ဳိ႕ေသာပါတီမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္

ဆားဘီးယားတြင္

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏

အမ်ားျပည္သူအားထုတ္ျပန္ထားေသာ

အလွဴရွငစ
္ ာရင္းတြင္ ျပည္သပ
ူ င
ုိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနရာမ်ား၌ ပါတီကခန္အ
႔ ပ္ထားသည့္
ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။၅၅ ယင္းသည္ ပါတီကအခြန္ေတာ္ေကာက္ျခင္းဟုဆုိ
ၾကသည့္ ဥပမာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ပါတီ၀င္မ်ား
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သည္ ၄င္းတုိ႔လစာထဲမွ ေ၀စုတစ္ခုကို ပါတီအားျပန္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ တင္ထားသည့္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္
စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးမ်ားရွိ အခ်ဳိ႕သူမ်ားပါ၀င္ေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိၾကသည္။၅၆
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသားသည့္ သတင္းစာပညာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အတန္အသင့္
ေပးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားၾကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရာခ်ိတ္
ဆက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က္သည္မွာ သတိျပဳဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသား
သည့္သတင္းစာပညာကုိ ဖိႏွိပ္ထားၿပီး ယင္းသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္ထြက္ေပၚျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္
မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဥပေဒမ်ားမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုိသုိ႔
ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိဖြယ္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္ကို အခြင့္ထူးခံ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ယင္းသုိ႔
ေသာ လက္လွမ္းမီမႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ရသည့္ ကုိယ္ပုိင္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား တစ္ခါတစ္ရံပိုင္ဆုိင္
တက္ၾကသည္။ ခ်ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေမးခြန္း
ထုတ္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ တန္ဖုိးႀကီးကန္ထ႐ုိက္မ်ားကုိ ရရွိေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္

ဆားဘီးယားတြင္

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏

ရာထူးအျမင့္ဆုံးသူမ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္သူ၏

ခင္ပြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသားအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခြ
န္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံပုိင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ မ်ားစြာေသာ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား
ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ကုမၸဏီကလည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ပါတီသုိ႔ ယူ႐ုိ ၄၀၀၀၀
ခန္႔လွဴဒါန္းခဲ့သည္။၅၇
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းကုိ

ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ

နယ္ပယ္က်ဥ္းက်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ရွိသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္
သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ရပ္လုံး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေဆာက္အအုံ
အရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားသုံးစြဲျခင္း (ဥပေဒအရေပးထားသည့္
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းထက္) ကုိ တားျမစ္ထားသည့္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ မတူညီေသာ အေျခ
အေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၾကသည္။ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ၏
အားသာခ်က္ကို အၿမဲရၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ မီဒီယာတြင္ ပုိမုိျမင္သာၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
လုံၿခဳံေရး၊ အနက္ဖြင့္ျပျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္စသည့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ရင္းျမစ္မ်ားအသုံးျပဳရန္ အခြင့္
အလမ္းရွိၾကသည္။ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးမႈ
ကို စစ္ေဆးရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွိၾကသည္။ ဥပမာ- အစုိးရအဖြဲ႕၏ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္
အေဆာက္အအုံမ်ားအသုံးျပဳမႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားစသည္တုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္
ေကာ္မရွင္မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီး
ေနာက္ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား တရား၀င္မႈမရွိဘဲသုံးစြဲသည္ဟု သံသယေပၚသည့္အခါမ်ားတြင္
အၿမဲထုိသုိ႔လုပ္ေလ့ရွိသည္။
ယခုအခန္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ပါတီ၏
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို
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သုံးရာတြင္

အလြန္အသုံး၀င္သည့္တီထြင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ကို

ျပသခဲ့သည္။

အာဏာရပါတီ

ထုတ္ေ၀သည့္ Dan သတင္းစာက ၂၀၁၃ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အသံဖုိင္တစ္ခုတြင္
ပါတီအရာရွိတစ္ဦးက ‘ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င့္
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုေပးထားတဲ့ အလုပ္သင္အေရအတြက္နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
အတြက္ ေနာက္ထပ္အားေတြနဲ႔ ပုိေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြထြက္လာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါ
တယ္’ ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။၅၈

ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာ အလြဲသုံးျခင္း
ယင္းေဒသမ်ားစြာတစ္ေလွ်ာက္ အထူးႀကဳံေတြ႕ရသည့္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ မီဒီယာကို
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျပည္သူပုိင္မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏို
င္ငံေရးရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
အတြက္ မီဒီယာအသုံးျပဳႏုိင္မႈမရွိျခင္းကုိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္
သည္။ စိစစ္ေရးအျပည့္အ၀ရွိျခင္းမွသည္ ျပည္သူပုိင္မီဒီယမ်ား၏ ပုိၿပီးသိမ္ေမြ႕ေသာပုံစံမ်ားႏွင့္
မီဒီယာလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအတြက္ မက္လုံးေပးျခင္းတုိ႔အထိ ပါ၀င္သည္။ ျပည္သူပုိင္မီဒီယာမ်ားကုိ
တန္းတူညီမွ်အသုံးျပဳခြင့္မေပးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအာဏာရအစုိးရကို မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး မညီမွ်
ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ မြန္တီနီဂ႐ုိးႏွင့္ ကာဇက္စတန္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္ဟု မၾကာေသးမီကထုတ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။ မီဒီယာဘက္လုိက္
ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ေဘာစနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဘီးနားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ တုိင္ၾကား
ခ်က္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။၅၉ အဇာဘုိင္ဂ်န္၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မီဒီယာသုံးစြဲခြင့္ လုံလုံ
ေလာက္ေလာက္မရွိခဲ့ဘဲ

သမၼတအား

အခ်ဳိးအမွ်စြာမီဒီယာက

ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည့္အတြက္

အားလုံးတန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမရွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု OSEC က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၆၀ ဘီလာ႐ုစ္၌
၂၀၁၂ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာတြင္
လြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ရွိသည့္ မီဒီယာေဖာ္ ျပမႈေပးထားသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္
အာဏာရပါတီ ႏွင့္သမၼတတုိ႔ကုိသာ အလြန္အက်ဴးအသာေပးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဆုိေသာ အစီရင္ခံမႈ
မ်ားကို OSCE က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား လွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပုိင္ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။၆၁
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ၂၀၁၂ တြင္ အတုိက္အခံသည္ မီဒီယာက႑မ်ားတြင္ အင္တုိက္အား
တုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္စိန္ေခၚႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘက္
လုိက္သည့္ မီဒီယာ၀န္းက်င္တြင္ပင္ မွ်ေျခရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သမၼတ မီေခးလ္
ဆာကတ္ဗီလီသည္ ႏိုင္ငံပုိင္႐ုပ္သံလုိင္း (ခ်န္နယ္ ၁) က ႏုိင္ငံတစ္၀န္းထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့မႈမ်ားမွ
အက်ဳိးခံစားခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ႐ုပ္သံၾကည့္ပရိတ္သတ္အၾကည့္မ်ားဆုံးျဖစ္သည့္
အစုိးရကိုေထာက္ခံေသာ Rustavi-2 ႏွင့္ Imedi ဆုိေသာ ပုဂၢလိပုိင္မီဒီယာ ႏွစ္ခုလည္းရွိသည္။၆၂
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘီလ်ံနာ ဘစ္ဒ္ဇီနာ အုိင္ဗန္နစ္ဗီလီက အတုိက္အခံညြန္႔ေပါင္း
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာအိပ္မက္အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ႔ဇနီးႏွင့္ အစ္ကိုတုိ႔က အတုိက္အခံကို အားေပး
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ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အသံသြင္းထားမႈကုိ မြန္တီနီဂ႐ုိးတြင္

သည့္ ႐ုပ္သံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ တီဗီ ၉ႏွင့္ ဂလုိအယ္တီဗီတုိ႔တြင္ အသီးသီး အၾကီးအက်ယ္
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိလမ်ားတြင္

မ်ားစြာေသာ႐ုပ္သံကုမၸဏီမ်ားသည္

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာရင္းစစ္၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္
အခြန္ဒဏ္ ေငြအ႐ုိက္ခံခဲ့ရၿပီး အျခားကုမၸဏီတစ္ခုသည္ မဲ၀ယ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ႀကဳံ
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ႐ုပ္သံလႊင့္တုိင္မ်ားသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရကာ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီတစ္ခုပုိင္ေသာ နည္း
ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ

ပစၥည္းမ်ားသည္

အေကာက္အခြန္ရွင္းလင္းမႈကို

ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္တြင္

ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး
၆၃

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ သည္ဆုိေသာ သံသယမ်ားကိုမူ အာဏာပိုင္းမ်ားက အေၾကာက္အကန္
ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အတုိက္အခံ၏ ရန္ပုံေငြေတာင္းတင္းမႈေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီ
ယာတြင္ ပိုၿပီးမွ်ေျခရွိေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ယင္းေဒသမ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈအရပ္ရပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိအမ်ားစုက သေဘာေတြ႕
ၾကသည္။ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ တူရကီ၊ ယူကရိန္း၊ ကာဇက္စတန္၊ တာမင္နစၥတန္ႏွင့္
ဥဇဘက္ကစၥတန္အပါ၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေပ။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ
ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေလာက္ေအာင္ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏျမင့္
မားၾကသည္။
ဟန္ေဂရီတြင္ ပါတီတစ္ခုသည္ အမ်ားဆုံး ဟန္ေဂရီဖုိရင့္(HUF) ၃၈၆ သန္းအထိ
သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ အမ်ားဆုံး HUF ၁ သန္း (အင္တာေနရွယ္နယ္
ေဒၚလာ ၆၉၀၀) အထိ သုံးစြဲႏိုင္သည္။ ေမာ္ဒုိဗာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ေမာ္ဒုိဗာလီ(MDL) ၁၂ သန္း
(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂ သန္း)ႏွင့္ MDL ၅၀၀၀၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၈၇၀၀၀)
အထိ အသီးသီးသုံးစြဲႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င့္ဘက္အားျဖင့္ ႐ုရွားတြင္ ပါတီမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မွာ ႐ူဘယ္(RUB) သန္း ၂၅၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၂.၉ သန္း) ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕
ျဖစ္ရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အာဏာ ရပါတီမ်ားက မိမိတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တရားမ၀င္ရန္ပုံ
ေငြေထာက္ပံ့ရန္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ သုံးစြဲစဥ္ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အတုိက္အခံ
အားအေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္ အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ ၌ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္
ဆာကတ္ဗီလီကို အုိင္ဗန္နစ္ဗီလီက ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့စဥ္က ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္
ဆာကတ္ဗီလီလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပုိင္ယႏၱယားအမ်ားစု ယွဥ္ၿပဳိင္သူအား ဆန္႔က်င္ရန္ ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒသစ္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီက

အမ်ားဆုံးလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္

ပမာဏကို

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလာရီ(GEL)

၆၀၀၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၇၇၀၀၀) ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အုိင္ဗန္နစ္ဗီလီက မိမိ၏
ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈတြင္ မိမိကိုယ္ပုိင္ေငြကို မသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ တားဆီးထားသည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။၆၄

260

International IDEA

ကာဂ်စၥတန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ၁ သန္းထက္ပုိသုံးခြင့္မရွိေပ။
ဆြန္(KGS) ၆၀၀၆၅ ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေဒသမ်ားတြင္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ ပမာဏဟုဆုိရမည္
ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္သည္

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၏ အဆ ၅၀၀၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းရွိ
သည္။

trSefwu,f okH;pGJrI
သုံးစြဲမႈပမာဏ
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ သုံးစြဲမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး
ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါတီမ်ားသည္ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာၾကသည္ဟု ၄င္းတုိ႔၏ တရား
၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ေနရာတုိင္းတြင္ တရား၀င္အစီရင္
ခံစာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္သုံးစဲြမႈ၏ အပုိင္းတစ္ရပ္ကိုသာ ထင္ဟပ္ေစသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ရပ္ခံေျပာဆုိၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားတြက္
ခ်က္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္အေၾကာင္းတရပ္မွာ မီဒီယာက႑ရွိ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေသာ အေျခ
အေနပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ေလ့လာသုံးသပ္မႈအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္
ႀကဳိက္ေစ်း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္သုံးၾကဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈတြင္ လြန္စြာ
ကြာျခားသြားေပမည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားသည္ တရား၀င္သည့္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္
သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ရသူအားလုံးအား မွ်မွ်တတေပးထားသည့္ျဖစ္ေစ၊
မေပးထားသည္ျဖစ္ေစ စုိးရိမ္ပူပန္စရာကိစၥမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ယူကရိန္းျဖစ္ရပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈအဆင့္ကို ေဖာ္ျပရတြင္လည္း
အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ တရား၀င္အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအရ ၂၀၁၂ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ယူကရိန္းဟာရီဗီနီယာ(UAH) သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္
(ႏိုင္ငံတကာ ေဒၚလာ ၂၀၇ ဒသမ ၁၄ သန္း) သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု သိရသည္။၆၆ Party of Regions
က ယူေအအိတ္ခ်္ ၂၁၈ သန္း(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၇၅ ဒသမ ၂၆ သန္း)၊ Fartherland ပါတီက
ယူေအအိတ္ခ်္ ၁၀၇ သန္း(ႏုိင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၉၄ သန္း)၊ Ukrainian Democractic
Alliance for Reform က ယူေအအိတ္ခ်္ ၇၂ သန္းေက်ာ္(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၈၆
သန္း)၊ Our Ukraine က ယူေအအိတ္ခ်္ ၆၃ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၁ ဒသမ ၇၅
သန္း)ႏွင့္ Ukraine-Forward! က ယူေအအိခ်္ ၆၀ ဒသမ ၆ သန္း(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
၂၀ ဒသမ ၉၂ သန္း) အသီးသီး သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။၆၇
မိမိတုိ႔၏ သုံးသပ္မႈသည္ တရား၀င္အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚတြင္သာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ယူကရိန္းအေျခအေနသည္ သင့္တင့္ေသာ သုံးစြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။ သုိ႔
တုိင္ ၂၀၁၂ တြင္ ယူကရိန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္သည္ အေတာ္ျမင့္မား
မည္ဟု ခန္႔ခန္းၾကသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ ခန္႔မွသည္ အလြန္အမင္းမ်ားျပားသည့္
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(ပမာဏအတိအက်ကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ)။ တုိင္းျပည္၏ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ကာဂ်စ္

ပမာဏျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚ သန္း ၂၅၀၀ အထိကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။၆၈ Party
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

of Region သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈၅၀ခန္႔၊ Ukarine Forward! က အေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္ က်န္ပါတီမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔ သုံးစြဲခဲ့ၿပီး ခ႐ုိင္တစ္ခုတြင္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသာ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားက မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု
ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ အာတမ္ဘီတန္ကုိက ဆုိသည္။၆၉ ခ႐ုိင္တစ္ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းတစ္ဦးသာ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထက္၀က္ခန္႔ကသာ မိမိတုိ႔၏ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။၇၀
ယူကရိန္းတြင္ မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာသုံးစြဲမႈမ်ား၏ တကယ့္
မပာဏႏွင့္မနီးစပ္လွ်င္ အေျခခုိင္ၿပီးေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေျခအေနခ်င္း အလြန္တူ
လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္

ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္ကို

တိတိက်က်တြက္

ခ်က္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏိုင္ငံေရလွည့္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ေနတက္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ယူကရိန္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အသုံး
စရိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အပုိသုံးစြဲမႈမ်ား သိသိသာသာရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ရေပေတာ့မည္။ မၾကာ
ေသးမီ ကာလမ်ားက အပုိသုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟန္ေဂရီတြင္လည္း ထုိသုိ႔ပင္ျဖစ္မည္။
၂၀၀၆ လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ ပါတီ ၆ ပါတီသည္ နည္း
ေဟာင္း အတုိင္းခန္႔မွန္းမႈအရ HUF ၇ ဒသမ ၃ ဘီလံ(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၅၀ ဒသမ ၃ သန္း)
သုံးစြဲခဲ့သည္ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႀကီးဆုံးပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္တည္းအသုံးစရိတ္သည္ပင္ တရား၀င္ကန္႔သတ္ပမာဏျဖစ္သည့္ HUF
၃၈၆ သန္း( ႏိုင္ငံ တကာေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၆ သန္း) ထက္ ဆယ္ဆမွ်ရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။၇၁
အမွန္တကယ္အသုံးစရိတ္တင္ျပျခင္း၏ ႐ႈပ္ေထြးေစေသာအျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္
မွာ မဲဝယ္ျခင္းကုိဆမိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမႈျဖစ္သည္။ မဲဝယ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ဆုိေသာ လူေျပာသူေျပာ
မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း မွတ္တမ္းတင္ရာမွာ နာမည္ပ်က္ေလာက္ေအာက္ခက္ခဲသည္။ သုိ႔တုိင္
မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းနည္းပညာသစ္မ်ားက အေထာ္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္

မဲ၀ယ္ျခင္းသည္

အေတာ္ပင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး

႐ုိးမားကဲ့သုိ႔ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။၇၂ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား
သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုလာဘ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုယ္တုိင္ ၀န္ခံၾကသည္
လည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ single
member district ရွိ အာဏာရပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ေဒသခံတစ္ဦးကို GEL
၅၀၀ (ႏိုင္ငံ တကာေဒၚလာ ၃၀၀) ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။၇၃ မဲဝယ္သည့္ပမာဏကို ခန္႔
မွန္းတြက္ခ်က္ ႏုိင္ငံရန္ ေျဖၾကားသူမ်ားအား အမည္မေဖာ္ဘဲေျဖၾကားႏိုင္မည့္ စာရင္းျဖင့္ စမ္း
သပ္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုကို မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၇၄ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္
မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္း (IFES) ႏွင့္ ျပည္တြင္းသုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခုက
စာရင္းျဖင့္ စမ္းသပ္ေသာ စစ္တမ္းကုိ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခ႐ုိင္တစ္ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
တစ္ဦးသာ ေရြးခ်ယ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲ၀ယ္မႈသည္ မိမိတုိ႔၏မဲေရြးခ်ယ္မႈအေပၚသ
က္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။၇၅ ေလ့လာ
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မႈတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ လူအမ်ားတစ္ၿပဳိင္တည္း အစီရင္ခံႏုိင္သည့္ အေသးစိတ္ေလ့
ယခုအခန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ေဒသမ်ားမွ တရား၀င္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအသုံးစရိတ္၏ ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႐ုပ္သံႏွင့္ မီဒီယာေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္
သုံးၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။၇၆ ေမာ္ဒုိဗာတြင္ အမ်ားျပည္သူကိုထုတ္ျပန္သည့္ အသုံးစရိတ္
မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ႐ုပ္သုံး
ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။၇၇ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုလည္း
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကုိင္တြယ္ေလ့မရွိေပ။ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားက ဘီလ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ဳိး
အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ ‘ေရြးေကာက္ပြဲသုံးပစၥည္းမ်ား’ အတြက္သုံးစြဲမႈမ်ားကို တင္ျပခ်ိန္တြင္
အျခားပါတီမ်ားက ျပကၡဒိန္မ်ားႏွင့္ အျခားေၾကာ္ျငာဆုိင္ရာအေသးစိတ္သုံးစြဲမႈမ်ားအတြက္ သုံးစြဲ
မႈမ်ားကို ပုိၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

jyifyvl okH;pGJrI
ပမာဏႀကီးမားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ၀င္ေငြ
တြင္ ပမာဏႀကီးႀကီးမားမားရွိသည့္တုိင္ တုိက္႐ုိက္ေပးျခင္းသည္ ရန္ပုံေငြရယူျခင္းလုိသည့္နည္း
လမ္း ျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အစား ေငြေၾကးကုိ ပါတီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ သြားေကာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔သြားျခင္းသည္ ပမာဏႏွင့္ လွဴဒါန္းမ်ား၏
ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအား ကန္႔သတ္ထားမႈႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေလ့မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္
အမ်ားပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္
ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွရရွိသည့္ ‘တရား၀င္ ေငြေၾကး’ အတြက္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ အဆင္
ေျပေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒသည္ ေလ်ာ့ယဲယဲျဖစ္ေနသည့္အခါ
ေဖာင္ေဒးရွင္းေငြေၾကးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တုိက္႐ုိက္ပင္ အလြယ္အကူသုံး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုိၿပီးျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္မွာ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ဥပမာအားျဖင့္
ဆီမီနာမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အခါကမွ
မေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ားေပးသည့္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေပး
ေလ့ရွိသည္။
သာဓကျပရလွ်င္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတင္းၾကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲမႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္တစ္လုံးၾကားေရွာင္ႏိုင္ရန္ လတ္ဗီးယား၌ ပါတီႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ
အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သံ႐ုံးကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေသာ လတ္ဗီး
ယားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနတြင္ ျပင္ပလူသုံးစြဲမႈ႒ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပရာတြင္ ‘၄င္းတုိ႔၏ ေၾကာ္ျငာမႈအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
စီစဥ္သူမ်ားက ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၀၄ တြင္ ေဖာ္
ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၇၈
ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမွာ ပုဂၢလိက ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေန
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လာသုံးသပ္မႈလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ရာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပုံမွန္သုံးျပဳေရး
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

အတြက္ ကားမ်ားႏွင့္ မုိလ္ဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ ေပးၾကသည္။၇၉ ကုိဆုိဗုိတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား
အေစာပုိင္းတြင္ ယူ႐ုိ ၁၅၀၀ ေက်ာ္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လုိက္နာရၾကသည္။ OSCE ၏ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈအရ မိမိတုိ႔၏ ထည့္
၀င္ မႈမ်ားကိုပါတီမ်ား ကေဖာ္ျပရတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း
တိမ္းေရွာင္မႈ မ်ားျပားစြာရွိေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။၈၀

EkdifiHa&;&efykHaiG pOf;rsOf;Oya'rsm; touf0ifazmfaqmifrI
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားစြာအရ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ စနစ္
တြင္ အားအနည္းဆုံးပုိင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္သည့္
ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္မႈအရ သာဓကယူစရာမုိဒယ္မ်ားမရွိေပ။ မေရမရာျဖစ္ေန
ေလ့ရိွသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ မလုံေလာက္သည့္ရင္းျမစ္မ်ား၊ ပါတီႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္ မရွင္းလင္းေသာ အစီရင္ခံေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ
ရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုအခန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အသုံးျပဳသည့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္
ေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တကယ္လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈၾကား အေတာ္မ်ား
မ်ားလြဲေခ်ာ္ေနမႈေၾကာင့္

ထင္တုိင္းမေပါက္ခဲ့ေပ။

အစုိးရစာရင္းစစ္႐ုံးမ်ား

သို႔မဟုတ္

ေရြး

ေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလုံးကလည္း ဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ လုံးပန္းေနရသည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕
အစည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကုိလည္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အထူးသျဖင့္ ဗဟုိဥေရာပတြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ထိေရာက္ႏိုင္စြမ္းမွာလည္း မွတ္မွတ္သားသားမရွိေပ။
မည္သည့္အေျခ အေနတြင္းျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈသည္ တရား
၀င္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို အစားထုိးႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖိအားသည္
ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အားမေကာင္းလွေပ။ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္မွာ မီဒီယာက ေဖာ္
ထုတ္ခဲ့သည့္ အ႐ႈပ္ေဆာ္ပုံအနည္းငယ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ အ႐ႈပ္အေထြး
မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက အနည္းငယ္သာနားလည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ လိပ္ခည္းတည္းလည္း ျဖစ္ရ
သည့္ အရာတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဆက္ဆံရမည္
ေလာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ဆက္ဆံရမည္ေလာဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္မည္ဆုိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ရန္ပုံေငြကိ
စၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအျဖစ္ထားပုိင္ခြင့္ကို ၄င္းတုိ႔က ေတာင္းဆုိၾက
ေပလိမ့္မည္။ ယင္းအျမင္မွၾကည့္လွ်င္ ပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ မိမိတုိ႔၏
ပါတီတြင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား
မရွိဘဲ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒခ် မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
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အသက္၀င္

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈပမာဏတစ္ခုကိုရရွိေစရန္

စည္းၾကပ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ေနာက္ ပထမဆယ္ႏွစ္တအတြင္း မိမိဘာသာထိန္းသိမ္းထားမႈပမာဏတစ္ခုကို ရရွိခဲ့သည္။၈၁
သုိ႔ေသာ္လည္း

အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္

ပါတီမ်ားႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည့္ ေယဘုယ်လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့
သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ပုိင္းအဖြဲ႕အစည္မ်ားအျဖစ္
ဆက္ဆံရမည္ဆုိလွ်င္

ဘက္ရသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသကဲ့သို႔

၄င္းတုိ႔၏

ရန္ပုံေငြမ်ားလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ဥပေဒကုိ ပါ
တီ၀င္ေငြႏွင့္သုံးစြဲမႈအခ်က္အလက္ မ်ားရယူရန္ျပဌာန္းၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေတာင္းဆုိသည့္အခါ
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအသက္၀င္ေဖာင္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိက
ပုံစံေလးရပ္ရွိသည္။ ပထမတစ္ရပ္မွာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္
႐ုံးကို အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔တြင္ ရင္းျမစ္မ်ားရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏
ပါတီတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ အခြင့္ထူးမ်ားလည္း မရွိေပ။၈၂ သီအုိရီ
အရ ပါတီမ်ားက လက္ခံရရွိေသာ အစုိးရအေထာက္အပံ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေရာက္
ထိေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယ
နည္းလမ္းမွာ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္နည္း
လမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္လည္း အမွီအခုိကင္းမႈမရွိဘဲ ပါတီမ်ားၾကား
အက်ဳိးစီးပြားျခင္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနလွ်င္ မထိမေရာက္ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္

တရားစီရင္ေရးသည္

တတိယ

နည္း လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေဆြးေႏြးထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အသုံးျပဳျခင္းမရွိေပ။

ထုိသုိ႔အသုံးမျပဳရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ

ပါတီရန္ပုံေငြသည္

ပါတီကိစၥအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးသည္(ဘက္လုိက္မႈမျဖစ္ေစ
ရန္) ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္သင့္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည္။၈၃ သို႔ေသာ္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္
ထုိ႔ထက္ပိုနက္႐ႈိင္းသည့္အေၾကာင္းတရားမွာ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ ႐ုိေမးနီးယားတြင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔
အဂတိလုိက္စားမႈအရွိဆုံးဌာနအျဖစ္႐ူျမင္ထားၾကေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ျပည္သူ႔
ယုံၾကည္မႈအလြန္နိမ့္ပါးျခင္းျဖစ္သည္။ စတုတၱေျမာက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမွာအယ္လ္
ေဘးနီးယား၊ ေဘာဇနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိးဘီးနားတုိ႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သုံးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ကဲ့သုိ႔

လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္အမ်ားစုေၾကာင့္ ထင္တုိင္း
မေပါက္ခဲ့ဘဲ တစ္တခါတစ္ရံတြင္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလြန္နည္းပါး
ေသာလုပ္ေဆာင္မႈဆီသို႔သာဦးတည္ခဲ့ရသည္။ အစုိးရစာရင္းစစ္႐ုံးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္
ဖ်က္ေရးဌာနသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားမလႊဲမီ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ဆားဘီယားတုိ႔တြင္ ထုိသုိ႔ ႀကဳံ
ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းနည္းလမ္းျဖင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း
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အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းမႈေၾကာင့္လည္း ယင္းေဒသမ်ားရွိ ပါတီမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒၿပဳိက်ၿပီး

မ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ယူဂုိဆလပ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ မက္ဆီဒုိနီးယားႏိုင္ငံေဟာင္း
ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစုိးရစာရင္းစစ္႐ုံးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။၈၄လက္ေတြ႕က်ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္
ရပ္ မွာ ယင္းသိ႔ေ
ု သာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားမွ အမွအ
ီ ခုက
ိ င္းလြတ္ေရးျဖစ္သည္။
နည္းနာပုိင္းအရေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
မဖယ္ရွားႏုိင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ တြင္ အာဏာအလြဲသုံးမႈစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ
ခ်က္မပါဘဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ကို ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ထုတ္ပယ္မႈသည္ ‘စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာဆန္႔က်င္မႈမရွိ’ဟု ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ အစီရင္
ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၈၅ ထုိ႔ျပင္ FYROM ရွိ စာရင္းစစ္႐ုံး၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္
အေတာ္က်ယ္ေျပာေသာ္လည္း ယင္း၏စာရင္းစစ္မႈမ်ားသည္ အေပၚယံေၾကာဆန္လွသည္ဟု
ဆုိသည္။၈၆
ပုံ ၆.၂။ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွရွိ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္

တာ၀န္ရွိေသာ

အဖြဲ႔အစည္း
၂၀
၁၆

၁၆

၁၅

ႏိုင္ငံအေရအတြက္

6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

(FYROM) တြင္ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ ႀကဳိတင္ကာကြယ္

၁၀

၁၀

၅

၄

၃
၁

၀

အီးအမ္ဘီ

အျခား

စာရင္းစစ္

၀န္ႀကီးဌာန

တရားရံးု

ယင္းရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
အတြက္

တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း

အဖြ႕ဲ အစည္း

မွတ္ခ်က္။ ။အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထက္ပုိရွိသည္။ စုစုေပါင္း အေရအတြက္သည္
ႏုိင္ငံမ်ားအေရအတြက္ထက္ပုိမ်ားသည္။
ရင္းျမစ္- ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
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အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွတုိ႔တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒအေတာ္မ်ားမ်ား
စုိးမုိးမႈညံ့ဖ်င္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရွိအာဏာရသူအခြင့္သာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီ
ယာ နည္းလမ္းသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထုိက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသစ္ကို
ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြဥပေဒမ်ားကိ၈၈
ု ခ်ဳိးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အတုိက္
အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အီဗန္နစ္ဗီလီႏွင့္ သူေပါင္းအပါမ်ားကုိ ဒဏ္ေငြ GEL သန္း ၈၀ ေက်ာ္
(အင္တာ ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္း) တပ္႐ုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ပါတီအားပစ္မွတ္ထားကာ
ဘက္လုိက္ ၿပီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။၈၉

t&yfbuftzGJYtpnf;rsm;ESifU rD'D,mwkdh\tcef;u@
t&yfbuftzGJYtpnf;rsm;\ tcef;u@
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေရး
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အင္န္ဂ်ီအုိအေပၚ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသ
မ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြတြင္ အစုိးရလုိလာသည့္ဘက္လုိက္မႈမ်ားကို အျမတ္ျဖတ္ရန္ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မွာ ပုိၿပီးေယဘုယ်က်
သည့္

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။၉၀

ယင္းသုိ႔ေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ

ေဖာ္ေဆာင္လုိသည့္ ႏိုင္ငံဆႏၵမ်ားမရွိၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ပုိဆန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအျပင္ တည္ဆဲ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္းစံညႊန္းမ်ားကိုလိုက္နာၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားေစာင့္ရြက္ရာတြင္
အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားသည္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ကၾကႏိုင္ေပသည္။
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက တည္ဆဲႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကုိ
အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ အလြဲသုံးျခင္းမ်ား ပုိမုိခက္ခဲေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားက
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မၾကေသးမီကေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဥပမာမ်ားတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္အားမ်ား
အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈစသည့္ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၀ ေဒသႏၱရ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္အားမ်ားအသုံးျပဳမႈကို

သာမႈအဖြဲ႕၏ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕က ဆန္းစစ္ခဲ့ရာတြင္

၉၁

ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္

ေဒသႏၱရအစုိးရက လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိသုံးစြဲခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႐ုံးခန္းအေဆာင္
အေဆာင္မ်ားကို မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း ဆက္လက္အသုံးျပဳရန္အတြက္ အစုိးရအရာရွိ
မ်ားသည္ ထုိကာလတြင္ ခြင့္ယူၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုံႏွိပ္၊ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား
တြင္ ပါတီ၏တကယ့္သုံးစြဲမႈကို ေျခရာခံရန္ နည္းလမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။၉၂ သုံးစြဲမႈ၏
အရွိတရားႏွင့္ညီေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ပါတီမ်ားသည္ တရား၀န္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထက္
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ရွိေသာ္လည္း လက္သင့္ရာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး၈၇ ဥပေဒ

သုံးစြဲေရးအတြက္ ပုိမုိခက္ခဲသြားေစရန္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထား
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ပါတီစြဲရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အစုိးရ႐ုံမ်ားကို အလဲြသုံးသည္
ပမာဏမ်ားအာ ယင္းသုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ ေဖာ္ျပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းအေပၚသာ ဦးတည္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည့္ ယခုနည္းလမ္းအသစ္သည္ ျပည္သူမ်ားမသိရွိေသာ ေနာက္ကြယ္ရွိ
တကယ့္ျပႆနာကို တုိက္ဖ်က္ရန္အလားအလာရွိၿပီး ေရွ႕သုိ႔ဆက္ေလ်ာက္မည့္ ေျခလွမ္းတစ္
ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

rD'D,m\ tcef;u@
ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္းသာမႈ
အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကေလ့ရွိသည္။၉၃ သုိ႔တုိင္ ယခုအခန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံ
အခ်ဳိ႕(အထူးသျဖင့္ ဆုိဗီယက္ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ား) တြင္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ အပိတ္
အဆုိ႔ကင္းေသာ

မီဒီယာသုံးစြဲမႈမရွိၾကသည့္အတြက္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားေဖာ္

ထုတ္မႈတြင္ အဆီးအတားျဖစ္ေနသည္။ ဘီလာ႐ုႏွင့္ ဗဟုိအာရွိႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ အာဏာရွင္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရမီဒီယာျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကမီဒီယာျဖစ္ မီဒီယာသုံးစြဲမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။၉၄ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီဒီယာသုံးစြဲမႈအေထာက္အပံ့ တန္းတူညီ
မွ်စြာေပးထားပုံ ရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ သမၼတကို
ေထာက္ခံေသာပါတီ မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သည့္ ‘အတုိက္အခံ’ အတြက္ သီးျခားေပး
ထားမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။၉၅ မီဒီယာအသုံးျပဳမႈ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို
ေရတြက္ခ်ိန္တြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္ကို ထည့္သြင္းတြက္
ခ်က္ျခင္းသည္ ပုိလန္ႏွင့္ ႐ုိ ေမးနီးယားတုိ႔၏ မွတ္သားေလာက္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။
အၿပဳိင္အဆုိင္ပိုရွိေသာ ဆုိဗီယက္ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယားမ်ား
ရွိေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကို အစိုးရလုိလာေသာအင္အားစုမ်ားက ပထုတ္ထားေလ့ရွိၾကသည္။
ဗဟုိ

ဥေရာပတြင္

ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာကုိ

မီဒီယာလြတ္လပ္မႈေကာင္းေကာင္းရွိေသာ္လည္း

အစုိးရအမ်ားစုသည္

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္႐ႈျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း

ဥပမာက ျပသခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

၉၆

ဟန္ေဂရီ

ေဘာ္လကန္ႏွင့္ တူရကီတြင္မူ မီဒီယာက႑အေပၚအစုိးရ၏၏

လႊမ္းမုိးမႈသည္ ျမင္သာသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ တူရကီ၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရီဆိေတယစ္အာဒုိဂန္ကို
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္
ခဲလွသည္။

၉၇

သတင္းမ်ားကုိ

ႏိုင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပရန္မွာ

အလြန္ခက္

မီဒီယာႀကီးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မရွိသည္အခါ ထုိသတင္းမ်ားကို ဆုိရွယ္မီဒီယာ

မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကေတာ့သည္။ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ ႐ုိေမးနီးယားတုိ႔တြင္မူ မ်ဳိးစုံၿပီး သက္၀င္လႈ
ပ္ရွားေသာမီဒီယာက႑ရွိသည့္တုိင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအျဖစ္ ညႊန္းဆုိခံ
ရေလ့ရွိသည္။၉၈
ပါတီရန္ပုံေငြအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားသည္ အၿပဳိင္အဆုိင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားရွိသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ပုိၿပီးအလြယ္တကူေပၚသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕အေပၚ အတုိက္အခံက အတုိင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္
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ျဖစ္သည္။ ‘အျခားစနစ္ပုံစံမ်ားတြင္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားစြာ
ဒီမုိကေရ စီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားထြက္ပၚလာျခင္းမွာ တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ေပ’ ဟု
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ဆုိသည္။၉၉ ႐ုရွား၌ ႏုိင္ငံေရးအရယွဥ္ၿပဳိင္မႈနည္းသည့္အခ်ိန္ ၂၀၀၀ ျပည့္
ႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားထက္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားပိုထြက္လာသည္မွာလည္း အံ့ၾသစရာ
မရွိေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ၏ ဤမွ်က်ယ္၀န္းေသာေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ မီဒီယာလြတ္
လပ္မႈၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲသည္။ ဗဟုိဥေရာပႏွင့္ ေဘာ္လ
ကန္ေဒသမ်ားတြင္ ပုိၿပီးၿပဳိင္ဆုိင္မႈရွိကာ မ်ဳိးစုံေသာမီဒီယာ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ရွိသည္။ ဘီလာ႐ုစ္၊
ဗဟုိအာရွႏွင့္ အဇာဘုိင္ဂ်န္တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို
ဖိႏွိပ္ ထားၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတြင္တြင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားကာ အာဏာရွင္ပုိဆန္လာသည္။

ed*kH;
အေရွ႕ပိုင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုအာရွေဒသမ်ားသည္ မ်ဳိးစုံၿပီး အေျခခံ
အားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္
အေျခခုိင္ၿပီးေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားကမူ လုံး၀အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အေတာ္
ကြဲျပား မႈမ်ားရွိသည့္တုိင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ဆင္တူမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ား ၏ အဓိကပုံစံႏွစ္ရပ္မွာ (၁) သုံးစြဲမႈကိုျပဌာန္းခ်က္ကုိ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထည့္၀င္မႈ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားေရွာင္တိမ္းျခင္းႏွင့္ (၂) ႏိုင္ငံပုိင္မီဒီယာအသုံးျပဳမႈအပါ၀င္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီဘ႑ာ
ထိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန္ အဓိကပါတီႀကီးမ်ားက မိမိတုိ႔၏အစုိးက
လက္လွမ္းမီမႈကို အလြဲသုံးျခင္းျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

ပါတီရန္ပုံေငြဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ သုံးစြဲမႈ
ႏွင့္ ထည့္၀င္မႈကန္႔၀တ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ျပႆ
နာမွာ မျပတ္မသားျဖစ္မႈႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡပင္ျဖစ္ေနတက္သည္) ရွိေန
ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးစုံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိး
ပြားေစေလ့မရွိေပ။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔
လုိက္နာ ရန္ခက္ခဲေလာက္ေအာင္ကုိ အလြန္နိမ့္စြာသတ္မွတ္ထားသည္။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရြးၿပီးအျပစ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ား ဆက္လက္
ထြက္ေပၚလာေစရန္ ဖိတ္ေခၚသလုိျဖစ္ေစသည္။ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေရြးၿပီး
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ေဒသရွိ အာဏာရွင္ပုိဆန္ေသာ အစုိးရမ်ား၏ ျပယုဒ္တစ္
ခုျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင္းေျပာင္းျပန္အေျခအေနမ်ားလည္း

ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခ်မ္းသာဆုံးေသာ

ပါတီပင္ မခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏျမင့္မားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခန္းတြင္ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ ေပး
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ထြက္ေပၚေနစဥ္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ပုိလန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိၿပီးအေျခခုိင္သည့္

ျခင္းသည္ အသင့္အတင့္သာရွိၿပီး ပါတီမ်ား၏ ကုန္က်စားရိတ္ကို လုံေလာက္စြာမကာမိေပ။
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

အထူးသျဖင့္ အစုိးရယႏၱယားကုိ လက္လွမ္းမမီသူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္
အစုိးရရန္ပုံေငြ ပမာဏနိမ့္ပါရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ေဒသမ်ားရွိႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏ စီးပြားေရး
အက်ပ္အတည္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ယင္းေဒသမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြ (သုိ႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ) ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ မလုံေလာက္ေပ။ ႏိုင္ငံတစ္
ခုခ်င္းစီ၏ အေျခအေနကက်င့္သုံးၾကသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ၿပီး တာ၀န္
ေပးထားေသာ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာလူအင္အား၊ ပစၥည္းအင္မ်ားျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီ
ယာတုိ႔၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမပါ၀င္ဘဲ ထိေရာက္ေသာႀကီးၾကပ္မႈ ျဖစ္လာဖြယ္မရွိေပ။

tBuHjyKcsufrsm;
rl0g'csrSwfolrsm;

၁၀၀

၁။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား ႏွစမ
္ ်ဳိးစလုးံ ၏ ရန္ပေ
ံု ငြမ်ားတင္ျပေရးအတြက္
အေသးစိတ္က်ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
အျဖစ္မေန ပုိမုိျပဌာန္းရန္ မလုိေသာ္လည္း တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
မည္သုိ႔လုိက္ နာက်င့္သုံးရ မည္ဆုိေသာ ပုိၿပီးအေသးစိတ္က်သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
လုိအပ္သည္။

၂။

အစုိးရရန္ပုံေငြခံစာခြင့္ရွိရန္ ပါတီမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအားလုံးကို လုိက္နာရန္
လုိအပ္သည္။

၃။

သုးံ စြမ
ဲ မ
ႈ ်ားႏွင့္ အသုးံ စရိကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ားသည္ ယုတက
ိၱ ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြ
မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

၄။

ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို အခက္မေတြ႕ေစသည့္ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္အနည္းငယ္အေပၚ အာ႐ုံစုိက္ပါ။

၅။

အတုိက္အခံအပါအ၀င္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ပါတီအားလုံးအား အစုိးရရန္ပုံေငြ သြယ္၀ုိက္
ေထာက္ပ့ံပါ။

၆။

႐ုပသ
္ လ
ံ င
ႊ မ
့္ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားတြင္ အစုးိ ရႏွငအ
့္ တုက
ိ ခ
္ အ
ံ ပါတီမ်ား ညီမ်ွ ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားသည္ အြန္လုိင္းေစ်းကြက္တြင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ
အပုိင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလွ်င္ ျဖစ္သည္။

၇။

အစုးိ ရရန္ပေ
ံု ငြ၏ တူညေ
ီ သာပမာဏႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား၏ အဖြ႕ဲ ၀င္ေၾကးႏွင့္ အေသး
စားလွဴဒါန္းမႈမ်ား ကုိက္ညီေအာင္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ပါ။

၈။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို အေသးစိတ္ထပ္မံျပဌာန္းပါ။ ယင္းတုိ႔
သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၉။
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ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏တာ၀န္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ

International IDEA

ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ လူစြမ္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းျမစ္မ်ား လုိအပ္

apmifUMuyfuGyfuJa&;ESifU touf0ifazmfaqmifa&; tzGJYtpnf;rsm;
၁။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းကာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ မဲမေပးမီကာလတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အခ်ိန္မီႀကဳိ
တင္အသိေပးပါ။

၂။

အဓိပာၸ ယ္ျပည္၀
့ ေသာ အမ်ားျပည္စေ
ု စာင္ၾ့ ကည္မ
့ အ
ႈ တြက္ လုေ
ံ လာက္သည့္ အေသးစိတ္
မ်ား ပါ၀င္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္အစီရင္ခံေရးနမူနာပုံစံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ပါ။

၃။

အစီရင္ခံေရး နမူနာပုံစံမ်ားကုိ မည္သုိ႔ျဖည့္ရမည္ဆုိေသာ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ပါတီမ်ားအားေပးပါ။

လုိအပ္လွ်င္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအားး သင္တန္းေပးပါ။
၄။

အမ်ားျပည္သူစိစစ္ႏိုင္မည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္၀ေသာ အေသးစိတ္က်သည့္ အစီရင္ခံ
ေရးကို အြန္လုိင္းတြင္ျဖန္႔ေ၀ပါ။ ဖယားကြက္တစ္ခုတြင္ျဖည့္ထားသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသ
ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို ျဖန္႔ပါ။

၅။

အလွဴရွင္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏အမည္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔လွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပ
ရန္ မက္လုံးမ်ားဖန္တီးပါ။

၆။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၏ အလြန္အေရးပါေသာအဆင့္မ်ားတြင္ အစီရင္ခံေရး လုိအပ္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ၀န္ပုိမပိပါေစႏွင့္။

၇။

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးသားေသာ

သတင္းစာပညာနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္

စဥ္းစားပါ။

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU EdkifiHa&;orm;rsm;
၁။

မိမိတုိ႔၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တစ္တုိင္းျပည္လုံး မတည္
မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ လူထုအင္အားႀကီးႀကီးမားမားပါ၀င္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ရန္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္
ႀကဳိးပမ္းရမည္။ ယူကရိန္၊ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံတုိ႔တြင္
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ
အလြဲသုံးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို သိသိသာသာ ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္သည္
သာမက ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည့္ ပါတီတစ္ခုသည္ အာဏာျပန္ရ
ႏုိင္ေျခနည္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့တစ္ရပ္လည္း အဓြန္ရွည္သြားႏိုင္ေပမည္။

၂။

အာဏရပါတီ၏ ႏုိင္ငံပိုင္ရင္းျမစ္မ်ား အလဲြသုံးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသား
အမ်ားအျပားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္၏ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ျဖစ္သည့္
အတြက္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ မိမိတုိ႔အား
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သည္။

ခိုင္မာေသာသက္ေသမ်ားရရွိေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အရပ္
6. Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia

ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ မီဒီယာတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ဥပေဒ
၏ အရည္အေသြးသည္ ယုတၱိက်ေလ့ရွိသည္ဟု မွတ္ယူၿပီး အာဏာရပါတီ၏ အျပဳ
အမူမ်ားကိုစိစစ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆုံးနားလည္
အသုံးျပဳျခင္းကို အတုိက္အခံပါတီမ်ားက နစ္ျမႇဳပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

t&yfbufvlhtzGJYtpnf;ESifU rD'D,morm;rsm;
၁။

ပါတီစြဲရန္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းကုုိ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲမႈ အား အထူးအာ႐ုံစိုက္ပါ။

၂။

တကယ့္အသုံးစရိတ္ပမာဏမ်ားကို တုိင္းတာရန္၊ စိတ္ႀကဳိက္ေစ်းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ား
ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးျခင္းမ်ားအား တြက္ခ်က္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ပါ။

EkdifiHwum tzGJYtpnf;rsm;
၁။

ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို အက်ပ္ေတြ႕ေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႕
အစည္းကို ေထာက္ပံ့မႈမျပဳပါႏွင့္။

၂။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါေစ။

၃။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ား၏ ဆက္ဆံ
ေရးႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ တုိင္းတာေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအသုံးျပဳမႈကို အေထာက္
အပံ့ေပးပါ။

udk;um;pm&if;
ဘာဂ်ဳဗစ္၊ ဗီႏွင့္ မာေနာ့ဂ်္လုိဗစ္၊ အက္စ္ (၂၀၀၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြႏွင့္ အဂတိ
လုက
ိ စ
္ ားမႈ-ဆားဘီးယားေလ့လာခ်က္။ ObservatóriodeEconomiaeGestãodeFraude.
BalkanInsight(၂၀၀၉)‘ဆားဘီးယား ႏိုင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ’။ ဧၿပီ၊
၂၁။ available at http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-politicalparty-ﬁnancing-not-transparent
ေဘကာ့တ္၊ ဘီ (၂၀၁၃) ‘အခ်က္အလက္မွန္ားအတြက္ေနရာအနည္းငယ္သာရွိေတာ့သည့္
တူရကီမီဒီယာမ်ား၏ ဆုိးဆုိးရြားရြားဘက္လုိက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္’,available at
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
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ခ်ီကာဂုိ ထရီျဗြန္း (၁၉၉၇) ‘အာဏာျမဲဖုိ႔ မီလုိဆီဗစ္အလုပ္မ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္’ ဇူလုိင္၊
http://articles.chicagotribune.com/1997-07-24/

news/9707240217_1_slobodan-vuksanovic-slobodan-milosevic-serbian
Čigāne,L.(၂၀၀၇)9thSaeimaေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြ- ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ျပင္ပလူ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အသုံးစရိတ္၊ ရီဂါ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၇။
စီအင္န္အင္န္ (၂၀၁၁) ‘ဘစ္ဘရယ္ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး ႐ုရွားပယ္ခ်၊ အေမရိကန္ “စိတ္ပ်က္
လက္ပ်က္ျဖစ္”။ဇြန္၊ ၂၁၊ available at http://www.cnn.com/2011/WORLD/
europe/06/22/russia.party.elections/index.html
ဥေရာပ

လုံၿခဳံေရးႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ကြန္ဖရင့္(CSCE)

(၁၉၉၀)

CSCE

၏

လူသားမ်က္ႏွာစာဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္၏ ကုိပင္ေဟဂင္အစည္းေ၀းမွတ္တမ္း။
ဥေရာပေကာင္စီ(၂၀၀၃)၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (၂၀၀၃)၄၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လက္ေထာက္မ်ား ၈၃၅
ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းေ၀း၊ ဧၿပီ၊ ၈ တြင္က်င္းပသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ေကာ္မတီက အတည္
ျပဳခဲ့သည္။
ဒီ၀ါးလ္၊ တီ (၂၀၁၂) ‘ေဂ်ာ္ဂ်ီယာရွိ အလြန္အေရးပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊
ကာနက္ဂီ

ႏုိင္ငံတကာ

ၿငိမ္းခ်က္ေရး

ေထာက္ပံ့မႈ၊

available

at

http://carnegieendowment.org/2012/09/11/crucial-election-in-georgia/drlp
အက္စတုိးနီးယားျပည္သူ႔အသံ (၂၀၁၂) ‘ေငြမည္း’ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးပါတီ’ ေမ၊ ၂၂၊ available at http://news.err.ee/politics/660921d56410-43a1-b01e-ec47e2d3550f
ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (၂၀၁၃) အက္အီးစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ဥပေဒ
ထည့္၀င္မႈ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊

availableat

http://www.fec.gov/pages/

brochures/fecfeca.shtml#Contribution_Limits
ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ (၂၀၀၄) လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ ကမၻာ့အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၄၊ ‘႐ုရွား’၊ available at
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/russia
ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ (၂၀၁၃) လမ္းဆုံက ႏိုင္ငံမ်ား ၂၀၁၃၊ အာဏာပုိင္၀ါဒ ရန္လုိမႈႏွင့္ ၿခဳိးၿခံေခၽြ
တာမႈ၏ ဖိအား။
ဂြန္ဇာလက္-အုိကန္ေတာ့စ္၊

အီဇက္ကီြရယ္အတ္အယ္

(၂၀၁၂)

‘မဲ၀ယ္ျခင္းႏွင့္

လူမႈေရး

အရလုိလာေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ နီကာရာဂြာမွ စမ္းသပ္သက္ေသ အေထာက္
အထား၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ ၅၆(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂-၁၇။
ဂရီဂတ္စ္၊ ေအ (၂၀၁၂) အေမြမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ပါ၀ါအေပ်ာ့- ေဘာ္လတစ္
ႏို္င္ငံ မ်ားတြင္ ႐ုရွားၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ၊ စာတမ္းအက်ဥ္း၊ လန္ဒန္၊ ခ်က္သမ္ေဟာက္စ္။
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၂၄၊ available at

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕(GRECO) (၂၀၁၁) တတိယအႀကိမ္ အကဲျဖတ္
ျခင္း၊ ပါတီရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ
ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာ၊ အႀကိမ္ ၅၀ ေျမာက္ GRECO စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္
တင္သည္။ စထရပ္စ္ဘာ့ဂ္၊ မတ္၊ ၂၈- ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၁။
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕(GRECO) (၂၀၁၁) တတိယအႀကိမ္ အကဲျဖတ္
ျခင္း၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္းျခင္း အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာ၊ ၅၄ႀကိမ္
ေျမာက္ GRECO စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သည္။ စထရပ္စ္ဘာ့ဂ္၊ မတ္၊ ၂၀- မတ္
၂၃၊ ၂၀၁၂။
ဂါဇီမာလာ၊ ဘက္စ္စီ၊ အန္နာ(၂၀၀၃) ‘အေရွ႕ဗဟုိဥေရာပႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ဆန္ ေအာင္ျပဳမူမႈ’ ႏုိင္ငံေရးႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္၊ ၃၆(၁၀)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂၃-၄၇။
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(၂၀၁၂) ဟန္ေဂရီတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ဥေရာပသမဂၢ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ၊ available at http://www.hrw.org/
news/2012/02/16/memorandum-european-union-media-freedom-hungary
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(၂၀၁၂)ပူတင္သမၼတ
အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ျပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္

ၿဖဳိခြင္းသည့္

ဥေပဒမ်ား

႐ုရွား၏

available

at

http://www.hrw.org/sites/default/ﬁles/reports/russia0413_ForUpload.pdf
ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း(IFES) (၂၀၁၀)၊ ေမာ္ဒုိဗာရွိ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ- ေငြပမာဏမ်ားမ်ား၊ အလွဴရွင္နည္းနည္း၊ မေဖာ္ျပေသာအသုံးစရိတ္လိုအပ္ေန ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ားအတြက္
ႏုိင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း။
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္၊ available at
http://www.idea.int/political-ﬁnance
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ (၂၀၁၃) ေဘာ္လတစ္ႏို္င္ငံမ်ားရွိ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ကြန္ရက္
မ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရး။
စေတာ့ခ္ဟုမ္း- ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ available at http://www.idea.int/publications/
illicit-networks-and-politics/
ကာရာဒါကူ၊ အယ္လ္ (၂၀၁၃) ‘စြပ္စဲခံထားရသည့္ ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း
သည္ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာက္၀ယ္မႈအတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္၊
အေရွ႕ေတာင္ ဥေရာပ တုိင္းမ္၊ ေမ၊ ၉။
ေကာ့ပ္ပဲလ္၊ ေက( ၂၀၁၂)

‘Tarand: Meikari väidetes ei ole midagi üllatavat’

[Tarand:Meikar’s Allegations Are Not Surprising], ERR, 22 May, available at
http://uudised.err.ee/index.php?06253397
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ကူပါတက္ဒ္ဇီ၊ ေအ(၂၀၀၈) ‘ေတာ္လွန္ေရးမစမီႏွင့္ ၿပီးေနာက္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴး
မ်ား’ ဗဟုိအာရွစစ္တမ္း၊ ၂၇(၃-၄)။
ကယစ္ပုိ႔စ္(၂၀၁၂က) ‘ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဒၚလာ
၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံသုံးစြဲခဲ့ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဆုိ’ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၊ available at http://
www.kyivpost.com/content/politics/candidates-spent-25-billion-onelection-campaign-says-expert-315462.html
ကယစ္ပုိ႔စ္(၂၀၁၂ခ) ‘မီဒီယာ-ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ပါတီမ်ား စီအီးစီသုိ႔ တင္ျပ’
ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၁၅။
ကယစ္ပုိ႔စ္(၂၀၁၂ဂ) ‘ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမ်ား အိတ္ခ်္အာရ္သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္သုံးစြဲခဲ့ဟု
အစီရင္ခံ စာအရသိရ’ ႏို၀င္ဘာ၊ ၁၆၊ available at http://www.kyivpost.com/
content/politics/parties-spend-over-hr-600-million-on-elections-accordingto-report-316205.html
ကယစ္ပုိ႔စ္(၂၀၁၂ဃ) ‘မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အဆမတန္သုံးစြဲခြဲၾက’ ဒီဇင္ဘာ ၈။
ကယစ္ပုိ႔စ္(၂၀၁၃) ‘လာဇရန္ကို၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိေျခရာခံရန္ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ား ငွားရမ္း
ျခင္းသည္ ေငြျဖဳန္းနည္းအသစ္သာျဖစ္’ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၇။
ကီနက္ဗ္၊ ေအ(၂၀၁၁) ၂၀၁၁ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႐ုရွားပါတီမ်ား၏ ေတာ
မေရာက္ ေတာင္မေရာက္ အခန္းက႑’/
လီဗီယက္-ေဆာယား၊စီ(၂၀၁၁) ‘အန္ဒရီ လူကာေနာ့ဗ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၏ မူးမတ္နီ’ ဆုိဖီယာ
အက္ခ္ခုိ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီ၊

၁၁၊

available

at

http://soﬁaecho.

com/2011/02/11/1041549_andrei-lukanov-red-baron-of-bulgaria
မာတက္စ္ဇက္ခ္၊ အက္စ္(၂၀၁၂) ‘ယူကရိန္းႏိုင္ငံေရးအေပၚ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား ၾသဇာလႊမ္းမုိး
ထား သည့္ ဧရာမသူေဌးႀကီးမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီ’ ၊ အုိအက္စ္ဒဘယ္လ်ဳ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊
၄၂၊ စက္တင္တာ။
မလာဒီႏုိဗစ္၊ အင္န္(၂၀၁၂) ‘ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆာဘီးယား၏ အစုိးရႏွင့္အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက် စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔၏
မေအာင္ျမင္ေသာ ကြာရွင္းမႈ’၊ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ဂ်ာနယ္၊ ၆၆(၁)၊ ေဆာင္းဦး/ေဆာင္း
ရာသီထုတ္။
နက္စ္မာခ်ာ၊ ေအ၊ အိတ္ခ်္ (၂၀၀၃) ‘အေနာက္ဥေရာပတုိက္ရွိ ပါတီရန္ပုံေငြ၊ M.Tjernströmand
R.Austin(eds)၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြ၊

စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
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Title
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လြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ-ေျမေပၚ-ေျမေအာက္ကြန္ရက္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာလႈပ္ရွားမႈ

အင္န္ဂ်ီအုိက႑၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကြန္ရက္ (MANS) (၂၀၁၃)၊ မြန္တီနီဂ႐ုိေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာ၊ available at http://www.
mans.co.me/en/about-mans/publications/building-trust-in-the-electionprocess-in-Montenegro
အုိမန္၊ မဂၢနပ္စ္(တည္းျဖတ္) (၂၀၁၃) ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြၾကီးၾကပ္ျခင္း လက္စြဲ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအတြက ႏုိင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း(IFES)၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း
ႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္း။
အုိရန္စတိန္း၊ အမ္ေအ (၂၀၀၁)၊ အနီ၏ အျပင္ဘက္-ကြန္ျမဴနစ္လြန္ဥေရာပတြင္ အရင္းရွင္စနစ္
ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အန္း အာေဘာ၊ အမ္အုိင္၊ မစ္ရွီဂန္တကၠသိုလ္ပုံႏွိပ္
တုိက္။
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း

(အုိးအီးဒီစီ)

(၂၀၁၃)၊

အေရွ႕

ဥေရာပႏွင့္ဗဟိုအာရွတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိ
အာရွတြင္ အဂတိလုိက္စား မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား- တုိးတက္မႈႏွင့္
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၃၊ အုိအီးဒီစီ ပုံႏွိပ္တုိက္။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (အုိအက္စ္စီအီး ကုိဆုိဗုိ) (၂၀၀၄)
၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း
အစီရင္ခံစာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္႐ုံး။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (အုိအက္စ္စီအီး ကုိဆုိဗုိ) (၂၀၀၇)
၂၀၀၇ ကုိဆုိဗုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ရန္ပုံေငြေဖာ္ျပမႈမ်ား
ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္႐ုံး။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္) (၂၀၀၉) ဥဇဘတ္
ကစၥတန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး
မစ္ရွင္၊ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(

အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၂) ဘီလာ႐ုစ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏို္င္ငံ၊ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား- အုိအက္စ္စီအီး/ အုိဒီအုိင္
အိတ္ခ်္အာရ္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာ။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၃က) အုိအ

ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၃ခ)အဇာဘုိင္
ဂ်န္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၃၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၉၊
အုိအက္စ္စီအီး/ အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္
ေနာက္ဆုံး အစီရင္ ခံစာ၊ ၀ါေဆာ၊ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၃ ဂ) လုိအပ္
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာ- အဇာဘုိင္ဂ်န္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ။ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာ၊ ၀ါေဆာ၊
၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၃ ဃ) ကနဦး
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားေၾကညာခ်က္- အဇာဘုိင္ဂ်န္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ႏိုင္ငံ၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ။
ဥေရာပ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ တစ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ုံး(အုိအက္စ္စီအီး/အုိဒီအုိင္အိတ္ခ်္အာရ္)၊ (၂၀၁၃ င) အာေမး
နီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၈။
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး မစ္ရွင္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ။
လြတ္လပ္ေသာ ဥေရာပအသံ၊ လြတ္လပ္ေသာအသံ(အာရ္အက္ဖ္အီး/အာရ္အယ္လ္) ‘အျငင္း
ပြားဖြယ္တာဂ်စ္သူေဌးႀကီးရဲ႕ သိကၡာက်သည့္ ျဖစ္ရပ္’ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၅၊ available at
http://www.rferl.org/content/tajikistan-zayd-saidov-convicted/25212375.
html
ရွ႐ုိးဒါး၊ အိတ္ခ်္၊ အိတ္ခ်္(၁၉၉၉) ‘ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဧရာမသူေဌးႀကီးမ်ား- ၁၉၉၃ ႏွင္ ့၁၉၉၈
ဇူလုိင္ၾကား ႐ုရွားႏုိင္ငံေရးတြင္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑’၊ ဥေရာပအာရွ ေလ့လာေရး၊ ၅၁(၆)။
Service-Public.fr (2014) ‘Salaire minimum de croissance (Smic)’ [Minimum wage],
available at http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2300.xhtm
ရွယ္လီ၊ အယ္လ္ (၁၉၉၈) ‘ယူကရိန္းရွိ စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဂတိ
လုိက္စားမႈ-

လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ခုဖြံ႕ၿဖဳိးရန္

အတားအဆီးမ်ား၊,

Demokratizatsiya.

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 277

1. Chapter
Title
6/
ta&SYydkif;? A[k
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က္စ္စီအီးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသုံးသပ္ခ်က္။

ဆင္ဒလား၊ ဒီ (၂၀၁၃)မက္ကတာ အဘလီယာေဇာ့ဗ္ကို ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ နာဇာေဘ့ဗ္ ဘယ္ေလာက္
ႀကဳိပမ္းရမလဲ’ ၊ အာရ္အက္ဖ္အီး/အာရ္အယ္လ္ေဆာင္းပါး၊ ဇြန္၊ ၇။
႐ႈိဘာ့ဂ္၊ အက္ဖ္၊ အမ္(၂၀၁၁)၊ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားနည္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အားေကာင္းသည့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအာရွိသည္
အပုိင္းပုိင္း ကြဲေနသည္ လူ႔အဖြဲ႕စည္းႏွင့္ အလြန္၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕စာတမ္း၊ ဥပါသာလာ
တကၠသိုလ္။
႐ုိဘာ့ဂ္၊ အက္ဖ္၊ အမ္ႏွင့္ ဟာရြန္၊ အီး (၂၀၁၃)၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ မသမာမႈ၊ ၂၀၁၂
ယူကရိန္း လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ သက္ေသအေထာက္အထား၊ လုပ္ငန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ စာတမ္း။
စမီေလာ့ဗ္၊ ဒီ(၂၀၁၂)၊ ‘ဘူလ္ေဂးရီးယားႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ရွိ အစုိးရမ်က္ႏွာသာေပးမႈ၀ါဒ’၊ စတီဖင္
ေကာ့ကင္ႏွင့္ အင္ဒရပ္ဆာဟုိ(တည္းျဖတ္) တုိ႔၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ ႏိုင္ငံေရး
အဂတိ လုိက္စားမႈ။ ဘူဒါပတ္၊ အေရွ႕ဥေရာပတကၠသိုလ္ ပုံႏွိပ္တုိက္။
စမီေလာ့ဗ္၊ ဒီႏွင့္တူပလက္ခ္၊ ေဂ်(၂၀၀၇) အေရွ႕ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ အဂတိလုိက္စား
မႈ-

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ။ အယ္လ္ဒါရႊတ္၊

အက္ရွ္ရိတ္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး

လီမိတက္။
တယ္လီေရဒီယုိ ေမာ္ဒုိဗာ (၂၀၁၃)၊ ‘အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိမည့္ ေမာ္ဒုိဗာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား’ ဇြန္၊ ၉၊
available at http://www.trm.md/en/politic/partidele-politice-ar-putea-saﬁe-ﬁnantate-din-bugetul-de-stat/
ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕(၂၀၀၉)၊ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား- အသက္၀င္
ေဖာ္ေဆာင္ေရးကြာဟခ်က္ကို

ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊

available

at

http://www.

transparency.org/whatwedo/pub/policy_position_no._02_2009_political_
ﬁnance_regulations_bridging_the_enfo
ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕(၂၀၁၃)၊ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ေငြျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း- ေဘာ္လ္ကန္
ေဒသရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ available at http://www.transparency.
org/whatwedo/pub/buying_inﬂuence_money_and_elections_in_the_
balkans
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ (၂၀၁၀) ၂၀၁၀ ေဒသႏၱရ ကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစုိးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈအတြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရင္းျမစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ၊ available at http://gateway.transparency.
org/tools/detail/105
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ(၂၀၁၂ က)ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကဳိကာလ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးရလဒ္မ်ား၊ ၾသဂုတ္၊ ၁ မွ စက္တင္ဘာ ၂၇၊ available at
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http://transparency.ge/sites/default/ﬁles/post_attachments/Pre-

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ(၂၀၁၂ ခ)ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၏ ႐ုပ္သံျမင္ကြင္း၊
၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္၊ available at http://transparency.ge/sites/default/ﬁles/post_
attachments/Georgian%20Television%20Landscape%20Report%20
English_0.pdf
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ဟန္ေဂရီ(၂၀၀၈)‘ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ

မဲဆြယ္

လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ’ စက္တင္ဘာ၊ ၂၆၊ available at http://www.transparency.hu/
Transparent_Campaing_Financing_?
တုိင္နန္၊ ဒီ (၂၀၀၈) ‘ဗဟုိအာရွအတြက္ ေမွာင္မဲေသာ႐ုပ္ပုံကို ေရးခ်ယ္ထားသည့္ ဖရီးဒမ္း
ေဟာက္စ္ မီဒီယာအစီရင္ခံစာ’ ေကာ့ေကးဆပ္၊ ဧၿပီ၊ ၂၈၊ available at http://www.
eurasianet.org/departments/insight/articles/eav042908b.shtml
ယူကရိန္း သတင္းဌာန(၂၀၀၈) ‘စနပ္ရာဒါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီ၏ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၏
ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းမွ သန္း ၁၀၀ အထိရွိဟု ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ား ခန္႔မွန္း’ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၂။
အေမရိကန္

အလုပ္သမားေရးရာဌာန(၂၀၀၉)၊

လုပ္ခလစာမ်ား-

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၊

available at http://www.dol.gov/dol/topic/wages/minimumwage.htm
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၃) ၂၀၁၂ အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးက်င့္သုံးမႈမ်ား
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ available at http://www.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
၀ီလ္ဆင္၊ ေအ(၂၀၁၁) ‘လတ္ဗီးယား၏ သတိမထားမိေသာ ေတာ္လွန္ေရး- ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို
ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၂၊ available at http://www.opendemocracy.
net/od-russia/andrew-wilson/latvias-unnoticed-revolution-analysingelections

rSwfpkrsm;
၁။

ယခုအခန္းတြင္ အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွဆုိသည္မွာ
အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာေမးနီးယား၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ေဘာစနီးယားႏွင့္
ဟာဇီဂုိးဘီးနား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ခ႐ုိေအးရွား၊ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ အက္
စတုိးနိးယား၊

ယူဂုိစလပ္ႏို္င္ငံေဟာင္း

မက္ဆီဒုိးနီးယား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ
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Election%20Period%20Monitoring%20Results.pdf

(FYROM)၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဟန္ေဂရီဈ ကာဇက္ကစၥတန္၊ ကာဂ်စ္ကစၥတန္၊ လတ္ဗီးယား၊
လစ္သူေယးနီးယား၊ ေမာ္ဒုိဗာ၊ မြန္တီနီဂ႐ုိး၊ ပုိလန္၊ ႐ုိေမးနီးယား၊ ႐ုရွား၊ ဆားဘီးယား၊
ဆလုိဗက္ကီးယား၊ ဆလုိေဗးနီးယား၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ တူရကီ၊ တာမင္နစၥတန္၊
ယူကရိန္းႏွင့္ ဥဇဘတ္ကစၥတန္တုိ႔ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
၂။

တူရကီႏွင့္မဆုိင္ေပ။ ထုိႏို္င္ငံသည္ ကြန္ျမဴနစ္အေမြမရွိေပ။

၃။

CSCE၁၉၉၀.

၄။

Ibid.,စာမ်က္ႏွာ ၄။

၅။

စမီေလာ့ဗ္ ၂၀၁၂။

၆။

http://www.freedomhouse.org/regions/central-and-eastern-europeeurasia
ကိုၾကည့္ပါ။

၇။

လတ္တေလာအားျဖင့္ ထုိကာလအပုိင္းအျခားအတြက္ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ကေပးသည့္
အမွတ္မ်ား ကို သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ယူသည္။ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ ၂၀၀၄
ကို ၾကည့္ပါ။

၈။

ကီနပ္ဗ္ ၂၀၁၁။

၉။

စမီေလာ့ဗ္ႏွင့္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၁၀၊

မာဆူဇက္ခ္ ၂၀၁၂။

၁၁။

ေကာ့ပ္ပယ္ ၂၀၁၂။

၁၂။

ဂရီဂက္စ္ ၂၀၁၂၊ အုိအီးစီဒီ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅။

၁၃။

စမီေလာ့ဗ္ႏွင့္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၁၄။

ႏုိင္ငံတကာ အုိ္င္ဒီအီးေအ ၂၀၁၃။

၁၅။

ကယစ္ပုိ႔စ္ ၂၀၁၃။

၁၆။

CoE ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ငံမ်ား ၏ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(GRECO)
အစီီရင္ခံစာမ်ားကို ၾကည့္ ပါ။

၁၇။

ဥေရာပေကာင္စီ ၂၀၁၃။

၁၈။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၁။ OSCE သည္ လုံၿခဳံေရး၏ ‘လူ႔အခြင့္အေရးမ်က္ႏွာစာ’ အတြက္
အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁၉။
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OSCE/ODIHR ၂၀၁၁။

International IDEA

Human Rights Watch ၂၀၁၃။

၂၁။

အဇာဘုိင္ဂ်န္ရွိ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဓိကအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ဒီမက
ုိ ေရစီေလ့လာေရးစင္တာ(EDMS)
က မၾကာေသးမီက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ EDMS သည္
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္
အထိ တရား၀င္မွတ္ပုံမတင္ရေသးေပ။ OSCE/ODIHR ၂၀၁၃ ဂ ကိုၾကည့္ပါ။

၂၂။

ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္အရ ယခု
အခန္းတြင္ပါ၀င္သည့္

ႏိုင္ငံမ်ား၏

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ

မဟုတ္သည့္

၅၅

ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္

အခ်ိန္မ်ားႏွင့္

ပါတီတစ္ပါတီအား

အလွဴရွင္တစ္ဦးက

ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည္။

၆၂

ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

၅၉

ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း

ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္

ပမာဏကို

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

တစ္ဦးအား

အလွဴရွင္တစ္ဦးက ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
၂၂။

လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္ ႏို္င္ငံတကာေဒၚလာ(I$) ကို အမ်ဳိးသားေငြေၾကးမ်ားရွိ
ပမာဏႏွင့္တြဲၿပီးေဖာ္ျပထားသည္။

အင္တာေနရွင္ေဒၚလာသည္

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွန္းဆထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၀ယ္ယူႏိုင္ငံစြမ္းကို

ႏိုင္ငံမ်ားၾကား

ႏႈိင္းယွဥ္ရန္

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု(ႏိႈင္းယွဥ္မႈ
အတြက္

အေျခခံအျဖစ္အသုံးျပဳသည့္)ႏွင့္

သိသိသာသာကြာျခားသည့္

ႏိုင္ငံမ်ား

အတြက္မူ I$ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည္ လဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏတစ္ခု
ကြာျခားဖြယ္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာအတြက္ လဲလွယ္ႏႈန္းမရွိ(I$ ႏႈန္းကုိသာ
တသမတ္တည္းတြက္ထားသည္) သုိ႔မဟုတ္ မူရင္းေငြေၾကးမသိသည့္အခါ ဒုတိယ
အစားထုိး ေငြေၾကးျဖစ္သည္ ယူ႐ုိကဲ့သို႔ ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ရည္ညႊန္းသည္။ ထပ္မံသိရွိ
လုိလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။ ယူကရိန္း၌ လူမႈေရးမူ၀ါဒ ၀န္ႀကီးဌာနက
သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာမွာ တစ္လလွ်င္ ၁၄၆ ေဒၚလာျဖစ္သည္။
၂၄။

ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၂၀၁၃။

၂၅။

အေမရိကန္

အလုပ္သမားေရးရာဌာန၊

၂၀၀၉။

လုပ္ခလစာမ်ား-

အေမရိကန္၏

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ လစာကုိ နာရီျဖင့္တြက္ၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ
၂၅ (အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂၅) ျဖစ္သည္။
၂၆။
၂၇။

Service-Public.fr ၂၀၁၄.
႐ုရွားတြင္ မည္ကာမတၱပါတီ၀င္ေၾကးမွာ ယခုကိစၥတြင္ အထူးစိတ္၀င္စားရသည့္အရာ
ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ထားရွိသည့္ အေသးစိတ္က်ေသာကန္႔သတ္
မႈႏွင့္မတူဘဲ အမ်ားဆုံး လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိမႈႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပါတီ
၀င္ေၾကးတုိ႔မည္သုိ႔ကြာျခားသည္ကို GRECO ၂၀၁၂ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထားသည္။
‘ၾသဇာႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
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၂၀။

လွယမ
္ ်ားက ႏုင
ိ င
္ ံေရးပါတီမ်ားသု႔ိ ပါတီ၀င္ေၾကးအျဖစ္ ဆႏၵ အေလ်ာက္ထည္၀
့ င္ေနသည့္
ေငြပမာ၏ အေရးႀကီးပုံကို သတိျပဳမိေစရန္ အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့
သည္။

႐ုရွားရွိ

လက္ရွိတရားေရးမူေဘာင္မ်ားမွာ

လက္တစ္လုံးျခားေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္

ေဖာ္ျပေရးစည္မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို

အခြင့္အလမ္းေပါင္း

ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မက

ရွိသည္။ GRECO ၂၀၁၂ ကို ၾကည့္ပါ။
၂၈။

ယင္းကိစၥကို တုိက္႐ုိက္ေျပာစကားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ‘အထူးသျဖင့္
ပါတီ (ကေလာ့စ္ပါတီ၊ ႏုိင္ငံသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ စီဒီပီ)ဟာ ဟန္ျပအလွဴရွင္ႏွစ္ဦး(
ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဟန္ေဂရီတစ္ဦးအပါ၀အ၀င္) မ်ားစြာေသာ လက္ေဆာင္ႀကီးႀကီး
မားမားေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ စီဒီပီအစုိးရလက္ေအာင္မွာ
အဓိကေမာ္ရီဗီယားသံမဏိလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္ခဲ့တဲ့
စီးပြားေရးသမား မီလန္ ဆရီယာဘာဆီကလာတာပါ’။ အုိရန္စတိန္း ၂၀၀၁။

၂၉။

ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၂၀၁၃။

၃၀။

အက္စတုိးနီးယား ျပည္သူ႔အသံ ၂၀၁၃။

၃၁။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မႈဟာ မီကာရဲ႕ဇာတ္လမ္းမွာ အေသးစိတ္က်က်
အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၃၂။

ရွ႐ုိးဒါး ၁၉၉၉။

၃၃။

၀ီလ္ဆင္ ၂၀၁၁။

၃၄။

ယူေကာ့စ္ ေရနံကုမၸဏီရဲ႕ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ခုိဒါေကာ့စကီးဟာ
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းက ႐ုရွားမွာ အခ်မ္းသားဆုံးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ပူတင္ရဲ႕ႀကီးစုိးတဲ့
ကရင္မလင္ကို

ႏွစ္ကာလေတြမွာေတာ့
ေ၀ဖန္တဲ့ပါတီေတြကုိ

သူဟာ

လူ႔အခြင့္အေရး

အဖြဲ႕ေတြနဲ႔

ရန္ပုံေငြစတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၃

ခုႏွစ္မွာ သူ႔ကို အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတစ္ခုနဲ႔တရားစြဲခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာမွာ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တာ
၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ေထာင္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ခုိေဒါစကီးကို တရားစြဲတာဟာ
ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႕က ဆုိပါတယ္။
၃၅။

ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ

ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္တစ္ခုကိုေထာင္မယ္လုိ႔

အဲဒီႏွစ္အေစာပုိင္းက

ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာမွာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔တရားစြဲခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံ
ခဲ့ရတဲ့တာဂ်စ္ကစၥတန္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဇယက္
ဆုိင္ေဒါ့ဗ္ရဲ႕အမႈကေတာ့ ျမင္သာပါတယ္။ (RFE/R L ၂၀၁၃ ကိုၾကည့္ပါ။) ေနာက္
တစ္ေယာက္ေတာ့ ကာဇက္စတန္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ဖိအားေၾကာင့္လုိ႔ယူဆ
ရၿပီး အီတလီကေန ဇနီးနဲ႔ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္သားငယ္တုိ႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အေပးခံခဲ့ရတဲ့
ကာဇက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား မူကတာ အဘလီယာေဇာ့ဗ္
ရဲ႕ အမႈပါပဲ။ Sindelar ၂၀၁၃ ကို ၾကည့္ပါ။
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၃၆။

ဥပမာအေနနဲ႔ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ မူးယစ္ရာဇာ နဆာ ကယ္မန္ဒီဟာ မြန္ဒီနီဂ႐ုိးမွာ အာဏာရ

၃၇။

မလာဒီႏုိဗစ္၂၀၁၂ ။

၃၈။

လီဗီယက္ဗ္ ေဆာယား ၂၀၁၁။

၃၉။

စမီေလာ့ဗ္ႏွင့္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၄၀။

႐ႈိဘာ့ဂ္ ၂၀၁၁။

၄၁။

ကူပတ္တာဇီ ၂၀၀၈။

၄၂။

ရွယ္လီ ၁၉၉၈။

၄၃။

တယ္လီရာဒီယို ေမာ္ဒုိဗာ ၂၀၁၃။

၄၄။

ရွီကာဂုိ ထရီျဗြန္း ၁၉၉၇။

၄၅။

ဥပမာ- ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၂၀၁၀ တြင္ စုစုေပါင္း
အေထာက္ အပံ့ ကိုရမ္နီ(CZK) ၈၆၆၄၄၅၀၆၇ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၅၉ ဒသမ
၆၇) သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ GRECO ၂၀၁၁ ကို ၾကည့္ပါ။

၄၆။

GRECO ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ၊ ၂၆။

၄၇။

စီအင္န္အင္န္ ၂၀၁၁။

၄၈။

Ibid။

၄၉။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၃က၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁။

၅၀။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၃င။

၅၁။

Ibid/

၅၂။

ပါတီမ်ားအား လွဴဒါန္းမႈမ်ားတင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဥပေဒျပင္မွျဖစ္သည္။

၅၃။

စမီေလာ့ဗ္ႏွင့္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၅၄။

ဂါဇီမာလာ-ဘူဆီ ၂၀၀၃။

၅၅။

ေဘာ္လကန္ ေရးရာ ၂၀၀၉။

၅၆။

Ibid။

၅၇။

ဘာဂ်ဳိဗစ္ႏွင့္ မာႏုိဂ်လုိဗစ္ ၂၀၁၃။

၅၈။

အင္န္ဂ်ီအုိက႑မ်ား ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကြန္ရက္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။ ယင္းအသံ
သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း
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1. Chapter
Title
6/
ta&SYydkif;? A[k
dESifU ta&SYawmif Oa&myESifU A[kdtm&Sa'o

ပါတီနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ေတြရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ Karadaku ၂၀၁၃ ကို ၾကည့္ပါ။

အလုပ္ဆုံးခန္းမတုိင္ဘဲ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည္။ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၏ ႐ုံးက ေကာက္ခ်က္ခ်
သည္မွာ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကာ အဂတိလုိက္စားမႈမရွိခဲ့ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
၅၉။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၃ က၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆။

၆၀။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၃ ခ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။

၆၁။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅။

၆၂။

ဒီ၀ါးလ္ ၂၀၁၂။

၆၃။

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ၂၀၁၂ခ။

၆၄။

ဒီ၀ါးလ္ ၂၀၁၂။

၆၅။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန။

၆၆။

ကယစ္ပုိ႔စ္ ၂၀၁၂ဂ။

၆၇။

Ibid။

၆၈။

ကယစ္ပို႔စ္ ၂၀၁၂က၊ ၂၀၁၂ ဃ။ ယူကရိန္းသတင္းဌာန ၂၀၀၈။လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ
မ်ား အႏိုင္ရလုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီငယ္မ်ားသည္ ေဒၚလာသန္း ၃၀(အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ သန္း ၃၀)ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားသည္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀) အထိသုံးစြဲၾကမည္ဟု ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈ တြင္ ယူကရိန္း
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ႐ုပ္ျမင္
သံၾကားေၾကာ္ျငာျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လာဘ္ထုိးျခင္း၊ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပ
ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းတုိ႔တြင္သုံးၾကမည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူ ပက္ဗလုိ
ဘူလ္ဟက္ခ္က ဆုိသည္။

၆၉။

ကယစ္ပို႔စ္ ၂၀၁၂က။

၇၀။

ကယစ္ပို႔စ္ ၂၀၁၂ ဃ။

၇၁။

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ ဟန္ေဂရီ ၂၀၀၈။

၇၂။

ေရာမကြန္ျမဴနတီတြင္

မဲ၀ယ္ျခင္းရည္ညႊန္းခ်က္အတြက္

OSCE/ODIHR

၂၀၁၃င

ကိုၾကည့္ပါ။
၇၃။

ေငြလြဲမႈကို အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ အစုိးရ-အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည့္ ေဒသခံျပည္
နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔က်င္းပတဲ့ပြဲတစ္ခုတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းသာမႈအဖြဲ႕ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ၂၀၁၂က။
၇၄။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္-အုိကန္ေတာ့စ္ တည္းျဖတ္။ ၂၀၁၂။

၇၅။

႐ႈိဘာ့ဂ္ႏွင့္ ဟာရြန္ ၂၀၁၃။
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ႏုိင္ငံတကာ

ဥပမာ OSCE ကုိဆုိဗုိ ၂၀၀၇ ကို ၾကည့္ပါ။

၇၇။

IFES ၂၀၁၀။

၇၈။

စီဂါနီ ၂၀၀၇။

၇၉။

စမီေလာ့ႏွင္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၇၀။

ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလွဴဒါန္းမႈအားလုံးစာရင္းကို OSCE က ေဖာ္ျပ။ OSCE ကုိဆုိဗုိ
၂၀၀၄။

၈၁။

စမီေလာ့ႏွင္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၈၂။

နက္ဆမာခ်ာ ၂၀၀၃။

၈၃။

စမီေလာ့ႏွင္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၈၄။

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ ၂၀၁၃။

၈၅။

Ibid။

၈၆။

Ibid။

၈၇။

ဥပမာ- အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၅-၈၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

၈၈။

ဒီ၀ါးလ္ ၂၀၁၂။

၈၉။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာအိပ္မက္သည္ ဆုိဗီယက္လြန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနသည့္
‘ဧရာမ လူခ်မ္းသာႀကီးမ်ား ပါတီ’ ၏ အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ပါ၀င္သြားသည္။ ဘီလ်ံနာမ်ားက
ကုိယ္တုိင္ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကဳိးစားထားမႈကို အသုံးခ်ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ အစိုးရ၏ ၿခဳံငုံ
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္မည္ကို လူတုိင္းသိႏုိင္မည္။

၉၀။

စမီေလာ့ႏွင္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၇။

၉၁။

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ၂၀၁၀။ ေနာက္ပင
ို ္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းက အလားတူကိစၥကိုသား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။

၉၂။

စီဂါနီ ၂၀၀၇။

၉၃။

ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၂၀၀၉။

၉၄။

တီန္ ၂၀၀၈။

၉၅။

ဥပမာအားျဖင့္ အစစ္အမွန္အတုိက္အခံပါတီမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္
ခြင့္ျပဳမထားသည့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္တြင္ ပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယုိမ်ား
တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ မိနစ္ေလးဆယ္ေဟာေျပာခြင့္ အသီးသီးရရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္ေန႔စဥ္
သတင္းစာသုံးေစာင္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ စာမ်က္ႏွာတစ္၀က္ထည့္ခြင့္ရရွိၾက
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1. Chapter
Title
6/
ta&SYydkif;? A[k
dESifU ta&SYawmif Oa&myESifU A[kdtm&Sa'o

၇၆။

သည္။ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကို လုိက္နာရသည္ဟု
OSCE/ODIHR က ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာ ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္မႈက ဆုိ သည္။ OSCE/
ODIHR ၂၀၀၉ ကို ၾကည့္ပါ။
၉၆။

Human Rights Watch ၂၀၁၂။ မီဒီယာေကာင္စီ၏ အမွီအခုိကင္းမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ
မီဒီယာ မ်ား၏ ကုိယ္တုိင္ဆင္ဆာျဖတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံအယ္ဒီတာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဟန္ေဂရီရွိ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္
မ်ားစြာေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ယင္းစာတမ္းတြင္ အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။

၉၇။

ေဘကာ့တ္ ၂၀၁၃။

၉၈။

ဖရီးဒမ္း ေဟာက္စ္ ၂၀၁၃။

၉၉။

စမီေလာ့ႏွင့္ တူပလက္ခ္ ၂၀၀၈။

၁၀၀။

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူဆုိသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒမ်ား မူၾကမ္းဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
အတည္ျပဳက်င့္သုံးျခင္းတုိ႔တြင္ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္မွသည္

တရား

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္ႏွစ္ရပ္စလုံး ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေနရာတြင္ဆုိလုိသည့္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူဆုိသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုထက္ ယင္း၏တာ၀န္ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္
သည္။
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tcef; 71
CHAPTER
CHAPTER
1
အခန္း ၇
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Oa&myajrmufydkif;? taemufydkif;ESifU
awmifydkif;&SdEdkifiHrsm;
ဒီ အာရ္ ပီစီကုိ*

ed'gef;
ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔၏ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ရန္ပုံေငြ၏အခန္းက႑သည္
အဓိကပင္မေနရာမွပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊

ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္မည္ကဲ့သို႔ေသာ

ဇာတ္ေကာင္တို႔

(ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔) ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကိုလည္း အဆိုပါ ရန္ပုံေငြကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပး
လ်က္ရွိေလ၏။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ရန္ပုံေငြကိုမည္သို႔မည္ပုံရရွိသည္၊ မည္သုိ႔မည္ပံု သုံးစြဲသည္
စသည့္ ျဖစ္ရပ္တို႔၏ အတိမ္အနက္သည္ကေမာၻာတစ္၀န္းလုံးရွိႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ
ဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အ
ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လည္းထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္၏။၁
ဤအခန္း၌အဆိုပါ ဥေရာပယင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ပတ္က္သက္ၿပီးျပီးရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပ
ထားပါသည္။ထပ္မံ၍ဥေရာပအျခားေဒသမ်ားအပါအ၀င့္အျတျခားတိုက္ႀကီးမ်ားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္
လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္႔အပိုင္းတြင္သာမကသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ႔အပိုင္းကို
ပါႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊အေနာက္ပိုင္းႏွင့္႔ေတာင္ပိုင္း

ႏိုင္ငံတို႔သည္

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဒုတိယကေမၻာစစ္ၾကီးဆုံးခန္ကမၻာ စစ္ႀကီးၿပီး
ဆံုးသည့္

အးတိုင္သည္ခ်ိန္မွစ၍ယင္းယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ တျဖည္းျဖည္း

ေကာင္းမြန္စြာအေျခခိုင္လာခဲ့သည္။ လ်က္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ယင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္႔ႏိုင္ငံေရး
*

စာေရးသူသည္အင္ဂရစ္၀န္ဘီဇန္ႏွင့္သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခု
စာတမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတန္ဖိုး႐ွိသည့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳသည့္အတြက္ လည္း
ေကာင္း ၊ပါတီဒီမိုကေရစီသေဘာတရားျပန္လွန္ဆန္းစစ္ျခင္းစီမံကိန္း( http://www.partylaw.leidenuniv.nl ) မွ
သုေတသနအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ အမွားအယြင္း တစံုတရာ
႐ွိခဲ့ပါလွ်င္ စာေရးသူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။
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ပါတီမ်ားကိဖ
ု ြဲစ
႔ ည္းရာ၌အရပ္ဖက္လအ
႔ူ ဖြဲအ
႔ စည္းတိက
႔ု ို (ဥပမာအားျဖင္အ
႔့ လုပသ
္ မား၊လယ္သမား
ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔သကဲ႔သို႔) ကိုအေျခခံလ်က္ဖြဲ႔စည္းထား
ၾကသည္။ ထိုကဲ့႔သို႔ေသာအစဥ္အလာပါတီဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္သည္ ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ ပါတီ
အတြင္း၌ပါတီ၀င္ဦးေရေလ်ာ့႔နည္းက်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း

ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ

ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္မူ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္ပင္ရွိေသး၏။ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
မ်ားခ်မွတ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ ေငြေရးေၾကး
ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတစ္နည္းတစ္ဖံုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
လူတန္းစားမေရြး ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ကစားပြဲသို႔လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေစရန္အလုိ႔
ငွာဌာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား
ကို အစိုးရရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒျဖင့္ႏွင္႔ယွဥ္တြဲခ်မွတ္ေလလ့႔ရိွ၏။ယင္းသုိ႔ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္
ပါတီ ၀ င္ အေရအတြ က္ေ လ်ာ႔ န ည္း က်ဆင္း လာျခင္း ကို အား၊တိုး ပြားေစရန္ တ စ္ စံု တ စ္ ရာအကူ
အညီအေထာက္အပံ့ရေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအသုံးစရိတ္မ်ားျမင့္႔တက္ ေနျခင္းကိုအားလည္း
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခုမိကာမိေစမည္ျဖစ္သည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္အစိုးရမွ ထိုကဲ့သို႔ယင္းကဲ႔သို႔ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္
ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔၀င္ေရာက္လာေနေသာေငြေၾကးလည္ပတ္
စီးဆင္းမႈအားကိုင္ယ္တြယ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးအေပၚေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ အဂတိလုိက္စားမႈ
မ်ားမွလည္းကင္းေ၀းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပအလယ္ ပို င္းႏွ င့္ အေရွ ႕ ပို င္း ရွိ ကြ န္ျ မဴနစ္ေ ခတ္ေျပာင္းေခတ္ လြ န္ ဒီ မို ကေရစီ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေျခခိုင္သည့္ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အ
ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံတို႔၌ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိလား
မႈနည္းပါးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ဒီမိုကေရစီစနစ္ကူးေျပာင္းခါစႏိုင္ငံမ်ား၌တြင္မူကား ၀ါရင့္ဒီမိုကေ
ရစီႏိုင္ငံမ်ားထက္ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္လိုသည့္႔ဆႏၵပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႔
ရသည္။၂
ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္တူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေၾကာင့္ၾကစိုးရိမ္မွဳမ်ား

တစံုတရာ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားရွိၾကပါ၏။သို႔ေသာ္ၾကေသာ္လည္း၊ မတူကြဲျပားေသာ႐ိုးရုိးရာအစဥ္အလာ
မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအ ေတြးအေခၚမ်ား၊ လူမႈေရးအျမင္မ်ားကစရိုက္လကၡာဏာမ်ားကႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအားကိုယ္စား

ျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္အရ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထမ္းေဆာင္သည့္တာ၀န္အေပၚ

အျမင္မတူညီမွဳမ်ားရွိ ၾကသည္။ ဆီသို႔ဦးတည္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊
အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ တူညီေသာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
ဘဲ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္႐ြာရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုသကဲ့သို႔ ရွိေနေလ၏။သို႔ရာတြင္ဘုံသေ
ဘာထားမ်ားပါ၀င္ေသာ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးဆီသို႔ဦးတည္ေသာ

လမ္း

ေၾကာင္းေပးမႈေတာ့ရွိ၏။ ထိုလမ္းေၾကာင္းမွာ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈပြင့္႔လင္းျမင္သာမႈ လိုအပ္ခ်က္ပင္
ျဖစ္၏။
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ဥေရာပရွိ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးကသေဘာတူ
လက္ခံၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔အတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္တရာမွ အေရးပါေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို
ျမွင့္တင္ရာေရာက္သကဲ႔သို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပါ အေထာက္အကူျပဳရာေရာက္သည္ဟူ၍
္ ရာနက္နဲေသာ
ျဖစ္သည္။၃ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြနတ
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာတင္ျပလိုသည္
မွာ အဆိုပါခ်မွတ္ထားေသာ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ား၏
တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္
ပယ္အတြင္း၌ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးရ
ယူမႈမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္
ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမသမာမႈကိစၥရပ္မ်ား ေပၚထြက္လာ
ျခင္းေၾကာင့္ ဟုိးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း ထုိနည္း
၄င္းပင္ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ စပိန္၊ ဂရိ၊ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင၄္ ပမာဏသန္းခ်ီ
ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမသမာမႈမ်ားႏွင့္ အေသအလဲ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ၄င္းေငြေၾကးဆိုင္
ရာမသမာမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြေၾကးကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ တရား
မ၀င္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား မက္လုံးေပး
စည္းရုံးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပါတီအတြင္း၌ တရားမ၀င္ရန္ပုံေငြမ်ား သို၀ွက္ထားရွိျခင္းအထိ ပါ၀င္
ေလသည္။
၄င္းအျပင္ အဆိုပါရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျပဌာန္းရာတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား၊
အားနည္းခ်က္မ်ား

ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

မသမာသူႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအဖို႔

ဥပေဒကို

လက္

တလုံးျခား လွည့္စားႏိုင္ေလသည္။စိန္ေခၚမႈေနာက္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင္႔ အစိုးရ
အေပၚ၌ အမွီအခိုျပဳလိုမႈ ႀကီးမားလာေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မွီခိုလိုမႈ ႀကီးမားလာရျခင္းမွာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

ရက္ရက္ေရာေရာႏွင့္

အမ်ားအျပားအေထာက္

အပံ့ေပးေသာအစုိးရရန္ပုံေငြ၏ အခန္းက႑ႀကီးမားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုးဟုေခၚ
ရမည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၌ ယေန႔ထက္တိုင္တည္ရွိေနေသးေသာ အမ်ိဳးသား
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ်မႈ ကြာဟခ်က္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

EdkifiHa&;e,fy,fü t*wdvkdufpm;rIrsm;
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဥေရာပတလႊားတြင္ အဓိက
ရင္ဆိုင္ေနရေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔အဂတိလိုက္စားမႈအေလ့အထုံ
မ်ားကိုဟန္႔တားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္းအဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္
ပြားကာဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္မွသာ အစပ်ိဳးေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုႏွစ္ကာလ
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7. Northern, Western and Southern Europe

အကယ္၍ တိက်ေသခ်ာ ခိုင္မာမႈရွိ
ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကို

မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါက၊

အက်ိဳးဆက္မွာ မ်ားစြာမေကာင္းလွ
ေခ်။ ထိုသို႔မခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အတြက္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အဂတိ
လိုက္စားမႈမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္မည့္
အစား

ေျပာင္းျပန္

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ဆိုလိုသည္
မွာ လစ္ကြက္၊ ဟာကြက္မ်ားရွိေန
ေသာ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

မသမာသူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အ
တြက္

ဥပေဒကိုလက္တလုံးျခား

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေန
သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျပီး၊

တရားမ၀င္

ရန္ပုံေငြမ်ားကို သိုသို၀ွက္၀ွက္ျဖင့္ရ
ယူတတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားကို
လည္း

ေပၚေပါက္လာေစသည္။

ယင္းေၾကာင့္

ဒီမိုကေရစီစနစ္၏

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားကို
လာေစသည္။

ေမွးမိွန္

မ်ားတြင္

ဥေရာပတိုက္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း

အဂတိလိုက္စားမႈအတိုင္းအဆသည္ ႀကီးမား က်ယ္
ျပန္႔လာပုံေပၚသည္။၅ ဤသည္မွာ ခ်မွတ္ထားေသာ
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား၏ ျပည့္စံုမႈ
တစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္းျပသေန
သကဲ့သို႔ရွိ၏။ စင္စစ္အား ျဖင့္မတင္းက်ပ္ေသာ ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္ထားသည့္ ဒိန္းမတ္၊
ဆြစ္ဇာလန္၊

ဆြီဒင္စသည့္

ႏိုင္ငံတို႔ကိုတင္းက်ပ္

ေသာႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွ
တ္ထားသည့္ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္
ပါကတင္းက်ပ္သည့္ ႏိုင္ငံတို႔ထက္ မတင္းက်ပ္သည့္
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈေရခ်ိန္မွာ အနိမ့္ဆုံး
အဆင့္တြင္ရွိေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရေလသည္။၆
ႏို င္ ငံေ ရးရန္ ပုံေ ငြ စ ဥ္း မ်ဥ္း ဥပေဒဥပေဒႏွ င့္
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔၏ ဆက္
ႏြယ္မႈမွာ

ရႈပ္ေထြးသည္ႏွင့္အမွ်၊

ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း

ဥပေဒဥပေဒ၏ တိက်ေသခ်ာခုိင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားမႈ
အေပၚတြင္လည္း တည္မွီေနေလသည္။ ၄င္းဆက္
ႏြယ္မႈႏွစ္ခုတို႔၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈကို ရွာေဖြရန္
မွာ

အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌

အတိုင္းအဆ

အျမင့္မားဆုံး

အဆင့္ကို တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုပါက၊ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း

ဥပေဒဥပေဒမ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာ ခိုင္မာမႈအရွိဆုံးေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွ
သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။၇ အကယ္၍ တိက်ေသခ်ာခိုင္မာမႈရွိေသာ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား
ကို မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါက၊ အက်ိဳးဆက္မွာ မ်ားစြာမေကာင္းလွေခ်။ ထိုသို႔မခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အတြက္
စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္မည့္အစား ေျပာင္းျပန္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လစ္ကြက္၊ ဟာကြက္မ်ားရွိေနေသာ စဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ မသမာသူႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒကိုလက္တလုံးျခားလွည့္
စားႏိုင္ရန္

တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး၊ တရားမ၀င္ရန္ပုံေငြမ်ားကို သိုသို၀ွက္၀ွက္ျဖင့္

ရယူတတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားကိုလည္းေပၚေပါက္လာေစသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ေမွးမိွန္လာေစ၏။

tm;enf;csuf&Sdaom Oya'pnf;MuyfrIrsm;
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားမွာ ခ်မွတ္ထား႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံ
ေလာက္သကဲ့သို႔၊
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International IDEA

ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔
အေရးအပါဆုံး ျပႆနာႀကီးႏွစ္ရပ္ရွိေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ ပထမဦးဆုံးျပႆ
နာမွာ ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ယူထားသည့္အဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္၌သာ ထိထိေရာက္ေရာက္
ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိၾကသည္။ စာရင္းစစ္တို႔မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ထိထိေရာက္
ေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကင္းမဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခု၏ အေပၚယံေငြေၾကးလည္ပတ္ပုံအဆင့္ေလာက္ကိုသာ အေလးထားတု႔ံျပန္ၾက
သည္။ စုေဆာင္းရ႐ွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ အရင္းအျမစ္မ်ား
မည္သို႔မည္ပုံ ရရွိလာျခင္းႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ သုံးစြဲေနသည္တို႔ကို ထိထိမိမိ ေျခရာေကာက္ႏိုင္
စြမ္းမရွိၾကေပ။ ထို႔အျပင္ စာရင္းစစ္တို႔ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အစည္းတို႔အၾကား အခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မသမာသူ ႏိုင္ငံ
ေရးသမားမ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ႔
သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ အျပစ္ေပးျခင္းမရွိပါကလည္း
အဆိုပါအေလ့အထမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစရန္

ပိုမိုတြန္းအားေပးရာေရာက္ေနျပန္၏။

ဒုတိယျပႆနာမွာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား၌ ရွိေနတတ္ေသာ လစ္ကြက္ဟာကြက္မ်ား ျဖစ္
သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာ
တြင္ အဆိုပါလစ္ကြက္ဟာကြက္မ်ားရွိေနတတ္ေလသည္။

ygwDrsm;\ tpdk;&tay: rSDcdkvdkrI
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ (၁) ေငြေၾကး၏အေရးပါမႈ (၂) ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလုံးေသာ
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္ရန္လိုအပ္မႈ (၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစနစ္တက်တည္ၿမဲရန္အေရးပါသည့္
စဥ္ဆက္မျပတ္စည္း႐ံုးရန္လိုအပ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္အစုိးရရန္ပုံေငြကုိ ႏိုင္ငံေရးတြင္
သုံးစြဲရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမ်က္စိက်လာေစဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာ ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအသုံးစရိတ္ကိုလည္းကူညီေျဖရွင္းေပးေလ
သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပါတီမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပၚတြင္ ေငြေရး
ေၾကးေရးအားျဖင့္ မ်ားစြာမွီခိုလာၾကသည္။ ဥေရာပ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား
ကင္းကြာလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အသုံးစရိတ္သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚတြင္ မ်ားစြာအ
မွီသဟဲျပဳလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိေရာဓိမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ အဆိုပါ ၀ိေရာဓိမွာ ျပည္သူ
ႏွင့္ကင္းကြာသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွစီးဆင္းေသာ ရန္ပုံ
ေငြျဖင့္ပင္ ေထာက္ပံ့ေပး၊ က်ားကန္ေပးေနရသည္ကို ဆိုလို၏။

usm;^r wef;wl nDrSsrIr&Sdjcif;
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္
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(GRECO) ၏ အဆိုအရ ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ အဓိက

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ သိသိသာသာနည္းပါးေနျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္
7. Northern, Western and Southern Europe

သည္။ ဥေရာပေကာင္စီ (ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီဟုလည္း သံုးႏႈန္းၾက၏) အေနျဖင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႔၀င္
ႏိုင္ငံမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ က်ား/မ အခ်ိဳးအစားညီမွ်စြာပါ၀င္လာေစရန္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္
ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အခ်ိဳးအစားညီမွ်ေစရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားရွိ၏။ ထို႔အ
ျပင္ အထူးတိုင္းတာခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျပီးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ေနရာအသီးသီးတြင္လည္း
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္လာေစရန္၊ က်ား/မ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစား ညီမွ်ေစရန္ ေဆာင္
ရြက္ရမည္ဟုလည္း

တိုက္တြန္းထားေသးသည္။

၄င္းအျပင္

တရား၀င္ခြဲတမ္းက်စနစ္ျဖင့္

က်ား/မ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကို ထိန္းညိႇေပးျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။၈ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊
အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ မ်ားျပားလာ
ေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ယင္းေဒသရွိႏိုင္ငံ
အနည္းငယ္၌သာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္
ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြလည္ပတ္မႈပုံစံမ်ားရွိသည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အခ်ိဳးအဆ ညီမွ်ရန္
လုိအပ္မႈႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကိစၥရပ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ပါတီမ်ားကိုအားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ားရွိ
သည္။ အဆိုပါတိုက္တြန္းမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား
ေကာင္းလာေစရန္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား
ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ မွ်မွ်တတယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ေရွ႕ တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါဦးမည္။

EdkifiHa&;&efykHaiG pOf;rsOf;Oya'rsm;udk NcHKikHokH;oyfjcif;
ဤအပိုင္း၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းစံ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အဆိုပါေဒသတြင္း၌
အစဥ္အလာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အေရးပါသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္
တင္ျပမည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးပါသည့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာ
ၾကည့္ပါမည္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးက႑တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာလားရာလမ္းကိုလည္း မီးေမာင္းထုိးျပပါမည္။
ထို႔ျပင္ မတူကြဲျပားေသာဥပေဒေၾကာင္းရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သဟဇာတမွ်တေအာင္ ျပဳ
လုပ္ထားပုံကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမည္။

EdkifiHa&;&efykHaiG pOf;rsOf;Oya'Oya'rsm; zGHY NzdK;vmjcif;
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္မည့္

ကိုယ္စားလွယ္ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို

အစိုးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးရာတြင္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိၾကား၀င္ကူ
ညီေပးသင့္သနည္းဟူသည္မွာ အေျခအတင္စကားစစ္ထုိးေဆြးေႏြးစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေန
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သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ကို မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္
အလာဓေလ့၏အယူအဆအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူသည္သည္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၾကၿပီး ရန္
ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္အပါအ၀င္ ပါတီအေရးအရာကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရ၏၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္
မႈကို လက္မခံသင့္ဟူ၍႐ႈျမင္ၾကသည္။ အျခားေသာသေဘာတရားယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီဟူသည္ တသီးတျခားရပ္တည္ေနေသာပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည့္သူ႔၀န္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေမာင္းႏွင္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၏။ သို႔ႏွင့္အမွ်ႏိုင္ငံေရးပါတီ
အေပၚအစိုးရမွၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈမွာဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ႀကီးအား ေကာင္းမြန္မွ်တစြာေမာင္းႏွင္ႏို
င္ေရးလုိအပ္ခ်က္ ကိုခိုင္မာေစသည္ဟူ၏။၉ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိသည့္စနစ္ျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္၀ါရင့္ေသာႏိုင္ငံ

မ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ ရွည္လ်ားေသာ
၁၀

ဒီမိုကေရစီသမိုင္းေၾကာင္းကိုပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ ၄င္း၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ စနစ္တက်စုစည္းေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒဟူ၍မပါရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
ျပ႒ာန္းထားမႈကိုလည္း

မေတြ႔ရေခ်။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ရန္ပုံေငြရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္သာခ်မွတ္လာ
သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာမႈ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္
ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

ဖရန္ကို၏ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အတြက္ခိုင္မာေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ၄င္း
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈက

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားစြာ

အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေလ၏။
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါတီ၏အခန္းက႑အား စည္းၾကပ္မွဳမ်ားျပား
လာျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္အစဥ္အလာဓေလ့၏အယူအဆမ်ား ေမွးမွိန္လာ
ေၾကာင္းကိုထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေလ၏။၁၁ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေရးတြင္ ဧကန္မုခ်မွန္ကန္ေန၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
အစုိးရက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေငြးေၾကးရန္ပုံေငြပါတီတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ၾကား၀င္စြက္ဖက္ရန္
အံကိုက္ျဖစ္ေစသည္။ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ား ႏွလံုးေခြ႔
ေစမည့္ သေဘာတရားတစ္ခုမွာအေရးပါလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ရ႐ွိမည့္
အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီ
ညီ ေနထိုင္ရမည္ဟူသည့္ သေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို
ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔အား ေထာက္ပ့ံရာတြင္၊ ပိုမိုတိက်
ေသခ်ာခိုင္မာေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။၁၂ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္
ျပည္သူလူထုမွ တုိက္႐ိုက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီမ်ား၏ ၀င္ေငြ၊
ထြက္ေငြ စီးဆင္းမႈအေပၚတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔က ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ရန္ပုံေငြ
တိက်ခိုင္မာေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား စတင္ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာေစရန္ အျခားႏိုင္ငံအမ်ား
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သင့္သနည္းဆိုသည္မွာလည္းေမးခြန္းထုတ္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ လစ္ဘရယ္ အစဥ္

အျပားအား ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္ (ပုံ ၇.၁ ႐ွဳပါ။)။
7. Northern, Western and Southern Europe

ပံု ၇.၁။ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
စတင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ျပဇယား

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

အခ်က္အလက္ : Piccio 2012.
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးေသာ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၁၉၆၆၁၃ ခုႏွစ္
တြင္ စတင္ခ်မွတ္အတည္ျပဳ လိုက္ကတည္းက အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္
ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္မႈမ်ား သိသိသာ
သာပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အဆုံးပိုင္းတြင္ (တနည္း ၁၉၇၇၊ ၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၇၉
ခုႏွစ္မ်ားတြင္)၊ အဆိုပါေဒသၾကီးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း႐ွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပ
ေဒတစ္ခုတည္းကိုသာ ခ်မွတ္အတည္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာေသာ
အခါတြင္ကား ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၇) ႏိုင္ငံ၌ ခ်မွတ္အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ လုံး၀ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာႏိုင္ငံဟူ၍ (၃) ႏိုင္ငံ မွ်သာက်န္
ေတာ့သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ(၃)ခုအနက္၊ (၂)ခုမွာ ဥေရာပရွိႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၁၄
အန္ဒိုရာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆန္မာရီႏို ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္မႈကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္
လတာႏိုင္ငံ၊ မိုနာကိုႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ကား မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥေပဒကိုမွ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိၾကေခ်။
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၀ါရင့္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသမားမ်ားက အစဥ္အလာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏
လြတ္လပ္စြာအဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ကို အထိအပါးမခံလိုၾကေခ်။ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလည္ပတ္မႈအေပၚတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား တင္းက်ပ္စြာခ် မွတ္
ျခင္းကိုလည္း (အေ႐ွ႕ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက) နည္းပါးေစလိုၾကသည္။ဥေ
ရာပေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥ
ပေဒဥပေဒခ်မွတ္ေရးက႑၌ ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ အမ်ားအျပားကို (၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြဆိုင္
ရာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား၊ အဆုိပါဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အပိုင္းမ်ားႏွင့္
အားနည္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္) ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ
သည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဥေရာပေတာင္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား

ခ်မွတ္ေရးက႑တြင္

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အတိုင္းအဆပိုမို၍ျမင့္မားေသာ သေဘာ
သဘာ၀ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတပါး
(သတိမႈမိျခင္းမရွိသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။) ဥေရာပ
ေျမာက္ပုိင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥ
ပေဒမ်ားခ်မွတ္ေရးက႑တြင္ တူညီေသာအတုိင္းအဆရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ပ်ဥ္းမွ်အား
ျဖင့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေရးအတို
င္းအဆသည္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါ ျမင့္မားမႈရွိသည္ကို
ေတြ႔ရွိရျပီး၊ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ
ေလသည္။၁၅

,aehumv EdkifiHa&;&efyHkaiGu@ tajymif;tvJ jzpfysufaeyHkrsm;
(a&SYaemufnD wdk;wufrIudk OD;wnfrnfvm;)
ဤႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္ေရးက႑တြင္
ကြဲျပားျခားနားမႈပုံစံမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကိုေလ့
လာခ်က္အရ ပိုမို၍တူညီဖြယ္ရွိသည့္လားရာလမ္းတစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရ
သည္။ ပထမတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာၾကာျမင့္
လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမို၍တိက်ခိုင္မာေသခ်ာမႈ ရွိလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
မ်ား၊ မီဒီယာဥပေဒမ်ားစသည္ျဖင့္ ဥပေဒအမ်ားအျပား ရွိသည့္အနက္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္

ဥပေဒမ်ားအၾကားျပန္႔ႀကဲတည္ရွိေနသည္ကို

ယခင္ကေတြ႔ရသည္။

စုစည္းမႈမရွိ၊ မတူညီေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား
ကိုပိုမိုတိက်ခိုင္မာၿပီး၊ ျပည့္ျပည့္စုံစုံပါ၀င္ေသာ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပါင္း
စည္းႏိုင္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ အခန္း
က႑သည္ တရား၀င္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမို၍တည္မွီလာရဟန္ရွိသည္။ ဥပမာအ
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EdkifiHa&;&efykHaiG pOf;rsOf;Oya'Oya' csrSwfrItpOftvm

ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒအရ
7. Northern, Western and Southern Europe

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စသည့္စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္ႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး ဥေရာပအေနာက္ပိုင္းရွိ ဥပေဒျပဳသူမ်ားထံမွ အာရုံစူးစိုက္မႈျမင့္တက္လ်က္ရွိေနသည္။
အေစာပိုင္း ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဥပေဒမ်ား၌လုံး၀နီးပါး မပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
သည္။
ဥေရာပသမဂၢ၊

ဥေရာပအစိုးရမ်ား၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(ဥေရာပ

ေကာင္စီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းရြက္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ
ဥေရာပအဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ဗင္းနစ္ေကာင္မရွင္၊ GRECO၊ ႏိုင္ငံတကာပြင့္
လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔) စသည္တို႔က ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တူညီေသာစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥ
ပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္က အီးယူမွေန၍ ေျမာက္ျမားစြာေသာ
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္မ်ားရွိသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရည္
ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ဘုံသေဘာထားမ်ားပါ၀င္ေသာစဥ္း
မ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကိုျပည္သူလူ
ထုက သိရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။၁၆

EdkifiHa&;ygwDESifU udk,fpm;vS,favmif;rsm;\ b@maiGt&if;tjrpfrsm;
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ညီ
တူညီမွ်ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်
က်င့္သုံးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ စတင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္
အလာအားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္လာသည္။ပုဂၢလိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအတြက္

အေရးအပါဆုံးေသာရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။

အစဥ္
အဆိုပါ

ပုဂၢလိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အသင္း၀င္ေၾကးမ်ားမွအစ၊ ပမာဏနည္းေသာ၊ ပမာဏ
မ်ားေသာ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တို႔ထံမွ ရရွိေသာ
၀င္ေငြ

မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြ

အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ

ႏိုင္ငံ

ေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (သို႔) ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ပြဲမ်ားသို႔ တိုက္ရုိက္
ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ၄င္းအျပင္ သြယ္၀ုိက္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္

မီဒီယာကိုအသုံးခ်ခြင့္ရေစေသာအေထာက္အပံ့မ်ား၊

အခြန္အခ

ေလ်ာ႔ေပါ့မႈမ်ား (သို႔) တျခားေသာ ေငြေၾကး (သို႔) ေထာက္ပံ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား စသည္တို႔
ပါ၀င္ၾကသည္။ ဤေဒသ၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ္ျငား
လည္း၊

တရားမ၀င္ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္

ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိၿမဲတည္ရွိေနေလသည္။
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ပုံမွန္အေလ့အထုံတစ္ခုအေနျဖင့္

ပုဂၢလိကေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား (အသင္း၀င္ေၾကးမ်ား၊ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ
ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ လစာေငြမွပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ကိုယ္
ပိုင္ေငြမ်ား)သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရန္ပုံေငြရရွိရန္အတြက္ အဓိကအရင္း
အျမစ္မ်ားအျဖစ္ ေနရာယူထားၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမွ
ႏိုင္ငံေတာ္၏

ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကို

အားထားေသာအေျခအေနဆီသို႔

ေရြ႕ေျပာင္းသြားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပမာဏအနည္းငယ္မွ်ေသာ
လွဴဒါန္းပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ပါတီအေပၚ

ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အတူေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာအရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ စုစု
ေပါင္း မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီ၏အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ သာမန္ျပည္
သူလူထုမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရး၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ပမာဏမ်ားျပားေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး
မ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းရွင္သမဂၢ၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ တျခားေသာစည္းစနစ္က်သည့္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ အုပ္စုလိုက္လွဴဒါန္းပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား
ျဖစ္ ေၾကာင္း သိျမင္လာၾကသည္။ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈသည္ ထင္ရွားျမင္သာမႈအရွိဆုံးေသာ
ပံ့ပုိးနည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
အုပ္စုမ်ားအေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေငြပုံေပး၍ ၀ယ္ယူထား
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ပံ့ပိုး၀ယ္ယူထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေက်းဇူးဥပကာရ
တင္ရွိခ်က္မ်ား၊

စီးပြားေရးအရ

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈမ်ား၊

မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားကို

အျပန္

အလွန္အားျဖင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပမာဏအနည္းငယ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
လက္ရွိအေနအထားအရ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ရန္ပုံေငြသည္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီ၀င္ေငြ၏ ပမာဏအနည္းငယ္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မႈ
ယင္းအေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလဲရွိေလသည္။ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၅၀ႏွစ္ လြန္ကာလႏွင့္
၁၉၆၀ ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားတြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၌ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြပမာဏသည္
ပါတီရန္ပုံေငြတစ္ခုလုံး၏

ထက္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိေနခဲ႔သည္။

သို႔ရာတြင္

ယခုအခ်ိန္တြင္မႈ

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာသာမွ်ရွိေတာ့သည္။၁၇ ထိုသို႔ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွတဆင့္
ရန္ပုံေငြရရွိျခင္း နည္းပါးလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ပါတီ၀င္အေရအတြက္က်ဆင္းလာရ
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ဖြယ္ရွိ၏။ ယင္းသို႔ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာပုံမ်ိဳးကို ၁၉၉၀
ႏွစ္လြန္ကာလတြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရဖူးသည္။၁၈
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ဇယား၇.၁။ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားကို
7. Northern, Western and Southern Europe

ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ေဖာ္ျပခ်က္ ( ၁၉၅၀ မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထိ)
ႏိုင္ငံမ်ား

၁၉၅၀

၁၉၆၀

၁၉၇၀း

၁၉၈၀

ျပည့္ႏွစ္မ်ား

ျပည့္ႏွစ္မ်ား

ျပည့္ႏွစ္မ်ား

ျပည့္ႏွစ္မ်ား

ၾသစႀတီးယား

၈၈

၈၇

၄၅

၂၆

ဒိန္းမတ္

၆၁

၅၉

၄၈

၄၄

ဖင္လန္

၂

၂

၃

၃

အိုင္ယာလန္

၄၅

၃၁

၄၅

၃၉

အီတလီ

၄၃

၃၀

၁၄

၁၇

နယ္သာလန္

၈၄

၇၈

၇၃

၇၃

ေနာ္ေ၀

၅၅

၅၄

၂၈

၃၂

ဆြီဒင္

၂၅

၁၅

၇

၈

ၿဗိတိန္

၁၃

၁၅

၂၁

၃၇

အခ်က္အလက္ - Krouwel 1999, စာ -68 (ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္)
အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွတဆင့္ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ပါတီရန္ပုံေ
ငြအတြက္အားကိုးအားထားမျပဳေလာက္ ေသာအေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၌ဆိုလွ်င္
ပါတီ၀င္အေရအတြက္နည္းပါးသည့္အေျခအေနမွာ အၿမဲတမ္းလိုလိုျဖစ္ေနၿပီး၊ ၁၉၉၀ ႏွစ္လြန္
အေစာပိုင္းခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုစုေပါင္းရရွိ
ေသာ ရန္ပုံေငြ၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ်သာရွိေနခဲ႔သည္။၁၉
ဇယား (၇.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲသ
႔ ႔ုိ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားၾကားကာလ၌၊
ဥေရာပေျမာက္ပင
ုိ း္ ၊ အေနာက္ပင
ုိ း္ ႏွင့္ ေတာင္ပင
ုိ း္ ရွိ ႏိင
ု င
္ ႀံ ကီးေျမာက္မ်ားစြာတိတ
႔ု င
ြ ္ အေရးပါလွ
ေသာပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွရရွသ
ိ ည္၀
့ င္ေငြမ်ားသည္ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလ်က္ရၾိွ ကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ ယခင္ပါတီရန္ပေ
ံု ငြအတြက္ ပံပ
့ းုိ ေနမႈထက္ သုးံ ပုပ
ံ ၍
ံု တစ္ပအ
ံု ထိ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း
သြားသည္ကေ
ုိ တြရ
႔ ရ
ိွ သည္။ ယခုလက္ရျိွ ဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကယေန႔ အခ်ိနက
္ ာလ
တြင္ မည္သေ
႔ုိ သာတူ႐ဴွ ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရေ
ိွ နသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနေလ၏။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ

ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားသည္

ပါတီ၏

စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြပမာဏ၌ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္မွာ
၁၉၅၀ ႏွစ္လြန္ခုႏွစ္မ်ား မွ ၁၉၈၀ ႏွစ္လြန္ခုႏွစ္မ်ားအထိျဖစ္သည္။ လက္ရွိစာရင္းဇယားမ်ားအရ
ပါတီရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပံ့ပိုးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
မတူညီေသာ အေထာက္အထားမ်ားစြာတို႔ကို ကိုးကားထားေသာ လက္ရွိခန္႔မွန္းခ်က္
အရဆိုလွ်င္ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ၌ ပါတီ၀င္ေၾကးမွ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြပမာဏသည္ စုစုေပါင္းပါတီ
ရန္ပုံေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံတို႔၌ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
အသီးသီးရွိၾကသည္။၂၀ ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကား
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ေသာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၌ပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံေသာ၀င္ေငြပမာဏသည္ ၃
သည္ ပါတီ၀င္ေၾကးအေပၚတြင္မ်ားစြာ အမွီအခိုျပဳလ်က္ရွိၾကေသးသည္။၂၁ အိုင္ယာလန္ႏွင့္
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ေက်ာ္ ပမာဏကို ပါတီ
၀င္ေၾကးမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီရန္ပုံေငြ
စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ပမာဏသည္ ပါတီ၀င္ေၾကးမွ ၀င္ေငြျဖစ္သည္။၂၂
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွတဆင့္ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေျခအေနသည္
ႏိုငင
္ ံအလိုကအ
္ ေပၚမႈတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလအေပၚတြငမ
္ ူတည္၍ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီေပၚတြင္ မူတည္၍လည္းေကာင္း အဓိကအားျဖင့္ ကြဲျပားျခား
နားမႈမ်ားရွိေနႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ
ရရွိေသာ၀င္ေငြစုစုေပါင္းသည္ လီဂူေတာ္လွန္ေရး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ယူရုိ ၇၁၉၁၃၃ (ႏိုင္ငံ
တကာေဒၚလာ ၈၄၉,၀၀၀)၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအတြက္

ယူရို ၈,၁၇၂,၆၅၂ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ

၉,၆၅၀,၀၀၀) တို႔ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လီဂူေတာ္လွန္ေရးကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၄င္းတုိ႔ရန္ပုံေငြ
၂၃

စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအတြက္
၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။၂၄ ယခုလက္ရွိ ပူပူေႏြးေႏြးရရွိ
ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၌ ညီညြတ္ေသာခရစ္ ယန္ပါတီတြင္
ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြပမာဏမွာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသုံး ေငြသား (NOK) ၂၁,၁၅၀
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ၂၃,၀၀၀) ရွိၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္မူ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသုံး
ေငြသား (NOK) ၂,၈၉၅,၄၈၁ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၁၆,၀၀၀) တို႔ အသီးသီးရွိၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီညြတ္ေသာခရစ္ယာန္ပါတီသည္ ၄င္းတို႔ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပါတီ
၀င္ေၾကးမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအတြက္မႈ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ္
လည္းေကာင္းရွိခဲ့ၾကသည္။၂၅
ထို႔အျပင္
အျခားေသာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ပါတီ၀င္မ်ားထံမွပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားကိုသာမက၊

ေစတနာအေလ်ာက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိလည္းလက္ခံရရွိၾကသည္။

အေလွ်ာက္ပံ့ပိုးရာတြင္

ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ

ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွလည္း

ထိုသို႔

ေစတနာ

အေထာက္အပံ့

ရရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ ထုိသို႔ ေစတနာအေလ်ာက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
တိက်ခိုင္မာၿပီး၊ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိရန္မွာ အလြန္ခဲ
ယဥ္းလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမွာ ပမာဏအားျဖင့္နည္းျခင္း
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္
သည္။၂၆ ၄င္းအျပင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၌ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ပမာဏအနည္းင
ယ္မွ်ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို

အမ်ားအားျဖင့္တစုတစည္းတည္းေဖာ္ျပၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။၂၇

ထိုသုိ႔ ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပမာဏအနည္းငယ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ျပရန္
မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခု မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ကာလ၌ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္
ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္လိုအပ္ျခင္းသည္ အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္
တစ္ခုျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ား
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ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ အိုင္ယာလန္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈအားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာ
7. Northern, Western and Southern Europe

မႈရွိစြာ ခ်ျပရန္လိုအပ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကိုရရွိႏိုင္မႈသည္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားခ်မွတ္ထားမႈအေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရဆိုလွ်င္
ပမာဏအနည္းငယ္မွ်ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိုပင္ မျဖစ္ မေန စာရင္းျပဳစုထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ၿပီးလွ်င္ ၄င္းစာရင္းကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ခ်ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေ
ရးရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာခ်ျပန္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုပင္ ပမာဏအားျဖင့္ ယူရို ၂၅၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂၉၀) မွစ၍

စာရင္း

ျပသရန္လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား၏ အတိုင္းအဆ
ပမာဏကို ပိုမို၍ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာေစသကဲ့သို႔၊

ပမာဏအနည္းငယ္ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ပမာဏအမ်ားအျပား ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔၏ အခ်ိဳးအဆတို႔ကို
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္လည္း အခြင့္အလမ္းရရွိေစသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ မွတ္သားထားၾကသကဲ့သို႔၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ပုဂၢလိကပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားသည္ ပမာဏအားျဖင့္ မ်ားျပားေသာ ေထာက္ပံ့မႈ
မ်ားအေနျဖင့္္ရွိေနၾကၿပီး၊ ပမာဏအနည္းငယ္မွ်ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွာ အားထားေလာက္ေသာ
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ေရရွည္တြင္မရွိႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဟုတ္မဟုတ္
ေမးခြန္ထုတ္စရာ အျဖစ္႐ွိေနေလသည္။
ဇယား ၇.၂။ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားစာရင္း
(၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ)
၂၀၀၉*

၂၀၁၀

၂၀၁၁

<ယူ႐ို၁၀၀၀

ယူ႐ို၂၆၀၀၉(အင္တာ

ယူ႐ို ၁၈၇၄၈(အင္တာ

ယူ႐ို၁၀၃၈၀၂(အင္တာ

(အင္တာေနရွင္နယ္

ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀)

ေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ၂၂၀၀၀) ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ

ေဒၚလာ၁၂၀၀)

(၂၉ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၇၁ရာခုိင္ႏႈန္း)

၁၂၀၀၀၀) (၆၃ရာခုိင္ႏႈန္း)

>ယူ႐ို၁၀၀၀

ယူ႐ို၆၃၈၈၅(အင္တာ

ယူ႐ို ၇၅၁၃(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို ၆၁၈၉၄(အင္တာ

(အင္တာေနရွင္နယ္

ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၇၄၀၀၀) နယ္ ေဒၚလာ ၈၇၀၀)

ေဒၚလာ၁၂၀၀)

(၇၁ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၂၉ရာခုိင္ႏႈန္း)

၇၂၀၀၀) (၃၇ရာခုိင္ႏႈန္း)

စာရင္းတင္ျပခ်က္အရ

ယူ႐ို၈၉၈၉၄ (အင္တာ

ယူ႐ို ၂၆၂၆၁(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို၁၆၅၆၉၆(အင္တာ

အလွဴေငြ စုစုေပါင္း

ေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၀၄၀၀၀) နယ္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀)
(၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)

စာရင္းတင္ျပခ်က္အရ

<ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ <ယူ႐ို၁၀၀၀(အင္တာေနရွင္

အလွဴေငြ အေရအတြက္

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၆၃

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၆၁

>ယူ ႐ို 1 ,000(အင္ တာေနရွ င္ >ယူ႐ို၁၀၀၀(အင္တာ ေနရွင္

ေနရွင္ နယ္ေဒၚလာ

ေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ
၁၉၁၀၀၀)(၁၀၀ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ )
<ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ န
ယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၁၆၉
>ယူ႐ို၁၀၀၀ (အင္တာေနရွင္

နယ္ေဒၚလာ1,200)၂၄

နယ္ ေဒၚလာ၁၂၀၀):၆

နယ္ေဒၚလာ ၁၂၀၀):၄၃

စုစုေပါင္း-၈၅

စုစုေပါင္း ၆၇

စုစုေပါင္း ၂၁၂

အခ်က္အလက္ - Chambre des Députés du Grand-duché de Luxembourg.
*

ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲ
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ႏိုင္ငံေတာ္ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

ဥေရာပပါလီမန္သို႔

လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ဇယား (၇.၂)
ပမာဏအမ်ားအျပားကို အၾကိမ္အေရအတြက္နည္းနည္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားထက္ ပါတီရန္ပုံေငြ
အတြက္ မ်ားစြာပိုမုိ၍ အားထားရေၾကာင္း ျပသေနေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပမာဏ အနည္း
ငယ္ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ပါတီရန္ပုံေငြကို မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျပဳေနေလသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ပမာဏအနည္းငယ္ပ့ံပိုးမႈမ်ားသည္ ပါတီရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေက်ာ္ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း
အလက္ႏွင့္

စာရင္းဇယားမ်ားက

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္မွာ

ေဖာ္ျပေနေလသည္။

အထက္ပါ

ႏိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

အခ်က္

ဥေရာပပါလီမန္

အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပမာဏအမ်ားအျပားပံ့ပိုးမႈ (ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါမွ်ေသာပံ့ပိုးမႈ) သည္
ယူရုိ ၁၀,၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၂,၀၀၀) အထိရွိေနခဲ့သည္။ ထိုေငြေၾကးပမာဏသည္
စုစုေပါင္းပါတီရန္ပုံေငြ၏ ေလးပုံသုံးပုံအထိ ေနရာယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။
ဇယား ၇.၃။ ဒတ္ခ်္႕ ဆို႐ွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားစာရင္း
(၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ အထိ)
၂၀၁၀*

၂၀၁၁

၂၀၁၂*

<ယူ႐ို၁၀၀၀

ယူ႐ို၂၁၂၄၁(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို ၇၅၀၀(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို ၁၅၉၁၀(အင္တာေနရွင္

(အင္တာေနရွင္နယ္

နယ္ေဒၚလာ၂၆၀၀၀)

နယ္ေဒၚလာ၉၁၀၀)

နယ္ေဒၚလာ၁၉၀၀၀)

ေဒၚလာ၁၂၀၀)

(၃၇ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၃၉ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၃၁ရာခုိင္ႏႈန္း)

>ယူ႐ို၁၀၀၀

ယူ႐ို35,443 (အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို၁၁၈၅၀(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို၂၅၃၁၃(အင္တာေနရွင္

(အင္တာေနရွင္နယ္

နယ္ေဒၚလာ43,000)

နယ္ေဒၚလာ၁၄၀၀၀)

နယ္ေဒၚလာ၄၃၀၀၀)

ေဒၚလာ၁၂၀၀)

(63ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၆၁ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၆၉ရာခုိင္ႏႈန္း)

စာရင္းတင္ျပခ်က္အရ

ယူ႐ို၅၆၆၈၄ (အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို ၁၉၃၅၀(အင္တာေနရွင္

ယူ႐ို၅၁၂၂၃(အင္တာေနရွင္

အလွဴေငြ စုစုေပါင္း

နယ္ေဒၚလာ၆၉၀၀၀)

နယ္ေဒၚလာ၂၃၀၀၀)

နယ္ေဒၚလာ၆၂၀၀၀) (၁၀၀

(၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)

(၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)

ရာခုိင္ႏႈန္း)

စာရင္းတင္ျပခ်က္အရ

<ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ <ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ <ယူ႐ို၁၀၀၀(အင္တာေနရွင္

အလွဴေငြအေရအတြက္

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၃၇

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၁၄

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၂၉

<ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ <ယူ ႐ို ၁ ၀၀၀(အင္ တာေနရွ င္ <ယူ႐ို၁၀၀၀(အင္တာေနရွင္
နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၂၀

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၆

နယ္ေဒၚလာ၁၂၀၀):၂၂

စုစုေပါင္း ၅၇

စုစုေပါင္း၂၀

စုစုေပါင္း ၅၁

အခ်က္အလက္ - http://www.pvda.nl/
* ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ - ႏိုင္ငံေတာ္ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစမည့္ စဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒမ်ားအေပၚ ပိုမို၍အာရုံစူးစိုက္မႈ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၄င္း
တို႔လက္ခံရရွိေသာရန္ပုံေငြမ်ား၏ႏွစ္စဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား
အေပၚမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ခ်ျပရန္ တိုက္တြန္းလာၾကသည္။ ထိုသို႔ခ်ျပရန္ တိုက္တြန္း
ရာတြင္ အကူအညီလက္ခံရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပၾကရန္ မၾကာခဏဆိုသလို
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တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ပမာဏ အနည္းငယ္ကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပ့ံပိုးကူညီေနမႈမ်ားသည္၂၈

တုိက္တြန္းမႈမ်ား႐ွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ဒတ္ခ်္႕ ဆို႐ွယ္ ဒီမိုကရက္
7. Northern, Western and Southern Europe

တစ္ ပါတီသည္ ၄င္းတို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို သူတို႔၏ အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္၌
အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသရာတြင္ ယူရုိ
၅၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၁၀) ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကိုပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဒတ္ခ်္႕ ဆို႐ွယ္လစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအတြက္ ပမာဏအမ်ားအျပားပံ့ပိုးကူညီမႈ
မ်ားသည္ ပုဂၢလိကပံ့ပိုးမႈမ်ားထဲ၌ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
ရပ္တည္လ်က္ရွိေနမွာ မွန္ေပ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ပမာဏအနည္းငယ္မွ်ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
သည္လည္း ပုဂၢလိက ပံ့ပိုးကူညီမႈစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံအထိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔၌႐ွိေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔႐ွိရသည္။ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္
ပုဂၢလိက ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားသည္ ပါတီရန္ပုံေငြ ၀င္ေငြမ်ား စုစုေပါင္း၏ အနည္းမွ်ေသာ ပမာဏ
ကိုသာ အေထာက္ပံ့ျဖစ္ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အတြက္ အဓိကရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေငြေၾကးစီးဆ
င္းမႈမွရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

(ပံု

၇.၅

တြင္႐ႈ)ဒတ္ခ်္ဆို႐ွယ္လစ္

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအတြက္မႈ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေငြေၾကးပမာဏမွာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ရွိသည္။
ပမာဏအနည္းမွ်ေသာ

ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားသည္

ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ဂရိႏိုင္ငံႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတို႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အဓိက၀င္ေငြ အရင္း
အျမစ္မဟုတ္ေခ်။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း
ႏိုင္ငံမ်ား၏၂၉ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ ႏွစ္သက္မႈမရွိေတာ့ေသာ ေယဘုယ်အေျခ
အေနတူ႐ွဴခ်က္ေၾကာင့္

ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္

ျပည္သူလူထု၏

ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား

ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလ်က္ရွိေပသည္။ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ ပံ့ပိုးကူညီေထာက္ပံမႈမ်ားသည္ မွန္မွန္ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း
လ်က္႐ွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္
ပါတီ၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။)၃၀

ပမာဏႀကီးမားေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿခဳံငုံ၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ပုဂၢလိကမွ ပံ့ပိုးေသာ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလ်က္႐ွိေလ၏။ ဤသို႔
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ပမာဏအနည္းငယ္မွ်ေသာ
ပံ့ပိုးကူညီမ်ားသည္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအတြက္ အဓိကအားထားရေသာ ၀င္ေငြအျဖစ္ ကာလၾကာ႐ွည္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ပုဂၢလိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ပါတီ
မ်ား၏ ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈတြင္ အဓိကအားထားရေသာ အခန္းက႑၌ ရွိေန၏၊ ရွိမေန၏မွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ကိစၥတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ပမာဏအမ်ားအျပား ပံ့ပိုး
ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုအခါတြင္

ျပည္သူလူထုမွ

ပိုမို၍အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ယခုအခါ မရွိမျဖစ္လိုအပ္
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ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ပမာဏႀကီးမားေသာ ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈ
အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပံံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္သည္။
ယခင္က သုေတသနေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေကာ္ပိုးေရးရွင္း
ႀကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးမွအျမတ္ထုတ္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိၿပီး၊ စုေပါင္းပံ့ပိုး
ကူညီမႈမ်ားသည္လည္း က်ဆင္းလ်က္႐ွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။၃၁ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္
ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ေရ႐ွည္က်ဆင္းမႈမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ရာတြင္
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ

ဂ်ာမဏီႏွင့္ဆြီဒင္နိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက ၿဗိတိန္ႏ္ိုင္ငံလည္း ကာလရွည္

က်ဆင္းမႈကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အဂၤလန္တြင္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈသည္ အဓိကဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီတြင္ ေတြ႕ရသည္။ လတ္တေလာေလ့လာ
ခ်က္မ်ားအရ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑မွ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ အခ်ိဳးသည္
၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၆၀-၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာမွ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၅၁.၄
ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။၃၂ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမ်ားသို႔
စီးပြားေရးလုပ္းငန္းမ်ားမွလွဴဒါန္းေငြထိုးက်ရျခင္းမွာ ေလဘာပါတီ၏အေတြးအျမင္ဝါဒ အေျပာင္း
အလဲမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ပုိ၍တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမွ
ခြဲထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ဆိုလုိရင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားသို႔
အေျမာက္အမ်ားလွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ရန္

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

နည္းပါးလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္)။

ထုိ႔အျပင္ အမ်ားအျမင္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကုိ အဆိုးျမင္လာၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။၃၃ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွလွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး
သည္ အိုင္ယာလန္တြင္လည္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လွဴဒါန္း
ေငြရွင္းတမ္းႏွင့္ ၂၀၀၂ ရွင္းတမ္းကု၃၄
ိ ယွဥ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ လွဴဒါန္းေငြစုစုေပါင္းပမာဏ မ်ားစြာ
က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူရို ၂၆၅,၈၀၀ [အုိင္ယာလန္ေဒၚလာ
၃၀၁,၀၀၀] - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယူရို ၃၀,၉၉၇ [အုိင္ယာလန္ေဒၚလာ ၃၅,၀၀၀] သုိ႔က်သြားသည္။)
ထုိသုိ႔အလွဴေငြပမာဏ က်ဆင္းသြားသည့္အျပင္ လွဴဒါန္းသူအေရအတြက္ပါ က်ဆင္းသြားခဲ့
ေလသည္။ အိုင္းရစ္နုိင္ငံေရးပါတီမွ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢလိကထည့္ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ အဓိကရရိွ
ေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မွာ DáilÉireann(HouseofRepresentatives) မွ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္
EP အသင္းသားမ်ား (MEPs) မ်ားဆီမွျဖစ္သည္။ အီတလီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ လတ္
တေလာထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ သိပ္မကြာ
ေၾကာင္းျပသေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္ အနိမ့္ဆုံးပမာဏကုိ ယူရုိ
၅၀,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကအီတလီပါတီႀကီးႏွစ္ခု (Partito Democratico ႏွင့္ PopolodellaLibertà) ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ လွဴဒါန္းေငြႀကီးႀကီးမားမား
(သို႔) လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွလွဴဒါန္းေငြမ်ားကုိမေတြ႕ရိွရေပ။ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္
ျပမထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားရွိခဲ့ျခင္းကုိ မခ်ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း လုပ္
ငန္းမ်ားမွထည့္ဝင္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ လားရာတစ္ခုရိွသည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ ၄င္း
သည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ဟု
ဆုိႏုိင္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပမာဏအမ်ားႀကီးလွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ
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ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအားေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။

မႈပုိင္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္ပုိရိွလာေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕သြားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု
7. Northern, Western and Southern Europe

ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေတြးႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွလွဴဒါန္းမႈ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ လႊတ္
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (MPs) မ်ားႏွင့္ MEP မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီလွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။၃၅ ပမာဏအမ်ားႀကီးလွဴဒါန္းမႈသည္ ဂရိ၊ နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ေနာ္ေဝနုိင္ငံမ်ားရိွ
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြတြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္းသာ ပါဝင္သည္။
ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အျခားဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မွာ
ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေပးသည့္ အႀကံျပဳ
အေရးဆုိသည့္အဖြဲ႕မ်ား (သို႔) တစ္သီးပုဂၢလမ်ားျဖစ္သည္။ အေနာက္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားတြင္
ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အနည္းငယ္သာ
ရွိသည္။

အိုင္ယာလန္ႏွင့္

ၿဗိတိန္န္ုိင္ငံတြင္သာ

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္

အမ်ားဆံုး

လွဴဒါန္းေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ကို ကန္႔သတ္ထားမႈ ရိွသည္။ စပိန္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလွဴ
ဒါန္းမႈအတြက္ သီးျခားတားျမစ္ခ်က္ ရွိသည္။
ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားသည္လည္း အျခားဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ဂရိနုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက ဘဏ္မွေခ်းေငြမ်ားရယူခဲ့ၿပီး (အနာဂါတ္)
အစုိးရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကုိ အာမခံတစ္ခုအျဖစ္ေပးခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဤ
ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားသည္ ပုိမုိထင္ရွားလာသည္။ ၂၀၁၁တြင္ ဂရိမွ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု
ျဖစ္ေသာ (PASOK & Nea Democratia) အတြက္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၃၃ ဒသမ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း
ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ တြင္ ၆၃ ဒသမ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။၃၆
ကုမၸဏီမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ထည့္ဝင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားလက္ခံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ
နုိ္င္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ

အလားအလာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးေလာကကို
လႊမ္းမိုးနိင္မည့္ အလားအလာကို တားဆီးႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ခ်မ္းသာသူလူနည္းစုမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွ လြတ္ကင္း
ႏုိင္ေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ နုိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အမတ္ေလာင္း
မ်ား၏ သီးျခားဝင္ေငြအေပၚ အေရအတြက္ (ႏွင့္/သို႔) အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရိွ
ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

အရည္အေသြးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား - အလွဴထည့္ဝင္ေငြကို တားျမစ္ျခင္း။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရေသာ ပုဂၢလိက ရန္ပံုေငြအရင္း
အျမစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ျပည္သူပိုင္ (မက်တက်) အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢတို႔ ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း နိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အရင္းအျမစ္မသိေသာ ထည့္ဝင္မႈကို လက္ခံျခင္း
အား တားျမစ္ထားၿပီး ေငြသားျဖင့္လွဴဒါန္းျခင္းကုိလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဥေရာပေကာင္စီ
ဝန္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မထိ
ခုိက္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး
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ပါတီမ်ားသုိ႔လွဴဒါန္းေသာ ပုဂၢလိက ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အရည္ အေသြးကန္႔
ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဥေရာပနိင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႕ရတတ္ေသာ
ထည့္ဝင္မႈကန္႔သတ္ခ်က္(၅) မ်ိဳး (အလုပ္သမားသမဂၢ၊ မသိေသာအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ျပည္သူပိုင္
မက်/တက် အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား)ကို ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ရာမွ ေတြ႕ရိွခ်က္ (၃) မ်ိဳး ရရိွသည္။
ပထမဦးစြာ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဥေရာပနိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံ
ျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက - ျပည္သူပိုင္အရင္းအႏွီးႏွစ္ခုေရာေနေသာကုမၸဏီမ်ား၊မသိေ
သာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကိုတားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယေတြ႕ရိွမႈမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းေသာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္
ျခင္းကို ေတာင္ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိသိသာသာ (၄၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္) ပုိမုိေတြ႕ရၿပီး
အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စကင္ဒီေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း သာ ကန္႔သတ္ထား
သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဤကိစၥကုိ ေတာင္ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿခံဳၾကည့္လုိက္လွ်င္ စဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒျဖင့္ ပုိမုိထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္နုိင္သည္။ တတိယ
ေတြ႕ရိွမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းရျခင္းတုိ႔အၾကားတြင္ သိသိသာသာကြာျခားမႈမရိွသည္ကုိေတြ႕ရ
ၿပီး ထုိသုိ႔မရိွျခင္းသည္ ကမာၻ႕အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဥပေဒေဘာင္တြင္ လွဴဒါန္းမႈကိုကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားရွိရုံမွ်ျဖင့္ ထုိစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္
(သို႔)

ရန္ပုံေငြစီးဆင္းမႈသည္

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းေနသည့္ေဘာင္ျပင္ပသုိ႔

မေရာက္ရိွေအာင္ ေသခ်ာေစႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလုိုက္
နာေအာင္ အသက္သြင္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို
ေသေသခ်ာခ်ာ မျပင္ဆင္ထားလွ်င္ ျဖစ္တတ္သည္။ (ျပင္သစ္၊ ဂရိႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အလားတူ)
ေပၚတူဂီႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကအလွဴေငြ
ထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀
အလယ္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက
တားျမစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွလွဴဒါန္းမႈမ်ား အပါအဝင္) အဓိကအလွဴေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား
အားလံုးကို တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ
တရားမဝင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကုိ လက္တစ္လုံးျခားလွည့္စားျခင္းမ်ားကုိ
ေနရာတိုင္းတြင္ေတြ႕ရွိေနရသည္။၃၈ ပုဂၢလိကအလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ
အေရအတြက္ကို ျပင္ပေငြစာရင္းစစ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ပံု(၇.၂)တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 307

7/ Oa&myajrmufydkif;?taemufydkif;ESifhYawmifydkif;&SdEdkifiHrsm;

သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္ဟူ၏။၃၇

ပုံ ၇.၂။ ေပၚတူဂီတြင္ ၁၉၉၄-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍

ေတြ႕ရိွခဲ့ရေသာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအေရအတြက္

7. Northern, Western and Southern Europe

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

အခ်က္အလက္ - De Sousa 2012, စာ-၁၅ (ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ ျပင္ဆင္သံုးစြဲထားသည္)
ပုံ-၇.၂။ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက
လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေပၚတူဂီ
တြင္ သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဤအလားအလာသည္ ေပၚတူဂီတြင္
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးကုိ အားျဖည့္ျခင္းေၾကာင့္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ထိန္းကြပ္မႈမရိွဘဲ ရိွေနရာမွ ပါတီရန္ပုံေငြ
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္ လြပ္လပ္ေသာအဖဲြ႕အစည္း၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈ
႔ိ သာ္ ပုဂလ
ၢ က
ိ လွဴဒါန္းမႈကစ
ို ည္းၾကပ္လက
ုိ ျ္ ခင္း
ကုရ
ိ ရိခ
ွ ၿ့ဲ ပီးပုမ
ိ မ
ို န
ွ က
္ န္စာြ ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ို ခ
္ သ
့ဲ ည္။၃၉သုေ
သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူကိုတရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းအေပၚ အားထားလာေစရန္ တြန္းအား
ေပးလုိက္သည္ႏွင့္တူ၏ဟု ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကျပသေနေပသည္။ ဥပမာ - ခရစ္ယန္ဒီကရက္
တစ္ပါတီသည္ ၎တုိ႔၏ေရြးေကာက္ပဲြဘဏ္စာရင္းတြင္ ထည့္ထားေသာ ေငြသားလွဴဒါန္းမႈ
၁၀၅ ခု အတြက္ အမည္မပါေခါင္းစီးမွရသည္ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းမႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့ ရသည္။၄၀၂၀၁၀ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ခရစ္ယန္ဒီမိုကရက္ပါတီ ႏွင့္အျခားေသာပါတီ ႏွစ္ရပ္
သည္ တရားမဝင္ေငြေၾကးအပါအဝင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးရန္ပုံေငြကိစၥတြင္ မသမာမႈမ်ားအတြက္
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။၄၁

အရည္အတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား - လွဴဒါန္းမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ဥေရာပေကာင္စီ၏ဝန္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီက

အလွဴေငြကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားသင့္

ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့၏။၄၂ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာအလွဴရွင္မ်ားက
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အေတာ္အသင့္ျမင့္ေသာ ပမာဏ
တစ္ခုကုိ လွဴဒါန္းခြင့္ရသည္။ (ပုံ ၇.၄ ကိုရွဳပါ။)
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ဇယား ၇.၄။ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား

ဘယ္လဂ်ီယမ္ ဆိုက္ပရပ္
ယူ႐ို

ဖင္လန္

ျပင္သစ္

ဂရိ

အိုက္စလန္ အိငု ယ
္ ာလန္** ေပၚတူဂီ

၄၀၀၀

၈၀၀၀

၃၀၀၀၀

၇၅၀၀

၁၅၀၀၀

၂၈၀၀

၂၅၀၀

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

(အင္တာေနရွငန္ ယ္

ေဒၚလာ၄၇၀၀)

ေဒၚလာ၁၁၀၀၀)

ေဒၚလာ၃၂၀၀၀)

ေဒၚလာ၈၉၀၀)

ေဒၚလာ၂၀၀၀၀)

ေဒၚလာ၂၀)

ေဒၚလာ၂၈၀၀)

စပိန္

၁၀၆၅၀

၁၀၆၅၀

(အင္တာေနရွငန္ ယ္ (အင္တာေနရွငန္ ယ္
ေဒၚလာ၁၅၀၀၀)

ေဒၚလာ၁၃၅၀၀၀)

အခ်က္အလက္ - ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။
*

သာမန္ျပည္သူမ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴမ်ားသာ

** ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း
ဥေရာပ ေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရိွၾက
သည္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ႏႈန္း အလုိက္ၾကည့္လွ်င္
(ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။) ႏုိင္ငံမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ကလည္း ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအား ေပးေသာအလွဴေငြပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းမွႏိုင္ငံ
မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္းမွႏိုင္ငံမ်ားထက္ အလွဴေငြကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳ
ၾကသည္။
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း

ႏုိင္ငံေရးမသမာမႈမ်ား

ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္

အမ်ားဆုံးအလွဴေငြ ပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဥပေဒအားလက္တစ္လုံးျခား
လွည့္ျဖားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕လာရသည္။ ဥပမာ- ျပင္သစ္တြင္ Commission Nationale des
Comptes de Campagne etdes FinancementsPolitiques (CNCCFP) ၏အစီရင္ခံစာအရ
အရန္ပါတီမ်ားထူေထာင္ကာ ဥပေဒအားလက္တစ္လုံးျခားလွည့္ျဖားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။၄၃
ျပင္သစ္ဥပေဒအရ အလွဴရွင္တစ္ဦးသည္ ပါတီတစ္ခုကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ယူရို ၇၅၀၀
(ေဒၚလာ ၈၉၀၀) သာလွဴဒါန္းခြင့္ရိွသည္။ ဤပမာဏအထိျပည့္ေအာင္ အျခားႏုိင္ငံေရး အုပ္စု
ေျမာက္မ်ားစြာကုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ၿပီး မည္သည့္လွဴဒါန္းမႈကုိမွ် မတားျမစ္ထားေပ။ ထို႔အျပင္ လက္ခံ
ရရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အျခားႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုသို႔ လႊဲေျပာင္း
ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

တားျမစ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရိွေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ဤအရန္

ပါတီ

ငယ္မ်ားသည္ (၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ ၂၈ ပါတီရိွရာမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၅ ပါတီအထိ တုိးလာၿပီး)
၎တုိ႔ကုိေငြေၾကးစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းသဖြယ္ အသုံးခ်ကာ တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ပါတီ
သုိ႔စီးဆင္းေစရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းအမ်ားဆုံး လွဴဒါန္းမႈပမာဏႏွင့္
ပတ္သက္၍

ဥေပေဒကုိလက္တစ္လုံးျခား

လွည့္ဖ်ားခဲ့သျဖင့္

ျပင္သစ္ေကာက္မရွင္သည္

သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။၄၄ သို႔ေသာ္ CNCCFP အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ထုတ္
ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းအရန္ပါတီမ်ားမွ ပါတီႀကီးမ်ားသို႔ ေအာင္ႏုိင္ေရး ရန္ပံုေငြစီး
ဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းကို မေတြ႕ရိွရဘဲ ပါတီႀကီးမ်ားမွ ပါတီငယ္မ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈကို
ေတြ႕ခ့ဲရသည္ဟု အျငင္းပြားဖြယ္တင္ျပထားျပန္သည္။၄၅
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ထည့္ဝင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ႏွစ္အလုိက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား*

7. Northern, Western and Southern Europe

EdkifiHa&;ygwDrsm;twGuf tpkd;&&efykHaiG
အစုိးရရန္ပုံေငြ သြယ္၀ိုက္ေထာက္ပံ့မႈ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေ
ပးျခင္းသည္ တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရိွ
သည္။ တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္
ရွားမႈမ်ားအတြက္ တုိက္ရုိက္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သြယ္ဝုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ
ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ရုပ္သံမ်ားတြင္ မီဒီယာသုံးခြင့္ျပဳျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအခြင့္အေရး
မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကဲ့သုိ႔ ျပည္သူပုိင္အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ အစည္းအေဝးခန္းမအျဖစ္ အသံုး
ျပဳခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။၄၆ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စာရိတ္ သက္
သာေစေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး

(တုိက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ကြာျခား

သည္။) တုိက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမွာ ရန္ပုံေငြကုိတုိက္ရုိက္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို လက္ခံသူက
လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈနည္းလ
မ္းမ်ားတြင္ အျခားအေရးပါေသာ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ဧရိယာတစ္ခုတြင္ ညီမွ်ေသာ
ကစားကြင္းျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညိႇရ ပိုမိုလြယ္ကူေစျခင္းျဖစ္သည္။
ေျမာက္ပိုင္း၊

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္

ေတာင္ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္

မီဒီယာအခမဲ့

အသုံးျပဳခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာအသုံးျပဳခြင့္ျဖင့္ ကူညီေပးျခင္းကုိ အျခားေသာကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထက္
ပိုေပးထားသည္ဟု ဆုိ၍မရေပ။ အဆိုပါ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ ၃ပံု ၂ပံု တြင္ ပါတီကုိ ေပးၿပီး၊ က်န္
၃ ပုံ ၁ ပုံက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေပးထားသည္။ ထုိသုိ႔မီဒီယာအခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ေပး
ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ပါတီအားလုံးကိုညီမွ်
စြာေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးကုိ ထုိသုိ႔ေပးရန္မွာမူ လက္ေတြ႔မက်ေပ။
လက္ခ်င္စတိန္းမွအပ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္
တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္
ဆို္င္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေပးအပ္သည္။ ယင္းသို႔ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ လုပ္ငန္းပမာဏႏွင့္
ေစတနာထက္သန္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ထင္ထင္ရွားရွား ကြဲျပားျခားနားမႈရိွသည္။ ဥပမာဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ နည္းပညာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္
ေတာ္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရိွသည္။ ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမွ
ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အလွဴေငြထည့္ဝင္မႈကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။ အိုက္
စလန္ကဲ့သို႔အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဆုိလွ်င္ ေအာက္ေျခအလွဴရွင္မ်ားပါ လွဴဒါန္းလုိစိတ္ျဖစ္ရန္
အလွဴရွင္မ်ားကုိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥ
ည္မ်ားထားရန္ ေနရာေပးျခင္းသည္လည္း သြယ္ဝုိက္ေထာက္ပံ့မႈနညး္လမ္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္
သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးကုိ ေပးထားၿပီး မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးပိုစတာ
မ်ားတင္ရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး အခမဲ့ျပထားျခင္းေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့မႈ
ဥေရာပ ၂၄ ႏုိင္ငံကို စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ အန္ဒိုရာ၊ ေမာ္လ္တာႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္
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စေသာ ႏိုင္ငံသံုးႏုိင္ငံတြင္ ပါတီအသံုးစရိတ္၊ မဲဆြယ္ကာလအသံုးစရိတ္ကို အစိုးရက တိုက္ရိုက္
တင္ျပထားပါသည္။
ပံု ၇.၃။ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔
တိုက္႐ိုက္ ရန္ပံုေငြေပးအပ္မႈ
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Yes
No
အခ်က္အလက္ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါ
အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြ တိုက္ရိုက္ေပးျခင္းကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ အျငင္းပြားမႈမရိွေပ။ က်င့္သံုးျခင္းမရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အစိုးရမွရန္ပံုေငြေပးျခင္းကို
က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပျငင္းခုန္မႈရွိ၏။ ေမာ္လ္တာႏိုိင္ငံတြင္

အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြတိုက္ရိုက္ေပးျခင္းကို မၾကာေသးမီက စတင္က်င့္သံုးသည္။၄၇ ဆြစ္ဇာလန္
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတြင္ မပါရိွေသာ္လည္း ဂ်ီနီဗာႏွင့္ ဖရီဘိုး ကန္တံု ႏွစ္ခုတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
ကာလအသံုးစရိတ္ကို

ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မႈျပဳသည့္

ဥပေဒကိုစတင္က်င့္သံုးသည္။

ယခုအခါ ဆြစ္အမ်ိဳးသားေကာင္စီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရန္
ႀကိဳးပမ္းစျပဳလာပါသည္။၄၈ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားလြတ္လပ္စြာလႈပ္႐ွားသည့္နယ္
ပယ္သို႔အစိုးရ၀င္စြက္ျခင္းကင္းသည့္ အစဥ္အလာရွိရာ ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ အစိုးရမွ
ရန္ပံုေငြ တိုက္ရိုက္ေပးမႈကိုသတိႏွင့္ယွဥ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔
အစိုးရမွ ရန္ပံုေငြတိုက္ရိုက္ေပးျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ျပန္လည္
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွ်ေဆြးေႏြးေနရပါသည္။၄၉
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ရန္ပံုေငြမေပးေပ။ ပံု ၇.၄.တြင္ ႏို္င္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံ အစိုးရမွ တိုက္ရိုက္ရန္ပံုေငြေပးသည့္ႏွစ္ကို

သို႔ရာတြင္ ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေပၚရန္ပုံေငြအရ အမွီသဟဲျပဳမႈမရိွေတာ့ပါက
7. Northern, Western and Southern Europe

မလိုလားအပ္သည္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္အစိုးရက ရန္ပံုေငြတိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့
ျခင္း နည္းလမ္းအားျဖင့္ ပါတီမ်ားအၾကားယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေျခခံအားျဖင့္တန္းညိွေပးလိုက္သလို
ျဖစ္ေစမည္ဟူသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ိဳးသည္ အစုိးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရသည့္
ရည္႐ြယ္ခ်က္၏

အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။

အေရးႀကီးသည္မွာ

အစုိးရရန္ပုံေငြကို

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္သည္

လက္ခံရရွိမည့္

ေကာင္းမြန္ပါ၏။

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္

အဘယ္နည္း၊ အစုိးရရန္ပုံေငြကို အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာပံုစံျဖင့္ ခြဲေ၀ေပးမည္နည္းဟူသည္မွာ
လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မေမးမျဖစ္ေမးရေတာ့မည္ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ပံု

၇.၄။

အစိုးရမွ

တိုက္႐ိုက္ရန္ပံုေငြေပးေသာ

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္

ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြစတင္ခ်ေပးသည့္ ခုႏွစ္

အခ်က္အလက္ - http://www.partylaw.leidenuniv.nl
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သ၅၀
ုိ႔ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား
တြင္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏

ျပ႒ာန္းခ်က္အရျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြလက္ခံရရွိရန္

အဓိကထား၍ စဥ္းစားသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္ရရိွသည့္မဲေဝစုႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေဒသ
ရိွ စပိန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ နယ္သာလန္၅၁၊ ဖင္လန္ႏွင့္ ယူေက စေသာငါးႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔
ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပါတီမ်ားသို႔သာ အစိုးရက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဤ
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နည္းလမ္းသည္ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ မကင္းလြတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး
ႏွင့္ ပါတီငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသြားေစၿပီး၊ ေနရာရၿပီး
ျဖစ္သည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ခက္ခဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း
OSCE/VeniceCommission ကထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားတြင္ အစိုးရကေထာက္ပံ့ေသာ ရန္ပံုေငြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအေျခအေနထက္ေက်ာ္
လြန္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းေထာက္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ ေနရာတစ္စံုတစ္ရာ
လက္ကိုင္မရွိေသာ ပါတီမ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းဟူ၏။၅၂
ဆိုခဲ့ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပါတီစံုစနစ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိမရွိဟူ
သည္မွာ သတ္မွတ္သည့္ မဲရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔) မဲအေရအတြက္တစံုတရာကိုေက်ာ္လြန္သြားသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္း အေပၚတြင္ မူတည္ေပလိမ့္မည္။ (electoral threshold ကိုနားလ
ည္ေအာင္ျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္တစံုတရာ သို႔တည္းမဟုတ္
မဲရာခုိင္ႏႈန္းတစံုတရာရရွိမွသာ အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္းဟုသာအတိုခ်ံဳးေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ဘာသာျပန္သူ)။ ဖင္လန္
ႏွင့္ နယ္သာလန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္းသည္ နိမ့္ေန၏။၅၃ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္
ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရရရွိရန္အတြက္ မဲရာခိုင္ႏႈန္းအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပါတီစံုစနစ္
ေပၚေပါက္ရန္အခက္အခဲတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ စပိန္ႏွင့္ ဘယ္လဂ်ီယန္တြင္မူ ျပႆနာရွိႏိုင္၏။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္း မွာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
အသီးသီးရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်
ထားေပးေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ကမၻာ့အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ လိုက္
ေလ်ာညီေထြရွိ၏။ အသံုးမ်ားေသာ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေရး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တစ္ခုမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္းကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ပါတီမ်ားသို႔သာ (ပါတီအားလံုးသို႔) အစုိးရရန္
ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို အႏၱိမတန္းတူညီအခ်ိဳးဟုေခၚၾကပါစို႔။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္မ်ဥ္းကိုလည္း

ေက်ာ္လြန္ရန္လိုအပ္ၿပီး

ရရွိေသာ

မဲအေရအတြက္

သို႔မဟုတ္ ခံုအေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အပိုေဆာင္းေပးအပ္ေငြ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းကို ႏိုင္သေလာက္ရယူေသာနည္းဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။
ပါတီအသီးသီးကႏိုင္ငံသားမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေအာင္စည္း႐ံုးႏိုင္မႈအတိုင္းအ

ဆကို ဒတ္ခ်္ႏွင့္ဂ်ာမန္တို႔၏ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း
သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုကို မ်ားမ်ားစည္း႐ံုးႏိုင္ေလ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားမ်ား
ခ်ေပးေလျဖစ္သည္။၅၄ လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ၏ေအာင္ျမင္မႈ၊ ပုဂၢလိကလွဴဒါန္း
ေငြလက္ခံရရိွမႈအတိုင္းအတာ ႏွစ္ရပ္ကိုၾကည့္၍ဂ်ာမနီတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေဝမႈကို ညိႈႏိႈင္းခ်
ေပးသည္။ ဂ်ာမနီတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိသာ လက္ခံရမည္ဟု ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္။ ပါတီ၏ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ပုဂၢလိက
အလွဴေငြထက္ ပမာဏပိုေနျခင္း မရွိရေပ။ ဤကဲ့သို႔ ထိန္းညိွမႈနည္းလမ္းျဖင့္အေနာက္ဥေရာပ
တစ္ခြင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ဂ်ာမနီ၏ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တမူထူးေနၿပီး အစုိးရအေပၚ မွီခိုေနရ
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ပါတီမ်ား တန္းတူညီမွ်ေစမႈ အေျခခံသေဘာတရားကို ပ်က္ယြင္းေစ၍ျဖစ္သည္။ ပါတီအသစ္မ်ား

မႈကိုဒုတိယအနည္းဆံုးအေျခအေနျဖစ္လာေအာင္ဖန္တီးေပးလိုက္ႏိုင္သည္။ နယ္သာလန္တြင္
7. Northern, Western and Southern Europe

ရန္ပံုေငြခြဲေဝရာ၌အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္သံုးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳသည္။ ပထမအေနျဖင့္ လႊတ္
ေတာ္တြင္ ခံုေနရာရွိသည့္ႏို္င္ငံေရးပါတီအားလံုးအားအစုိးရရန္ပုံေငြ သတ္မွတ္ပမာဏတစ္ခုကို
ညီတူညီမွ်

ခ်ေပးသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္

လႊတ္ေတာ္ရွိ

ခံုအေရအတြက္ကို

မူတည္၍

ထပ္ေဆာင္းေပးသည္။ တတိယအေနျဖင့္ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားကို ၾကည့္၍
ထပ္မံခ်ေပးသည္။ ထိုသံုးနည္းစလံုးကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေလသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံ
အသီးသီး၌ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပို
င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံထက္ဝက္ခန္႔သည္ အစိုးရရန္ပံုေငြကို တစံုတရာေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ဟူ၍
ေခါင္းစဥ္သတ္မွတ္ လ်ာထားခ်ေပးျခင္းမရွိေပ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအသံုးစရိတ္၊
သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလႈပ္ရွားမႈ

ခ်ထားေပးသည္။

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္

စသည့္

ေယဘုယ်ဆန္သည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

ဂ်ာမနီႏွင့္နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္

ပါတီဝင္မ်ား၏

သင္တန္းအစီအစဥ္၊ သုေတသနလုပ္ငန္း၊အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑အတြက္ စသည္ျဖင့္ တိက်
သည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြ ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚပါတီမ်ားမွမီွခိုလိုမႈ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္အစုိးရရန္
ပုံေငြကိစၥသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ေဆြးေႏြးျငင္း
ခုံစရာအေကာင္းဆံုး

ကိစၥရပ္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အစုိးရရန္ပုံေငြ

သည္ ဥေရာပေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ပင္မ အခ်က္အခ်ာျဖစ္လာ
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဥေရာပရွိ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကို
အစုိးရရန္ပုံေငြမွရရွိသည္ (ပုံ ၇.၅ ႐ႈ)။ ထိုအခ်က္သည္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ႏိုႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္ေနသည္။ သာဓကျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါ
ကေတာင္အေမရိက၌ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚမွီခိုမႈမွာ ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေနသည္။၅၅
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ပါတီ၀င္ေငြ၏ အနိမ့္ဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနသည္
မွာ အံ့ၾသစရာမေကာင္းလွေတာ့ေပ။၅၆ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြသည္ ေလဘာပါတီအတြက္ ၂ရာခုိင္ႏႈန္း (ေလဘာပါတီသည္ ထိုအခ်ိန္က အစိုးရျဖစ္
ေနသည္) မွ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီအတြက္ ၅၁ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမ်ား
စားစား ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါကာလတြင္ အတိုက္အခံျဖစ္ေနသည့္ ကြန္ဆာေဗး
တစ္ပါတီအတြက္မူ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။၅၇ ဂ်ာမဏီ
ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အစုိးရရန္ပုံေငြရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ နိမ့္လ်က္
ရွိသည္။
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ပံု

၇.

၅။

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္

ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံရွိ

ပါတီမ်ားမွ

7/ Oa&myajrmufydkif;?taemufydkif;ESifhYawmifydkif;&SdEdkifiHrsm;

မွီခိုမႈရာခိုင္ႏဳန္း

အစိုးရရန္ပံုေငြအေပၚတြင္ မွီခိုမႈ

အခ်က္အလက္ - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပါတီရန္ပံုေငြဟူေသာGRECO ဆန္းစစ္လႊာအစီရင္ခံစာ
(စာေရးသူကျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ထားသည္)။
သတိျပဳရန္ - ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ၿဗိတိန္ (၂၀၁၂) မွလြဲ၍ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁ အတြင္းျဖစ္သည္။
ကိန္းကဏန္းစမွတ္ဆံုးမွတ္ကို GRECO က မွန္းေျခ ေဖာ္ျပထားလွ်င္ပ်မ္းမွ်ကို တြက္ခ်က္ေပးပါ
သည္။ ဆိုက္ပရပ္၊လက္ခ်င္စတိန္း၊ မိုနာကိုႏွင့္ ဆံမာရီႏိုႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မရ
ႏိုင္ပါ။
ဤသည္မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မက္လံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ
သားမ်ားကိုမ်ားမ်ားဆြဲေဆာင္သည့္ ပါတီက ရန္ပံုေငြမ်ားမ်ားရရွိေစေရးနည္းလမ္း ေအာင္ျမင္
ေၾကာင္းျပသေနသည္ႏွင့္တူ၏။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ရိုက္အစုိးရရန္ပုံေငြစနစ္ကို စတင္
မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ျခင္းသည္ အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အျဖစ္
ဒတ္ခ်္နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ တည္ရွိေန၏။ သို႔ေသာ္ျငား နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌ နိုင္ငံရန္ပံုေငြ
ေပၚတြင္ မွီခိုမႈအလားအလာတုိးလာေနသည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ပါတီ
ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၂၀၀၅-၆တြင္ ၄၂ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိလာသည္။၅၈ စပိန္၊
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။
နုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားလာျခင္းသည္ မၾကာခဏေဝဖန္ခံရသည့္
အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးကိုစီးပြားျဖစ္လုပ္မႈတိုးလာျခင္း၊

မီဒီယာအေပၚတြင္မွီခိုလာရျခင္း၊၅၉

႐ႈပ္ေထြးေလးလံ

သည့္ဗ်ဴရုိကေရစီဆန္ဆန္ပါတီဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္မႈကိုထိန္းသိမ္းေနရျခင္းအတြက္

ႏိုင္ငံေရး

သည္ အကုန္အက်ပိုမ်ားလာသည္။ ပါတီ၏ စုစုေပါင္းႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြပမာဏ
သည္ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားတြင္ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနသည္မွာ ေျဖရွင္းရခက္လွသည္။ အမွန္တြင္
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နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးေရး တြန္းအားေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌မွ်တ
7. Northern, Western and Southern Europe

သည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခုရရန္တန္းညွိေပးျခင္းမည္၏။ သို႔ေသာ္ အစုိးရရန္ပုံေငြ တစ္ခုတည္းသာ ပါ
တီဝင္ေငြအျဖစ္မရွိသင့္ေၾကာင္းကို ဥေရာပေကာင္စီကအေလးေပးေျပာထားသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ပါတီအၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေပ်ာ့ေစ
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၆၀
ပါတီရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ တမူထူးျခားသည့္အသြင္ရွိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္
နည္း။ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွာ ပါတီမ်ားကိုယ္တိုင္ သူ႔စည္းကို သူကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ျခင္းဟု
ဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းထိပ္
တိက
ု တ
္ းုိ မႈမ်ားရွေ
ိ ၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတသ
္ ည့္ ဥပေဒသမားမ်ားမွာ
ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေထာက္ျပလာခဲ့သည္။

၆၁

ပညာရွင္မ်ားက

တစိုက္မတ္မတ္

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံစာေပတြင္ အလႊမ္းမိုး

ဆံုးထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကတ္(ဇ္) ႏွင့္ မား၏ ‘Cartel Party’ စာတမ္းအရ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြေၾကာင့္
အာဏာရပါတီသည္ အာဏာဆက္လက္ကိုင္စြဲၿပီး ပါတီရပ္တည္မႈခိုင္မာျခင္း၊ ေငြေၾကးအက်ိဳး
စီးပြား ကံုလုံျခင္းရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူႏွင့္ေ၀းရာမွာ ေနႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴ
႐ႈထားႏိုင္သည္ဟူ၏။၆၂ ေငြေၾကးအျမင့္ဆံုးရယူျခင္းယုတၱိေဗဒ (revenue maximization logic)
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒခ်မွတ္ရျခင္းသည္ တခုတည္းေသာေျဖရွင္းနည္း
ျဖစ္၏ေလာဟူ၍လည္း တခ်ိဳ႕ကေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။၆၃ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိလာဖို႔ဆိုလွ်င္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ၿပီးေရာသေဘာျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳး
စီးပြားၾကည့္ျခင္း ကိုျပဳေနၾကမည္ဆိုလွ်င္လည္းအလုပ္မျဖစ္ပါေပ။
ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (အထူးသျဖင့္ စီးပြား
ပ်က္ကပ္ဒဏ္ခံထားရေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္)

ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြခ်ထားေပးမႈကိုပမာဏေလွ်ာ့ခ်

ထားၾကသည္။ ဥေရာပအစိုးရမ်ား၏ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ အီတလီတြင္ (၂၀၀၇ ႏွင့္
၂၀၁၂)၊ ေပၚတူဂီတြင္ (၂၀၁၀) ႏွင့္ စပိန္တြင္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္မ်ား၌အစုိးရရန္ပုံေငြကိုေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾက
သည္။၆၄ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၊
လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္

နီးနီးကပ္ကပ္

ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီးႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ယခင္ထက္

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသံကိုပိုမိုနားေထာင္ဖို႔လိုအပ္လာသည္။

EdkifiHa&;&efyHkaiGESifU trsdK;orD;udk,fpm;jyKrI
ေလ့လာခ်က္အရ ႏိုင္ငံ ၂၄ ခု၏ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရာ
ခိုင္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၉ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။၆၅ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း
ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားသိသာျခင္းမရွိေခ်။
အေမရိ ကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၂၄ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္
အာဖရိက ဆာဟာရႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အာရွတြင္ ၁၈ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာမႈကို ျမွင့္တင္ေစရန္ ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္
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မ်ားမ်ားသည္ ဥပေဒစည္းမ်ည္းႏွင့္ အညီ ခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္ ညီမွ်ခ်က္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့
အေလ်က္ သတ္မွတ္ထားေသာခြဲတမ္းမ်ားရွိသည္။ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အိုင္ယာလန္၊
ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံ (၆)ခုတြင္သာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က်ား၊မ ညီမွ်မႈ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္
စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္လ်က္ရွိသည္။၆၆ ပါတီမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးေသာ ၂၁
ႏုိင္ငံထဲမွ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ အီတလီတို႔သာ က်ား၊မ ညီမွ်မႈရွိေသာ ပါတီမ်ားသို႔
တိုက္ရိုက္ ရန္ပံုေငြ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ျပင္သစ္သည္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ရာတြင္ ေရွးရိုးဆန္သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က၆၇
က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ျပင္သစ္ ဥပေဒရံုးမွ ၁၉၈၈ ႏိုင္ငံေရး
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ခံ အဆင့္တိုင္း၌
က်ား၊မ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း စီ အတိအက်ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး ဘ႑ာဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အကယ္၍ ပါတီတြင္ က်ား၊မ ရာခုိင္ႏႈန္း တူညီမႈ မရွိလွ်င္၊ ကြာျခားခ်က္သည္
၂ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ပိုလွ်င္ ရန္ပုံေငြတားျမစ္ခ်က္ေပးခံရမည္။၆၈ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ ျပင္သစ္
တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုးလာျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္သည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၂၀၀၇ တြင္ ၁၉ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ရာခုိင္ႏႈန္း
ျဖစ္လာသည္။၆၉ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚျပဴလာလႈပ္ရွားမႈ ျပည္ေထာင္စုပါတီ
တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၆ရာခုိင္ႏႈန္း သာရွိသည့္အတြက္ ယူရုိ ၄ သန္း (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၄.၇ သန္း) ဆံုးရႈံးခဲ့သည္။၇၀
ျပင္သစ္တြင္ ခြဲေဝမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္းကို အညီအမွ် ႏွစ္
ပိုင္းပိုင္းရန္လုိအပ္သည္။ ပထမတစ္ပိုင္းသည္ မဲရေသာ ပါတီတစ္ခုစီသို႔ ေပးေဝရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေနာက္တစ္ပိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ညီလာခံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ၿပီး ပထမခြဲေဝမႈ
အတြက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ MP မ်ားကို အခ်ိဳးက်ခြဲ
ေဝရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ပုံေငြတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ပထမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံု
ေငြအတြက္သာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ပါတီအေသး
ေလးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အတားအဆီးကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပါတီႀကီးမ်ားအတြက္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြမွ ယူရုိ ၄ သန္း အႏႈတ္ခံရျခင္း
သည္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ မ်ားေသာပမာဏမဟုတ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါတီႀကီမ်ား
သည္ ႏုိင္ငံရန္ပံုေငြ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ UMPမွ ယူရို ၃၃.၃ မီလီလ်ံ) ရရွိခဲ့သည္။၇၁ UMP ပါတီ၏
တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရံႈးမည္ထက္ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရ
သည္ကိုပိုႏွစ္သက္ပါသည္” ဟုျဖစ္သည္။၇၂ အကယ္၍ ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ခံသူ
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းလွ်င္ ႏိုင္ငံရန္ပံုေငြအေလွ်ာ့ခံရမည္ကိုမမႈေခ်။
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခု (ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ) ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ၊ ပါတီတစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳလွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ေလ်ာ့ခ်အေရးယူခံရႏိုင္သည္။ ထပ္ဆင့္၍ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ီ င
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ပါတီတစ္ရပ္သည္သတ
ူ ၏
႔ုိ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း
တိးု ၍ေလ်ာ့ခ်ခံရႏိင
ု သ
္ ည္။၇၃ ေပၚတူဂႏ
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သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပတြင္ က်ား၊မ ညီမွ်မႈတြင္ ကြာဟခ်က္ရွိေသာ္လည္း အဓိက ဆႏၵ

စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၃ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ အထိ မပါ၀င္လ်ွ င္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀
7. Northern, Western and Southern Europe

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိဆံုး႐ံႈးသည္။၇၄
သတ္မွတ္မႈမရွိေသာ္လည္း၊

အီတလီႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရေနရာ
ပါတီတစ္ရပ္သည္

ႏိုင္ငံေရးတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာရန္

ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရန္ပံုေငြ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသံုးျပဳၿပီးမျပဳလုပ္ပါက ပါတီသို႔
ခြဲေ၀ ခ်ေပးသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကိုေလ်ာ့ခ်သည္။၇၅
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း

ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္း

ႏွင့္ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳး

တူညီမွ်မႈကြာဟခ်က္ရွိေနေသးသည္မွာ

သား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈ

သည္။ ပါတီမ်ားမွာ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ မွီခိုေနရသည္

ကြာ

ကို

ဟခ်က္ရွိေနေသးသည္မွာ

အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားမွာ

ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအေပၚ

မွီခိုေနရ

သိေနေသာ္ျငား

အမွန္ပင္ျဖစ္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား

သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ အသံုး
ျပဳ၍

က်ား၊

မ

တန္းတူညီမွ်မႈကို

တန္းညွိေပးရန္

သည္ကို သိေနေသာ္ျငား ဥပေဒ

လုပ္ေပးႏိုင္သည္ ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္။ ထို႔ျပင္

ျပဳလႊတ္ေတာ္

တခ်ိဳ႕မွာ ထိုတြန္းအားကို အသံုးျပဳ၍ က်ား၊ မ တန္းတူ

အမတ္မ်ားသည္

ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြကို

တြန္းအား

ညီမွ်မႈကို စီမံေပးထားလင့္ကစား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌

တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ က်ား၊ မ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

တန္းတူညီမွ်မႈကို တန္းညွိေပးရန္

ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးျခင္း

လုပ္ေပးႏိုင္သည္ကို

ေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္း၏ အေစာပိုင္းကာလ ရန္ပံုေငြ

ထားၾကသည္။

လ်စ္လ်ဴ႐ႈ

ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အတားအဆီးမ်ားကို
မရွိေသးေပ။

ရွာေဖြေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္
အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို

အထူးသျဖင့္
ႀကံဳေတြ႔ရသည့္

ဆိုလိုသည္။

အမ်ိဳး

သမီးမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ မရွိ၊ ေငြေၾကး
စီးဆင္းႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္အလွမ္းကြာေ၀းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္၊
အထူးသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြ
စုေဆာင္းႏိုင္စြမ္းအားနည္းၾကၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္။၇၆ အမ်ိဳးသမီး
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး
ကြန္ယက္မ်ားတည္ေထာင္ထားၾကရသည္။ ေျမာက္အေမရိကမွ EMILY စာရင္းအေတြ႔အႀကံဳကို
အေျခခံယူ၍ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္ ဥေရာပတစ္ခြင္တြင္ အမ်ိဳး
သမီး ‘ညီအစ္မအဖြဲ႔မ်ား’ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ အစီအမံမ်ားကိုစတင္
လာၾကသည္။ (ဥပမာ စပိန္ႏိုင္ငံမွ က်ား၊ မ တန္းတူေရး႐ံုးေတာ္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္မွ ေလဘာပါတီ
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။) သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ဤသို႔ေသာ အက်ိဳးျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာၿခံဳ၍ဆိုရလွ်င္နည္း
ပါးေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကာလအတြင္းက က်ား၊ မ တန္းတူကိုယ္စားျပဳေရးကို ပိုမိုအားသြန္ခြန္
စိုက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကိုမူ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၁၀ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလမ္းညႊန္အရ
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၂၀၁၀ ဥေရာပ
ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္းပါတီတစ္ရပ္သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
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လက္ခံရရွိရန္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးအစားကိုယ္စားျပဳမႈမွ်တစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္လာသည္။၇၇
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားေပးထားသည္။ ထိုဆံုး
ျဖတ္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ပိုမိုေပးအပ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ
၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကို တြန္းအားေပးထားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လံုေလာက္ေသာရန္
ပံုေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲဆြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။၇၈
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏွင့္

အစုိးရရန္ပုံေငြဆက္စပ္ျဖစ္ပြားသည့္

အေရးအခင္းတစ္ရပ္

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ဒတ္ခ်္႕ေအာ္သိုေဒါ့ ပ႐ိုတက္စတင့္ပါတီ (SGP ပါတီ) တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၄င္း SGP ပါတီသည္ သမၼာက်မ္းစာပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို အဓိပၸာယ္တမ်ိဳးဖြင့္ဆိုကာ ပါတီတြ
င္အမ်ိဳးသမီးပါတီ၀င္လက္မခံ၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကိုလည္းမေထာက္ခံေပ။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တရား႐ံုးတစ္ရပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါတီ၀င္
အျဖစ္မွ တားျမစ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)၇၉ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း၍ SGP ပါတီရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အစုိး
ရရန္ပုံေငြကို ဆိုင္းင့ံရန္အမိန္႔ခ်လိုက္သည္။ ထိုအမိန္႔အရ ပါတီသည္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
ယူ႐ို ၈၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၉၇၁၀၀၀) ဆံုး႐ံႈးရကိန္း ဆိုက္လာသည္။၈၀ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး
ေနာက္တြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒေရးရာအျငင္းအခုန္ စကားစစ္ထိုးပြဲႀကီး ႏိုင္ငံအႏွ႔ံေပၚ
ထြက္လာသည္။ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ အသင္းအပင္းလြတ္လပ္စြာ
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပိုင္ခြင့္ဟူသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားကတစ္ဘက္၊ အေျခခံဥပေဒပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
မျပဳေရးျပ႒ာန္းခ်က္က တစ္ဖက္ အေတြးအေခၚလြန္ဆြဲပြဲႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။၈၁ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ
တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ရာ ေနာက္တဆင့္ တရား႐ံုးေတာ္သည္ ပထမ႐ံုး
ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီ၏ရပိုင္ခြင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မတိုင္မီ ၂၀၀၆ ကတည္းကပင္ ပါတီကိုယ္တိုင္
သူ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါတီတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးထား
ၿပီးျဖစ္သည္။၈၂

ygwDESifU udk,fpm;vS,favmif;rsm;\toHk;p&dwfudk pnf;Muyfjcif;
ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ကိုစည္းၾကပ္ရျခင္းမွာ ေအာက္ပါ
အေျခခံမူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁) ပုဂၢလိက အလွဴေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ (၂) ပါတီမ်ားသို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္၊ (၃) ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္၀လြန္းသည့္ ပါတီမ်ား၏
အသံုးစရိတ္ကိုကန္႔သတ္ၿပီး ပါတီတိုင္းအတြက္ ညီမွ်သည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္း ဖန္တီးကာ
ဒီမိုကေရစီကို အကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္
ကာ ပါတီတိုင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးမဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲကို
အခ်ိဳးညီညီယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကေစရန္ျဖစ္သည္။ ပါတီတစ္ရပ္ (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦး
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ဥေရာပပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး

သည္ အျခားပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးထက္ အသံုးစရိတ္လြန္ကဲစြာသံုးစြဲ၍ ေငြအား
7. Northern, Western and Southern Europe

ျဖင့္ အႏိုင္မယူၾကေစရန္ျဖစ္သည္။၈၃ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အရအသံုးကို စည္း ၾကပ္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အမ်ားအျပားခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ ထိေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း တခါတရံ ထိ
ေရာက္မႈအား နည္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအရအသံုးကန္႔သတ္ခ်က္၊ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္
ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးဟူသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ အၾကား
အားၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။
အရအသံုးစည္းၾကပ္မႈသည္ ပါတီတစ္ရပ္၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အရအသံုး စရိတ္
ပမာဏကို ကန္႔သတ္သည့္အခါလည္း ရွိသကဲ့သို႔ ရယူသံုးစြဲသည့္ပံုစံတစ္ရပ္ရပ္ကို တားျမစ္
သည္လည္းရွိ၏။ ဥပမာ ေဒသႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ တားျမစ္ရာ၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္မူဘဲ၊
ေရြးေကာက္ပြဲက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း မ်ားအရလည္းေကာင္း (ဥပမာ ဘယ္လဂ်ီယန္၊ ျပင္သစ္၊ အီ
တလီ)၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း (ဥပမာ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဆြီဒင္) တားျမစ္ထား
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုမွာ မဲ၀ယ္ျခင္းတားျမစ္ခ်က္ကို ဥေရာပဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအ
မ်ားအျပားတြင္ ဒီမိုကေရစီ စတင္ျဖစ္ထြန္းစ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ တားျမစ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွ
ယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ အသံုးစရိတ္ကန္႔ သတ္မႈကို အမ်ားအားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရျခင္းမရွိပါေပ။
ဤေဒသတြင္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈကိုျပဳလုုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ထက္
၀က္မျပည့္ေပ။ ယင္းမွာ ကမၻာ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏အသံုးစရိတ္ကို
စည္းၾကပ္မႈျပဳသည့္ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအေရအတြက္
မွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ထပ္တူက်သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္ကို စည္းၾကပ္သည့္ ႏိုင္ငံအေရအတြက္မွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (ကမၻာ့
အျခားေဒသ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းသည္) ရွိသည္။၈၄ ထူးျခားသည္မွာ ဥေရာပ
အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍တင္းၾကပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္
သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။၈၅
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အသံုးစရိတ္က
န္႔သတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါတီပံုမွန္ အသံုးစရိတ္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးမဲဆြ
ယ္ပြဲအသံုးစရိတ္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း

ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရ၏။

ျပင္သစ္၊

အိုက္စလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ စပိန္ႏိုင္ငံ စသည့္ ၄ ႏိုင္ငံတြင္သာ အသံုးစရိတ္တစ္မ်ိဳးတည္းကို
ဦးတည္ကန္႔သတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤအခ်က္မွာ အျခားကမၻာ့ေဒသမ်ားႏွင့္ ယွဥ္
ၾကည့္လွ်င္ မတူကြဲျပားေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားသည္ အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုကို က႑အလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး စည္းၾကပ္မႈျပဳ
ၾကရာ၊ အမွန္မွာ ထိုသို႔မျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒကို တဖက္လွည့္ျဖင့္ လက္တလံုးျခား ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္
ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္အခ်က္

တစ္ခုမွာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ဟာကြက္လစ္ကြက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဆိုရပါ
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လွ်င္ အီတလီႏိုင္ငံ၌ မဲ၀ယ္ျခင္းတားျမစ္ခ်က္မွာ အသက္မ၀င္ေပ။၈၆ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း စသည့္ မသမာမႈမ်ားကို ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္မွ် လုပ္ေဆာင္ေနၾက
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လိုခ်င္သည့္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္
အခ်ိဳ႕ေသာဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ားမွာ မဲအစုလိုက္အပံုလိုက္ ေကာက္ခံရရွိေအာင္ စည္းလံုးလႈပ္ရွားၾက
သည္။၈၇ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ထူးျခားသည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ္ျငား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ
ျခင္းမရွိေပ။ ထိုဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ တရားခံသည္ စိတ္ေကာင္းေစတနာ
အမွန္ကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တရားသူႀကီးသည္ ထိုတရားခံအား ျပစ္မႈမွတရားေသ လႊတ္ေပး
ႏိုင္ေသာဟူ၏။၈၈ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္။ စပိန္
ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို စပိန္ႏိုင္ငံ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက စာထုတ္ျပန္၍ တရား၀င္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။၈၉
အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္ကို မသမာသူမ်ားက ေရွာင္တိမ္းႏိုင္သည္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္
ခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ေပ။ အသံုးစရိတ္ကို အခ်ိန္ကာလေဘာင္သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားပါက
ကန္႔သတ္ကာလမတိုင္မီတြင္ ပံုေအာသံုးစြဲၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္သည္။ အိုင္
ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးရွိ၏။ အိုင္ယာလန္ ျပည္သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔ေကာ္မရွင္
စံႏႈန္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊
ပါတီမ်ား၏ မသမာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္
ပ်က္ယြင္းေစၿပီး၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ သိကၡာႏွင့္တန္ဖိုး က်ဆင္းရ
သည္ဟု သတိေပး သံုးသပ္ထားပါသည္။၉၀
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အသံုးစရိတ္ကန္သတ္မ်ဥ္း ျမင့္လြန္းလွ်င္လည္း အသံုးစရိတ္ကန္႔
သတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုလံုးပ်က္စီးတတ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဤ
အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအက္ဥပေဒ (PEERA) ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ရာ အသံုးစရိတ္ ကန္႔
သတ္ခ်က္ကိုလည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာ
င္ႏိုင္ေရးမဲဆြယ္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ပါတီႀကီးႏွင့္ ပါတီငယ္မ်ားအၾကား အသံုးစရိတ္
ကြာဟမႈကို ထိန္းညွိရန္ျဖစ္သည္။၉၁ သို႔ေသာ္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မ်ဥ္းမွာ ျမင့္လြန္းသည္ျဖစ္ရာ
ရည္ရြယ္သည့္

အတိုင္းကန္႔သတ္မႈမေအာင္ျမင္ဘဲ

ထိေရာက္မႈကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း

အျငင္း

အခုန္ျဖစ္ၾကသည္။

၉၂

သို႔ေသာ္ အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္မ်ဥ္း နိမ့္လြန္းျပန္လွ်င္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ အသံုးစရိတ္နည္းလြန္းပါက ပါတီမ်ားသည္ စည္း႐ံုး
ေရးအတြက္

အလုပ္မ်ားလုပ္ၾကရာတြင္

ျပည္သူဆီသို႔

ေရာက္သင့္သေလာက္

မေရာက္၊

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအေၾကာင္းကို သိသင့္သေလာက္သိပိုင္ခြင့္မရၾကေပ။ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈတင္းၾကပ္
လန္းသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားမွာ လူအာ႐ံုစိုက္စရာ ျဖစ္လာသည္။
အထူးသျဖင့္ ဘိုးမန္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေတာ္ဟူသည့္ အမႈအခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမႈအခင္း၏
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မဲရရွိေရးအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္း၊ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းပံ့ပိုးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္

ရလာဒ္ေၾကာင့္

ေအာင္ႏိုင္ေရးမဲဆြယ္ပြဲသို႔

ၾကားေနတစ္ဦး၏

လွဴဒါန္းမႈ

(Third

party

7. Northern, Western and Southern Europe

contribution ဟုသံုးႏႈန္းထားပါသည္ -ဘာသာျပန္) အသံုးစရိတ္မ်ဥ္းကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ
ခဲ့သည့္ PEERA အက္ဥပေဒတြင္ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပတရား
႐ံုးေတာ္၏ အလိုအရ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ကို
(တရား႐ံုးေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကာလအတြင္း ရွိသည့္ပမာဏ) စတာလင္ ၅ ေပါင္ (ႏိုင္ငံ
တကာေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ)အထိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စည္းၾကပ္ထားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္ အေရး
ဆိုင္ရာ ဥေရာပပဋိဥာဏ္စာခ်ဳပ္ အခ်က္ ၁၀ ပါ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ
ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။၉၃ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအျပင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႀကံဳခဲ့ရၿပီး အခေပးေလလိႈင္းမီဒီယာအေပၚ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္
စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုခဲ့ပါ ပဋိဥာဏ္စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္အၾကား လြန္ဆြဲမႈကို တရား႐ံုးေတာ္က
ၾကား၀င္ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ရသည္။၉၄ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အမ်ိဳး
သမီးတို႔၏ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ နယ္သာ
လန္ႏိုင္ငံမွ ပါတီတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ျပည္သူတို႔၏

အေျခခံႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ

တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္လာတတ္ၿပီး ဥပေဒခ်မွတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္စဥ္
ထိုအခ်က္မ်ားကို အႏုလံုပဋိလံုထည့္သြင္း စဥ္းစားတြက္ခ်က္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ ခ်မွတ္
ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သာဓကမ်ားက သက္ေသေဖာ္ညႊန္းေနပါသည္။၉၅

toHk;p&dwf trsdK;tpm;ESifU toHk;p&dwftedrfUtjrifU
အစဥ္အလာအရ သံုးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
သည္ ဘ႑ာေငြေၾကးကို အသံုးျပဳသင့္ သည္ထက္ပို၍ သံုးမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳသေလာက္
လည္း သံုးစြဲၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အသံုးစရိတ္မ်ား ဒီေရအလား ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ စည္း႐ံုး
ေရးကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေရးပီပီသသ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလအတြင္း စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္ တျဖည္း
ျဖည္းျမင့္တက္လာသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္။၉၆ ဇယား ၇.၅
သည္ ၁၉၈၁ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို ေဖာ္ျပထား
သည္။
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ဇယား ၇.၅။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္
၁၉၈၈

၁၉၉၅

၂၀၀၂

စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္

၄၇ ဒသမ ၆

၁၁၄ ဒသမ ၄

၁၃၃ ဒသမ ၅

၂၀၀ ဒသမ ၅

(ယူ႐ိုသန္းေပါင္း)

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

ေဒၚလာ၅၆ ဒသမ ၂)

ေဒၚလာ၁၃၅)

ေဒၚလာ၁၅၇ ဒသမ ၆)

ေဒၚလာ၂၃၆ ဒသမ ၇)

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအတြက္

ယူ႐ို ၁ဒသမ၃၁

ယူ႐ို ၃

ယူ႐ို ဒသမ ၃၄

ယူ႐ို ၄ ဒသမ ၈၆

ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္

(အင္တာေနရွင္နယ္ 		

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၄)

ေဒၚလာ၃ ဒသမ ၅၄)

ေဒၚလာ၃ ဒသမ ၉၄)

ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၅)

အခ်က္အလက္ - Conseil constitutionnel.၉၇
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ေယာက္မွ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆ ေယာက္အထိ
တိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္က်ေငြသည္ မဲဆႏၵရွင္
တစ္ဦးအေပၚကုန္က်ေငြ ၄ ဆနီးပါးအထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္လည္းထို
နည္းလည္းေကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ယူ႐ို ၂ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂
သဒမ ၄၃ သန္း) မွ်သာသံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူ႐ို ၈ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၉
ဒသမ ၇၁ သန္း) အထိျဖစ္လာသည္။၉၈၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး
ယူ႐ို ၁၀ သန္း(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၁၄ သန္း) အထိရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အသံုး
စရိတ္သည္ အလြန္ျမင့္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္က်လာျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊
ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုၾကားကာလမွာ တိုေတာင္းနီးကပ္လြန္းသျဖင့္ ပါတီမ်ားမွာ ရန္ပုံေငြကုန္ခန္း
ေနခ်ိန္ႏွင့္ကိုက္ေနေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုေလ့လာလွ်င္
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ေကာင္းလွပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္
ႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ သံုးခဲ့သည့္
အသံုးစရိတ္ထက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် နည္းပါးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဥေရာပပါလီမန္
ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အသံုးစရိတ္ထက္ နည္းပါးသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။၉၉
ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ရွာေဖြရခက္ခဲသျဖင့္
ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏ အ သံုးစရိတ္ အနိမ္႔အျမင့္အတက္အက်ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့
လာရန္ ခဲယဥ္းသည့္အျပင္ နည္းစနစ္အားျဖင့္လည္း တျခားအခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးသည္။
ပထမအခက္အခဲမွာ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကားကာလ စသည့္အခ်ိန္ကာလ မတူသည့္အခ်က္အေၾကာင့္
အသံုးစရိတ္လည္း ကြာျခားမႈရွိသည္။ ဒုတိယအခက္အခဲမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အသံုးစရိတ္
ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေလ့လာရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏အရြယ္အစားကို ယွဥ္တြဲေလ့လာရန္ လိုအပ္မႈျဖစ္သည္။
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၁၉၈၁

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ

ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားအေျပာင္းအလဲႏွင့္

အတက္အက်ရွိသည့္

7. Northern, Western and Southern Europe

ေငြေၾကးတန္ဖိုးေၾကာင့္ ေလ့လာရာတြင္ ထပ္ဆင့္ျပႆနာရွိသည္။

၁၀

&efykHaiG½Sif;wrf; xkwfjyefjcif;? jyifyapmifUMunfUa&;ESifU
EdkifiHa&;&efyHkaiGpOf;rsOf;Oya'rsm; touf0ifazmfaqmifjcif;
ထိေရာက္သည့္ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ မတည္ေဆာက္ထားလွ်င္ ပုဂၢလိကအလွဴ
ေငြ၊ အက်ိဳးေမွ်ာ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ၊ အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္ စသည္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္
ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားမွာမည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနပါေစ လက္ေတြ႔တြင္ အသံုးမ၀င္လွေပ။ ဥပေဒ
ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းစနစ္ တည္႐ွိ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းစနစ္ကို ဌာနတစ္ခုမွႀကီးၾကပ္ရမည္။ ၄င္းဌာနသည္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြအရအသံုးစာရင္းကို ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္
ျခင္းျဖင့္ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

ခ်မွတ္ထားသည့္

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းလိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

ပါတီတို႔၏ ေငြစာရင္းကို စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ဌာနမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို
ဤအပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

&efykHaiG&Sif;wrf; xkwfjyef&efvdktyfcsuf
ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက
အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔သည္ ျပင္ပမွမည္သည့္
ပုဂၢိဳလ္ မဆိုလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိရန္မွာရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပင္
ဆင္ထားမွျဖစ္မည္။ ဥေရာပေကာင္စီ ၀န္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ
မ်ားသည္ သီးျခားကင္းလြတ္သည့္ စစ္ေဆးေရးအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရန္ပုံေငြရွင္း
တမ္းထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္ဟူ၏။၁၀၁
ကမၻာ့တစ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းစာလွ်င္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္
ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားမွာ ပိုမိုတင္းက်ပ္
သည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒႏွင့္ တကြ
စည္း႐ံုးေရးကာလအရအသံုးစာရင္းမ်ားကိုပါ

တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ဤသည္မွာ

ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါတီႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤေဒသ႐ွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထာ
၀စဥ္တက္ၾကြသည့္ပါတီ၀င္မ်ား႐ွိသည္။ ၄င္းတို႔၏ အင္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္ပတ္
ၾကသည္။ ကမၻာ့တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ပါတီ၀င္မ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွသာ တက္ၾကြလွဳပ္
႐ွားလာတတ္ၾကသည္။၁၀၂သို႔ေသာ္ ဤေဒသ႐ွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္း
စီ၏ အရအသံုးေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူဥပေဒမ်ားမွာနည္းပါးၿပီး ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်
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အဆင့္ထက္ပင္နိမ့္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အလွဴ႐ွင္
ဤေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရန္ပုံေငြစာရင္းရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္မလိုသည့္ ႏိုင္ငံ
သံုးႏိုင္ငံေတာ့႐ွိ၏။ အန္ေဒါရာ၊ ေမာ္လတာႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသံုးႏိုင္ငံတြင္
အစုိးရရန္ပုံေငြတိုက္႐ိုက္ေပးျခင္းလည္းမ႐ွိေပ။ အန္ေဒါရာႏိုင္ငံတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ
ေရာက္မွသာ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြေပးသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ တီစီႏိုႏွင့္ ဂ်ီနီဗာစသည့္ ကန္တံုႏွစ္
ခုတြင္ (ေဒသမ်ားကို ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ကန္တံု ဟုေခၚသည္)

ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြေပးသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ၀တၱရားမ်ား လည္းသတ္မွတ္ေပးထား
သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ဤေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲ
ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳေနၾက
သည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါမည္။
ထိုႏွစ္ခ်က္မွာ (၁) ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္႐ွားသူမ်ား (ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား) ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္
ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ရွင္သန္ေစျခင္း ၊
(၂) ထိုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္
စည္းေႏွာင္ထားကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေအာင္၊ အားေကာင္းေအာင္ ပံုေဖာ္ယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပေကာင္စီ၏ အလိုအရ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္ဟူ၏။၁၀၃သို႔ေသာ္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ပါတီ
မ်ားအေပၚျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚျပ႒ာန္းျခင္းမွာ မတူေသးေပ။ ဤ
ေဒသ႐ွိ ေလ့လာခ်က္ပါ ၂၄ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး၌ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္
ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္မူ ႏိုင္ငံတစ္၀က္ေက်ာ္ေလာက္တြင္သာ ထုတ္
ျပန္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဤသုိ႔မတူညီသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို သတိထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပါတီႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိရာ တစ္ဘက္ကိုစည္းၾကပ္၍ အျခားတစ္ဘက္ကို လႊြတ္ေပး
ထားလွ်င္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းၾကပ္ေရးဥပေဒကို ေက်ာ္ခြသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္မလိုသည့္ဘက္မွ လွည့္၍ ရယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းျပဳ
လုပ္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ စည္းေႏွာင္အား နည္းသြားမည္ျဖစ္
သည္။ ထိဥ
ု ပမာမ်ားကို ေပၚတူဂႏ
ီ င
ုိ င
္ ႐
ံ ိွ အမ်ိဳးသားအဆင္က
့ ယ
ုိ စ
္ ားလွယမ
္ ်ားတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊၁၀၄
ေနာ္ေ၀႐ွိ ပါတီမ်ားအတြက္ စည္းၾကပ္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ာမနီတြင္ ပါတီႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ ဟူသည့္ဘက္ႏွစ္ဘက္အတြက္ မတူညီသည့္စည္းၾကပ္ပံုမ်ားတြင္လည္းေကာင္း
အထင္အ႐ွားျမင္ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ႐ွိေပ။၁၀၅
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ႏွစ္ခ်က္မွာ ပါတီတို႔၏ ရန္ပုံေငြ
ရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ တင္ျပသင့္မသင့္ႏွင့္ဆိုင္သည့္တစ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ လွဴဒါန္းသည့္၀င္ေငြရင္းျမစ္ကို ထုတ္ျပန္သင့္၊ မသင့္ႏွင့္ဆိုင္သည့္
တစ္ခ်က္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျပည္သူသိေအာင္ တင္ျပေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ
စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈပင္ျဖစ္သည္။
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၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကိုေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း တင္းၾကပ္မွဳမ႐ွိေပ။

ဤေဒသ႐ွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္လတာ၊ မိုနာကိုႏွင့္ စပိန္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
7. Northern, Western and Southern Europe

ပါတီတို႔၏ ရန္ပုံေငြ႐ွင္းတမ္းကို ျပည္သူတို႔သိေအာင္ ခ်ျပရန္လိုအပ္သည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ထား႐ွိၾကသည္။၁၀၆
ပံု ၇.၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူလူထုသို႔ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား
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ရွိ
မရွိ
ရင္းျမစ္ - အင္တာေနရွင္နယ္အုိင္ဒီအီးေအ.၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိေကာက္ခံရရွိသည့္
အခ်က္

အလက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး

ဤေျမပံုကိုဆြဲထားပါသည္။

အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို

အင္တာေနရွင္နယ္အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္ စဥ္ဆက္
မျပတ္တင္ေပးထားပါသည္။ ဤလင့္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.idea.int/politicalﬁnance/question.cfm?ﬁeld=291&region=50

ဥေရာပေကာင္စီက မၾကာခဏ တိုက္တြန္းသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ရန္ပုံေငြအခ်က္
အလက္မ်ားကို တင္ျပ႐ံုမတင္ျပပါႏွင့္၊ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခ်ိန္မွန္၍ ျပည္သူဖတ္႐ႈ
ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ လြယ္ကူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ
႐ွာေတြ႔ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ႐ွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြစာရင္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင၏
္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္
တင္ျပထားသည္မွာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ေနာ္
ေ၀ရွိ ဗဟိုစာရင္းအင္းမွတ္ပံုတင္ဌာန၊ ျပင္သစ္႐ွိ CNCCFP၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ႐ွိ ျပည္သူ႔႐ံုးလုပ္ငန္း
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ေကာ္မ႐ွင္တို႔သည္လည္း ၿဗိတိန္ဥပမာႏွင့္အလားတူ ပါတီႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္
မ်က္ႏွာထက္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။
ဤအခန္းအရ ေလ့လာသည့္ ၂၄ ႏိုင္ငံအနက္ ၇ ႏိုင္ငံတြင္ (ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေမာ္
လတာ၊ အန္ေဒါရာ၊ ဆြစ္ဇာလန္[ဆြစ္ဇာလန္တြင္ တိုက္႐ိုက္အစုိးရရန္ပုံေငြမေပး]၊ ဆိုက္ပရပ္၊
မိုနာကို၊ လီရွန္စတင္းႏွင့္ ျပင္သစ္တြင္) ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အလွဴ
႐ွင္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကိုေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေပ။ ဤသည္မွာ ကမၻာ့အျခားေဒသမ်ားႏွင့္
စာလွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ပြင့္လင္းျမင္သာမွဴႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္
သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ ပို၍ျမင့္လာသည္။ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္
မႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ျငင္းခုံမ်ားမွာ အလွဴ႐ွင္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို လံုး၀
ဥႆုန္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္၊ မလိုအပ္သည္ ဟူသည့္အခ်က္ထက္၊ မည္မွ် ပမာဏ႐ွိသည့္
အလွဴေငြဆိုလွ်င္ ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ ဟူသည့္အခ်က္သာျဖစ္သည္။ ဤ
ေဒသအတြင္း အလွဴရွင္၏အမည္ (သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း) ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္
ခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ပမာဏမွာ ပ်မ္းမွ် ယူ႐ို ၃၅၀၀ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၃၅၀၀ ထက္
ေက်ာ္လြန္လွဴဒါန္းလွ်င္ အမည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြထုတ္ျပန္ရန္ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းစည္းေႏွာင္ျခင္းသည္လက္ေတြ႔တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေသခ်ာေစသည့္
နည္းလမ္းတစ္လမ္းေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။ လက္ေတြ႔တြင္လုပ္ေဆာင္ပါကလည္း အဆင္မေျပ
ေသးသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ပထမဦးစြာ ဤေဒသ႐ွိ
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းပံုစံသည္ တေျပးညီလည္းမ႐ွိသကဲ့သို႔၊ စနစ္က်သည့္ စံပံုစံ
ဟူ၍လည္းမ႐ွိေပ။၁၀၇ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အရအသံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရာတြင္
ရရွိသည့္၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြကို အဆင္ေျပသည့္ အရအသံုးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သင့္ေလ်ာ္
သလို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြ
ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ခ်က္ မတူညီၾက
သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္လိုအပ္သည့္႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပါတီမ်ား၏ အရ
အသံုးေခါင္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသြင္းျခင္းဟူသည့္ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ
အလြန္ကြာျခားေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္း
တြင္ ပါတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္မ်ားမပါ၀င္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံု
ေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ေဒသပါတီမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မွဳအားနည္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏
ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီတို႔၏ အျခားတပါးေသာ ဆက္စပ္တည္႐ွိသည့္ ယူနစ္မ်ားအေပၚတြင္
လည္း အာ႐ံုစိုက္မွဳအားနည္းသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ႐ွိရန္လိုအပ္မႈသည္

ပါတီ၏ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔

အာဏာသက္ေရာက္သည္မွာ

သိပ္မၾကာေသးသည့္အခ်ိန္မွသာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ငန္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစာရင္းအင္း၊ ႐ွင္းတမ္းဆန္းစစ္ခ်က္စသည့္လုပ္ငန္းတို႔ကို အင္တာနက္စာ

7. Northern, Western and Southern Europe

apmifUMunfUuGyfuJa&; tmPmydkifrsm;
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအသက္၀င္ေစရန္ အေရးပါသည့္ အေျခခံအခ်က္
တစ္ခ်က္မွာ တည္ဆဲစဥ္းမ်ဥ္း ဥပေဒဥပေဒမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းရသည့္ အာဏာပိုင္
တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

ထိေရာက္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးသည္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါေသာ ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
တစ္ရပ္အသက္၀င္ၿပီဟုဆိုႏိုင္ေရးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္လုပ္ငန္းၿပီးျပည့္စံုမွသာ ျဖစ္ႏိုင္
မည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ားလည္းကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္
အာဏာပိုင္မ်ားဟုဆိုလွ်င္ မတူကြဲျပားသည့္ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္တည္႐ွိေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္။
ပထမဦးစြာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား ဥပမာ ေမာ္လတာ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ လက္ခ်င္စတိန္း၊ ဒိန္းမတ္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြသံုးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာကင္းမဲ့ေနၾကသည္။
ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ားဟုေခၚေသာ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစဥ္ အလာအရႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူ၏ယံုၾကည္မႈအားေကာင္းၿပီး ပြင္းလင္းျမင္သာမႈအေပၚ အေတာ္
အတန္မွီခိုမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအစဥ္အလာသည္ တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းလာ
ေနၿပီ။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ အသစ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ပိုမို
တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္လာေနရသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏
အမွီအခုိကင္းမႈသည္ အဆင့္မတူၾကသည္ကို ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အာဏာ
ပိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ထိေရာက္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာသက္ ေရာက္မႈမ်ားမွ
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ကင္းလြတ္သနည္းဟူသည့္ အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။၁၀၉
သေဘာတရားအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးၾသဇာသက္

ေရာက္မႈမ်ားမွ ကင္းႏိုင္သမွ်ကင္းေစရန္စီမံေပးမွသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္
စြာ စီမံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဤေဒသတြင္ ထိုသို႔ႏိုင္ငံေရးၾသဇာသက္ေရာက္မႈကင္းရွင္းသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အာဏာပိုင္တည္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္
ကဲေရးကို စီမံသည့္ဌာနမ်ားမွာ ပါလီမန္ေကာ္မရွင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏လက္၀ယ္
ခံဌာနမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အစိုးရ
လက္၀ယ္ခံဌာနမ်ားမွ ႀကီးၾကပ္မည္ဆိုပါက အမွီအခိုကင္းသည္ဟု ေျပာရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အစိုးရ
၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ပါတီတစ္ရပ္ရပ္မွ ေရြးေကာက္ခံ၍ တက္လာရသည္ျဖစ္ရာ ရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားခ်မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ပါတီကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္၍ အတိုက္
အခံပါတီကို တင္းၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖစ္လာေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ ေပသည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဤေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏
အမွီအခိုကင္းမႈရွိမရွိကို ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ပင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားၾကျခင္း မျပဳလုပ္
ၾကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိ
သည့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအဆျမင့္မားျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္သူလူထုကယံုၾကည္ကိုးစားမႈအားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္
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ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးသည္ မိမိပါတီအက်ိဳးအတြက္ အာဏာပါ၀ါကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍
ျပည္သူတို႔က လံုး၀ထင္ျမင္မႈမရွိၾကေပ။ ယံုၾကည္မႈျမင့္မားၾကေပသည္။
တတိယအေနျဖင့္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ
တီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းအား လက္ခံရရွိၿပီးစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ အာဏာ
ရွိသည့္ ဌာနမ်ားမွာ မတူၾကေပ။ ဥပမာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပါတီမ်ား၏
ပံုမွန္ရွင္းတမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးသည္။ အမ်ိဳးသား စာရင္းစစ္႐ံုး
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ရွင္းတမ္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ရွင္း
တမ္းကို စစ္ေဆးသည္။ ၂၀၁၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမတိုင္မီအထိ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
စာရင္းစစ္တရား႐ံုးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးဘုတ္အဖြဲ႔မွ အသံုးစရိတ္မ်ားကို
စစ္ေဆးသည္။ ပါလီမန္ရွိ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ပါတီတို႔၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို
စစ္ေဆးသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအာမခံဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို စစ္ေဆးသည္။ ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အထက္ပါႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔
ကြဲျပားေနျခင္းမ်ိဳးကို ေတြ႔ရသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ အေျခခံဥပေဒ အစဥ္အလာမတူကြဲျပားသည့္ႏို
င္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္၍ ေစာင့္ၾကပ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အသြယ္သြယ္ကိုလည္း ပံုစံကြဲမ်ား
ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္။ စီးပြားေရးႏွင့္အဖြဲ႔အစည္း စီမံခန္႔ခြဲပံုမတူညီၾက သျဖင့္
လည္း ေစာင့္ၾကပ္ႀကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္တည္ရွိတတ္သည္။ ထိုသို႔ပံုစံကြဲမ်ားစြာျဖင့္
တည္ရွိေနျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ဆိုသကဲ့သို႔ ဌာနအခ်င္းခ်င္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အား
နည္းတတ္ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္လံုး အသက္၀င္
ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သည့္ဌာနမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရွိဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္
သည္။ ထိုဌာနမ်ားသည္ ရည္ရြယ္သည့္အတိုင္းအလုပ္အျဖစ္ပါက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်မွတ္က်င့္
သံုးရန္ ႀကံရြယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ အသက္မ၀င္ဘဲ ထိေရာက္
မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။

EdkifiHa&;&efyHkaiGpOf;rsOf;Oya'rsm; csdK;azmufjcif;twGuf
jypf'PfowfrSwfcsuf
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သတ္
မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းမႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံဟူ၍ အင္မတန္ရွားပါးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုရွားပါး တစ္
ႏိုင္ငံကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံကို ျပရေပလိမ့္မည္။၁၁၀ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားအျပား တြင္
ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရျခင္း၊ အစုိးရရန္ပုံေငြဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေထာင္
ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ပါတီရပ္တည္ခြင့္ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားမွာ
အႀကီးက်ယ္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္သည္။ တျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရြး
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အတိုက္အခံပါတီကို ဖိႏွိပ္ျခင္းျပဳလုပ္လိမ့္မည္၊ ပါတီ၏ မ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္ျပဳလိမ့္မည္ဟူ၍ပင္

ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခံၿပီးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ ေရြး
7. Northern, Western and Southern Europe

ေကာက္ခံေအာင္ႏိုင္ၿပီးမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္လုပ္ရန္ႏွင့္ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားသည္ မွ်တရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျပစ္ဒဏ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာက္ထပ္မခ်ိဳးေဖာက္ေစရန္
ထိေရာက္မႈ ျဖစ္ေစရမည္။ ျပစ္ဒဏ္သည္ ပါတီ၏ အရြယ္အစား၊ ရန္ပံုေငြအင္အားႏွင့္လည္း
အခ်ိဳးမွ်တဖို႔ လိုအပ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဤသို႔ျဖစ္မလာျခင္းကို ေတြ႔ေနရသည္။ ဥပမာ
ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္လွဴဒါန္းေငြလက္ခံလွ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ရန္ပုံေငြမွဴးကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ေထာင္ဒဏ္ကို ေငြဒဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ခ်မွတ္သည့္ ေငြဒဏ္
မွာလည္း တရားမ၀င္လက္ခံရရွိသည့္ ေငြအလံုးအရင္းႏွင့္စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ဥပမာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဆိုမားဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီထံမွ အလွဴေငြ ယူ႐ို ၂၃၃၄၁၅
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၂၈၀၀၀) ကို တရားမ၀င္လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရတ္ပါတီအား
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာတရား႐ံုးသည္

ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္

၄၉၀၀၀) မွ်သာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၁၁

ယူ႐ို

၃၅၀၀၀

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ တားျမစ္ထားသည့္အရင္းအ

ျမစ္မွလွဴဒါန္းေငြ သို႔တည္းမဟုတ္ ယူ႐ို ၇၅၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၉၀၀) ထက္ပိုသည့္
အလွဴေငြကို လက္ခံပါက ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ယူ႐ို ၃၇၅၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၄၀၀) ထက္မပို
သည့္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္အနက္မွ တစ္ရပ္သာလည္း
ေကာင္းက်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။၁၁၂ GRECO က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ထိုျပစ္ဒဏ္ ယူ႐ို
၃၇၅၀ သည္ တရားမ၀င္အလွဴေငြႀကီးႀကီးမားမားကို လက္မခံေစရန္ ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တရားမ၀င္အလွဴေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းပိုက္ရန္ အခြင့္
မသာသျဖင့္ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုထားသည္။၁၁၃ ထိုသို႔ မထိေရာက္သည့္ ျပစ္
ဒဏ္မ်ားကို ဘယ္လဂ်ီယန္ႏိုင္ငံတြင္ လည္းေတြ႔ရသည္။ ဘယ္လဂ်ီယန္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္
ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုမွာ စည္း႐ံုးေရး အသံုးစရိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲလွ်င္ အစုိးရရန္
ပုံေငြခ်ေပးျခင္း အား ၄ လ ရပ္ဆိုင္းမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေပ။
တခ်ိဳ႕ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ အလြန္ႀကီးေလးသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သံုးရခက္လွ
သည္။ ဥပမာ - အိုက္စလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုင္ရာဘ႑ာရန္ပံုေငြဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္
ေျခာက္ႏွစ္အထိ ဒဏ္သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔တြင္ ထိုျပစ္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးျခင္း
မ႐ွိေပ။၁၁၄ရာဇ၀တ္မႈကဲ့သို႔ ျပင္းထန္လွသည့္ ထိုကဲ့သို႔ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုဘယ္လဂ်ီယမ္၊ ဆိုက္ပရပ္၊
ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ ၿဗိတိန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ခ်မွတ္ပင္ ခ်မွတ္ထားေသာ္ျငား
လက္ေတြ႔အသံုးျပဳမႈမရွိေပ။

အမွန္အားျဖင့္

သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္ဆိုပါက

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို

ခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သံုးျခင္းမရွိျခင္းမွာ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေစရန္ တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္မ
လာဘဲ၊ ဥပေဒမ်ား၏ လစ္ဟာမႈကို ထင္ဟပ္ျပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။၁၁၅

330

International IDEA

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာအ႐ႈပ္အရွင္းတစ္
ရပ္ဟိုးေလးတေက်ာ္ေပၚထြက္လာသည္။ အယ္ပါအီးဟူေသာ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး သတင္း
စာတြင္ ပါတီဒိုေပၚျပဴလာပါတီ၏ တရားမ၀င္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ရန္ပုံေငြစာရင္းအင္း တစ္ရပ္
ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုပါတီသည္ စာရင္းအင္းႏွစ္မ်ိဳးကို သိမ္းထားသည္။
တစ္မ်ိဳးမွာ အမွန္စာရင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ တရားမ၀င္အလွဴေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္
တမ်ိဳးမွာ စာရင္းအတုျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ တရားမ၀င္အလွဴေငြမ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ရွင္း
တမ္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ စာရင္းအတုကိုသာ ေဖာ္ျပသျဖင့္ တရားမ၀င္အလွဴေငြမ်ားကို တပါးသူ
မသိႏိုင္ေပ။ သတင္းစာ၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ စာရင္းအမွန္ကို သိရွိရသျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လွဴဒါန္းေငြ
မည္ေရႊ႕မည္မွ်ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔ သိမ္း၀ွက္ထားေၾကာင္းသိလာရသည္။၁၁၆ မီဒီယာတို႔၏
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတရားမႈမ်ားကို အေနာက္ဥေရာပတခြင္တြင္ ျပည္သူတို႔
သိခြင့္ရလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ထိုကဲ့သို႔ ျခစားမႈျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔
တံု႔ျပန္သံမ်ား စီစီညံလာၿပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားအသစ္တဖန္ျပန္
လည္ထုတ္ျပန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အသစ္ထုတ္ျပန္ေသာစဥ္း
မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္
သည္။

၁၁၇

ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္လိုအပ္ခ်က္ကိုအေလးကဲေဖာ္ျပလာၾက

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ အေရးအရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲရာ

တြင္ မီဒီယာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ မီဒီယာတို႔၏
အေျခခံတာ၀န္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေရးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေျခခံတာ၀န္
ႀကီးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျခစားမႈမ်ားကို သိရွိေသာ ဥေရာပလူထုမွာ ၃၅
စာရင္းဇယားမ်ားက
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟ၁၁၈
ု

ေဖာ္ျပသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံေရး

ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ မသမာမႈမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက ယခုထက္ပို၍ အေလးေပးေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္လိုေန
ေသးေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

ed*Hk;
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စဥ္း
မ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းကို

ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီကပင္စတင္ခဲ့၏။

ထိုစဥ္တုန္းက

ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို သြယ္၀ိုက္နည္းျဖင့္ အစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။
သြယ္၀ိုက္နည္းျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္ဆိုျခင္းမွာအျခားမဟုတ္ - ေရဒီယိုတြင္ ထုတ္လႊင့္မႈ
အခမဲ့ေပးျခင္း၊ စာတိုက္မွ စာပို႔ခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ပါတီသို႔လွဴဒါန္းေငြမ်ားအေပၚ အခြန္စည္း
ၾကပ္မွဳေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား ေငြေၾကးရယူသံုးစြဲပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စနစ္က်ေသာ ဥပေဒျပဳအလုပ္ကို
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကိုခ်မွတ္သည့္အခါ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားအား အစုိးရရန္ပုံေငြတပါတည္းခ်ေပးျခင္းကိုထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လာသည္။
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ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ရယူသံုးစြဲပံုကို တစ္ဖက္တြင္ စည္းၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ အျခား
7. Northern, Western and Southern Europe

တစ္ဖက္တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို ရက္ရက္ေရာေရာခြဲေ၀ေပးသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
အတြင္း ပါတီ၏အခန္းက႑အေပၚထားရွိသည့္အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီကို သ႐ုပ္ျပေန
သည္ႏွင့္တူ၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္မဟုတ္သလိုေစတနာ့၀န္ထမ္း
မ်ား၏အဖြဲ႔အစည္းသက္သက္မဟုတ္၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူသည္

အမ်ားပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရမည္ ဟူသည့္ အျမင္မ်ား
ထြန္းကားလာခဲ့သည္။၁၁၉ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးပါေသာ ေဒါက္တိုင္မ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လာၾကၿပီ။၁၂၀ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေပၚအျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲ
လာျခင္းသည္ ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီသ႔ို ခြဲေ၀ေပးသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ အတိင
ု ္းအဆျမင္မ
့ ားလာျခင္းအေပၚ
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ဥပေဒခ်မွတ္ထိန္း
ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟူသည့္ ခံစားမွဳကိုလည္း ေပးစြမ္းသည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အက်ိဳးစီး
ပြားခ်င္းထိတ္တိုက္ထိုးမွဳမ်ား မလြဲမေသြႀကံဳရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒခ်မွတ္သည့္
ပါလီမန္အမတ္ (သို႔) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ ပါတီစြဲမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ပင္။၁၂၁ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ပါတီစြဲ႐ွိတတ္မွာသဘာ၀၊ ထိုသဘာ၀ကို စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲ
သတိခ်ပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါတီစြဲကင္းေၾကာင္းကို သက္
ေသအခိုင္အလံုျပႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရေပလိမ့္မည္။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွာ
မတူညီၾကေပ။ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အစဥ္အလာဓေလ့မွာလည္း ကြဲျပားၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္လင့္ကစား ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ အသြင္ေဆာင္
လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူအေပၚတာ၀န္ခံမွဳ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳႏွင့္ဆိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ား
အခ်က္က်က် လည္ပတ္ရန္ ထိန္းညွိသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳျဖစ္ထြန္းလာသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔

ပုဂၢလိကအလွဴေငြထည့္၀င္လွ်င္

ျပည္သူသို႔ရွင္းတမ္း

ထုတ္ျပန္ေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရန္ပုံေငြရွင္း
တမ္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ေလ့လာခြင့္ရမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္
လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚခ်မွတ္သည့္ ထိုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြဥပေဒမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢအဆင့္ အစီရင္ခံစာ
မ်ားႏွင့္

အႀကံျပဳစာတမ္းမ်ားတြင္လည္း

ထိုအခ်က္မ်ားကို

ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျဖစ္

လည္းေကာင္း၊ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္ေကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း တင္ျပတြန္းအား
ေပးလာၿပီး ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္႐ွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြန္း
လာဖို႔ တြန္းအားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။
ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္၊
အစုိးရရန္ပုံေငြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းျပခဲ့
သည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ေကာက္ျပရလွ်င္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးရယူသံုးစြဲသည့္ အေလ့
အထကို တားျမစ္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္း

332

International IDEA

ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္၊ တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာမိႏိုင္ေစရန္
ျဖစ္မွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္နယ္ပယ္မွလာသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မွဳတစ္ခုမွာ - အစိုးရ
၏ အေထာက္အပံ့ဟူသည္ အေျခခိုင္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖို႔ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသည့္ အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပါတီရပ္တည္ဖို႔၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ေသခ်ာမွဳကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ထို႔ထက္ပို၍ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာဏာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို တပါးသူမ်ားလက္လွမ္းမမီေအာင္ ေ၀းေ၀းသို႔ပို႔ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟူ၏။
ဤသို႔ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ရန္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ခ်မွတ္ေပးရပါသည္ဟူသည့္
ဆင္ေျခကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ရာေရာက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ခ်မွတ္
ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို မျမွင့္တင္၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္႐ံုမက အတိုက္အခံကို အင္အားခ်ည့္ႏွဲ႔
ေအာင္ျပဳႏိုင္ျခင္း၊ အႏိုင္ရပါတီသည္ အႏိုင္ရသည့္အတိုင္းပင္ ထာ၀ရတည္ၿမဲေနေစရန္ က်ား
ကန္ေပးသည့္

ေဒါက္တိုင္ျဖစ္ေနျခင္း

စသည့္ေ၀ဖန္မွဳမ်ိဳးျဖစ္သည္။၁၂၂ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊

အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထား
ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္
အဆိုပါ ေ၀ဖန္မွဳကို ေထာက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပး
သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ထိုဥပေဒမ်ားတြင္ ပါတီတစ္ရပ္ခိုင္မာမွဳ႐ွိမ
႐ွိကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီငယ္မ်ား၊ ပါတီသစ္
မ်ားကို ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုလကၡဏာေဆာင္မွဳ (ပါတီစံုစနစ္၏ အသြင္
သ႑န္)ကိုလည္း

ဥပေဒမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထားေၾကာင္း

ေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

၁၂၃

ျပည္သူ႔ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစိုးရ၏အရင္း
အျမစ္မ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း အမွီအခိုျပဳလာသည္ဟူသည့္အခ်က္မွာမူျငင္း၍မရေပ။ ကမၻာ့
တျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥလ
္ ွ်င္ ဥေရာပေျမာက္ပင
ို ္း၊ အေနာက္ပင
ို ္းႏွင့္ ေတာင္ပင
ို ္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္
အစုိးရရန္ပုံေငြ ပမာဏမွာ ႀကီးမားလြန္းသည္။ ပါတီ၀င္ေငြ၏ ေလးပံုသံုးပံု နီးပါးသည္ အစုိးရရန္ပုံ
ေငြမွ ရ႐ွိသည္။ ဥေရာပ႐ွိပါတီမ်ားတြင္ ပါတီ၀င္အင္အားက်ဆင္းလာေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့သည့္ လူထုအေရအတြက္မွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္
တိုးပြားလာေနသည္။၁၂၄ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာ ျပည္သူလူထု၏
ဘ၀မွန္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာေနေသာ (ျပည္သူ႔ဘ၀ကို နားမလည္ေသာ) ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏
အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ မွီခိုလြန္းျခင္းသည္ အႏၱရယ္မ်ားလြန္းလွေပသည္။ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ေ၀ဖန္မွဳထဲမွ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ - အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း၏
အေျခခံရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမွဳပေပ်ာက္ေရး ဟူသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္႐ွိရန္
အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပး႐ံုျဖင့္လက္ေတြ႔တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၏။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္

လိုခ်င္သည့္ရလဒ္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္

သည့္ အေျဖတစ္ခမ
ု ဟုတဟ
္ ု ဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါလ်င္ အမွနမ
္ ွာ ခ်မွတထ
္ ားသည့္ ထိဥ
ု ပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
မ်ား၏ အရည္အေသြးမျပည့္မီျခင္းေၾကာင့္သာလ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤေဒသႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရး
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စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ပါေသာ္လည္း ေ၀ဖန္မွဳမ်ား၊ စိုးရိမ္မကင္း

ရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားမွာ ကိုယ္
7. Northern, Western and Southern Europe

စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းကြပ္ရာတြင္ တျဖည္းျဖည္း အရည္အေသြး
ျပည့္မီွလာသည္။ သို႔ေသာ္ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္မ်ား ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္
မ်ားရွိလ်င္ ပါတီႏွင့္ သမမာသူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလွည့္စားရန္
အသင့္ရွိေနၾကသည္။ ႐ွဳပ္ေထြးသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးဆြဲ
ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိလ်င္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ရလဒ္မရဘဲ ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကိုပင္

ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း

အခက္အခဲရွိ၏။ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔မက်င့္သံုးႏိုင္လ်င္ မ်က္ႏွာပ်က္ကိန္းဆိုက္မည္။
ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မွဳက်ဆင္းလိမ့္မည္။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး
အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအေျပာင္းအလဲ
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းေ

ဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

tMuHjyKcsufrsm;
rl0g'csrSwfolrsm;

၁၂၅

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္သည့္ပံုစံ(ဒီဇိုင္း)သည္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒအသက္
၀င္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳႏွင့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးလည္ပတ္ႏိုင္မွဳအေပၚ ႀကီးမားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္
သည္။ ဆက္စပ္အက်ိဳးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏွီးႏြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား
အေပၚ လူထုယံုၾကည္မွဳအေနအထားကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ မသမာသူ တခ်ိဳ႕
ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ ဥပေဒ၏ဟာကြက္မ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လက္တလံုးျခား
လွည့္စားအသံုးခ်ႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေလးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္
သည္။ ဥပေဒျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)ကို အႀကံျပဳစရာႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါသည္။
ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးလမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ ဤလ
မ္းညႊန္သည္အေရးႀကီးေၾကာင္းသိ႐ွိမွဳနည္းပါးသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

က။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒျပဳေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ မူသံုးရပ္မွာ
၁။

စည္း၀ါးကိုက္ျခင္း - ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ အသြင္သ႑န္ေရာ၊ အႏွစ္သာရပါ ပို၍
ျပည့္စံုလာ၏။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးပံုစည္း၀ါးမကိုက္သည့္ အေန
အထားမ်ား႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲစီမံခန္႔ခြဲပံု အေျခအေနအားလံုးကို ေစ့ငံုမိဖို႔
လိုအပ္သည္။ စည္းၾကပ္ရမည့္အခ်က္အားလံုးကို မခြ်င္းမခ်န္လံုလံုေလာက္ေလာက္
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စဥ္းစားၿပီး အခ်က္အားလံုးကို မွ်တေသာ အေလးထားမွဳ ေပးရမည္။ ဥပမာ - ဥပေဒ
ၾကပ္ကြပ္ကဲရမည့္ဌာနမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ အာဏာမေပး
ထားလွ်င္ အဓိပၸာယ္မဲ့လွသည္။ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ားမွာ စာ႐ြက္ေပၚတြင္
သာ ႐ွိေနျခင္း၊ ေပၚတူဂီ၊ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔တြင္ ပါတီ၀င္ေငြကို တင္းၾကပ္စြာထိန္း
ခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ရာထူးလက္ခံ႐ွိသည့္ အရာ႐ွိ
မ်ား၏၀င္ေငြကို မထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳးညီ
လိုအပ္ခ်က္ကို

ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္

ဒဏ္ေၾကးေငြတပ္ၿပီး

အေရးယူပါေသာ္လည္း၊

ဒဏ္ေၾကးေငြပမာဏမွာ နည္းလြန္းသျဖင့္ ထိုဥပေဒမွာ လူမေလးစားဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳ
ခံရသည့္အဆင့္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။
၂။

ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း - ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္
အခ်က္မ်ားသည္

ဒိြဟျဖစ္ေစမည့္အခ်က္

မပါသင့္။

ေဖာ္ျပထားသည့္

ဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္

ေ၀၀ါးျခင္း၊ မျပတ္သားျခင္း၊ ၀ိုးတိုး၀ါးတားျမစ္ျခင္းတို႔ ကင္းရမည္။ ဥပမာတစ္ခ်က္ကို
ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ဆန္မာရီႏိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္
အမည္မသိ အလွဴေငြလက္ခံရာတြင္ “သင့္တင့္သည့္ပမာဏ” သာလက္ခံရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ သင့္တင့္သည့္ဟူေသာ ေ၀၀ါးသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္
ေၾကာင့္ မသမာသူတခ်ိဳ႕သည္ ဥပေဒကို မခ်ိဳး မေဖာက္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳး႐ွာခြင့္ရလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မွတ္သည့္ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရပ်က္စီးၿပီး အသံုးမ၀င္ျဖစ္တတ္သည္။
၃။

ျပည့္စံုကံုလံုျခင္း - ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္
ဟိုဥပေဒတြင္ အနည္းအက်ဥ္းပါလိုက္၊ ဤဥပေဒတြင္ အနည္းအက်ဥ္းပါလိုက္ျဖင့္
တစ္စုတစ္ စည္းတည္း မ႐ွိၾက။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒျပဳရာတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထဲတြင္
ျပည့္စံုကံုလံုသည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ရန္ အားထုတ္ရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ပါတီတို႔ရန္ပံုေငြရယူ၊ သံုးစြဲပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အားလံုးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳစည္း
ၾကပ္ႏိုင္သည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုတစ္စု

တစ္စည္းတည္းျဖင့္

ဥပေဒတစ္ခုခ်မွတ္

က်င့္သံုးရမည္။ သို႔မွသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမွဳလည္း႐ွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳလည္း
အားေကာင္းမည္။

ခ။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒအတြင္းပိုင္းျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္ ၅ ခုမွာ
၁။

ပုဂၢလိကႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို မွ်တေအာင္ျပဳျခင္း - အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း
သည္ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒ (ပါတီစံု) ထြန္းကားရန္၊ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မွဳအတြက္ ကစား
ကြင္း အနိမ့္အျမင့္ညီရန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူသည္ မဲဆႏၵနယ္ထဲက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာ၍
မျဖစ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ၀င္ေငြကို ပုဂၢလိက၀င္ေငြ၊ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြမွ်မွ်တတ ရ႐ွိရွာေဖြတတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်မွတ္သင့္သည္။ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႔
ဆက္ဆံလ်င္ ရန္ပံုေငြတိုးျမွင့္ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္သင့္သည္။

၂။

အစုိးရရန္ပုံေငြကို က်ားမ တန္းတူညီျဖစ္မွဳအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း

- ဆိုလိုသည္မွာ
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1. Chapter
Title
7/
Oa&myajrmuf
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တစ္ရပ္သည္ ပုဂၢလိကအလွဴေငြမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္းေစာင့္

အစုိးရရန္ပုံေငြ ရယူသံုးစြဲလ်င္ က်ားမတန္းတူညီျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။
ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြရယူ
သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ က်ားမ တန္းတူညီျဖစ္ရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရလိုအပ္ခ်က္ နည္းပါးေသး
သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားမွာ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ မွီခိုမွဳမ်ားျပားသျဖင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္
ခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပားသည္။ က်ားမကိစၥအတြက္ ပါတီတြင္းလုပ္နည္းလုပ္ဟန္
မ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ လြယ္ကူမည္။ က်ား၊ မ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္
ညီမွ်ရန္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အခြင့္အေရးညီ တူညီမွ်ရ႐ွိရန္ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရမည္။
၃။

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း - အရအသံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္း
အေသးစိတ္ကို ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စနစ္တက်ထုတ္ျပန္ရန္ ဥပေဒက
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ယူ႐ို ၄၀၀၀ ထက္မ်ားသည့္ အလွဴေငြလက္ခံရ႐ွိပါက အလွဴ႐ွင္
၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းႏွင့္တကြ သီးသန္႔ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ႐ွင္းတမ္း
ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကို အလြန္အမင္းတင္းၾကပ္၍မျဖစ္။ အလြန္အမင္းတင္းၾကပ္
ပါက ပါတီတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းအခ်ိန္မီ မၿပီးျခင္း၊ လုပ္အားမလံုေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
လက္ေတြ႔တြင္အလုပ္မတြင္ေပ။ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားပင္ ပံုမွန္လည္ပတ္ရန္ အခက္အခဲ
ျဖစ္လိမ့္မည္။

၄။

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအာဏာပိုင္မ်ား - ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏ ရန္ပံုေငြ
စီမံပံုအေပၚ

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည့္အာဏာပိုင္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရး

အာဏာႏွင့္ ကင္းႏိုင္သမွ် ကင္းရမည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုအာဏာပိုင္မ်ားမွာ
လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာ္လည္း
ေကာင္းဆက္စပ္ေနသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနကို တည္
ေထာင္ဖန္တီးသင့္သည္။ ဥပမာျပင္သစ္တြင္ CNCCFP၊ ၿဗိတိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္

တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနသည္ သီးျခားကင္းလြတ္မွသာ

ဌာနအခ်င္းခ်င္းအမွီသဟဲျပဳရသည့္ ျပႆနာမ်ားမွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
ပံုစံက်နျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္ သီးျခားကၽြမ္းက်င္မွဳ ရ႐ွိျခင္း၊
ျပည္သူအေပၚ

တိုက္႐ိုက္ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳေပးႏိုင္ျခင္းတို႔႐ွိသည္။

ဤသို႔

တည္

ေထာင္ထားေသာ ဌာနသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္
တိုင္းကို

ပံုမွန္ထုတ္ျပန္တင္ျပေပးျခင္းျပဳရမည္။

ျပဳသည့္အခါတြင္လည္း

သာမန္

ျပည္သူ လက္ လွမ္းမီ ဖတ္႐ွဳႏိုင္သည့္ထုတ္ျပန္မွဳျဖစ္ရမည္။
၅။

ျပစ္ဒဏ္ - ျပစ္မွဳမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်မွတ္ေသာအခါမွသာ
လွ်င္ သမမာသူမ်ားကို ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြျပစ္
ဒဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာအခါ ျပစ္မွဳအႀကီးအေသးအေပၚမူတည္၍ ဆီေလ်ာ္သည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ခ်မွတ္ရမည္။ ပါတီအႀကီးအေသးအေပၚမူတည္၍လည္း စဥ္းစားေပး
ရမည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္မွဳမက်ဴးလြန္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်မွတ္
ထားျခင္းသာ ျဖစ္ရမည္။
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၁။

ျပန္႔က်ဲမေနပါေစႏွင့္၊ သီးသန္႔တည္ေထာင္ထားပါ - ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္
ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ရန္ပံုေငြေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဌာနမ်ား သီးျခားစီတည္႐ွိၾကသည္။ ထိုသို႔တည္႐ွိမွ လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ဌာနအစံုစံုတြင္ ျပန္႔ႀကဲမေနဘဲ တစ္ဌာနတည္းတြင္ စုစည္းတည္႐ွိသည္။ အကယ္၍
သီးျခားတည္႐ွိၾကပါက ဌာနအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္
လုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ ေဆာက္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေငြကုန္
ေၾကးက်နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မွဳရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္မည္။

၂။

က႑အလိက
ု ္ ကၽြမး္ က်င္မဳွ တည္ေဆာက္ပါ - ေအဂ်င္စတ
ီ စ္ခေ
ု ကာင္းမြနစ
္ ာြ လည္ပတ္
ႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးမွာ ထိုေအဂ်င္စီအတြင္း႐ွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က႑
အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မွဳအားေကာင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဌာန၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းအားလံုး၏ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စနစ္တက်သင္တန္းေပးဖို႔ ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္သည္။

၃။

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါ - ဥေရာပ႐ွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒမ်ားသည္ ပံုစံမတူညီမွဳမ်ား
႐ွိရာ

အျခားႏိုင္ငံရွိ

ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏

အေတြ႔အႀကံဳမွ

ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ယက္မ်ား
ဖြဲ႔စည္း၍ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။
၄။

အခ်က္အလက္မ်ားကို အြင္လိုင္းတြင္တင္ေပးပါ - ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၏ရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အင္တာ
နက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္
ၾကည့္႐ွဳႏိုင္ရမည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပထားရမည္။

ေအဂ်င္စီက

လူတိုင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

ေပးရမည္။ ထုတ္ျပန္သည့္အခါ ပံုစံတက်႐ွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ မီဒီယာ
သမားမ်ားႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ အလြယ္တကူေလ့လာႏိုင္ရမည္။ ပါတီ
အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ႏွိဳင္းယွဥ္ျပထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ရမည္။

EdkifiHa&;ygwDESifU EdkifiHa&;orm;rsm;
၁။

ပါတီစံုကိုအားေပးပါ - ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္၊
ႏိုင္ငံေရးသမားအသစ္ ေပၚထြန္းရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရမည္။

၂။

အေလ့အက်င့္ေကာင္းကို ျပသပါ - ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းသည္
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာသည့္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္ရတတ္သည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိလ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားသည္

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို

ျပသ၍ရေသးသည္။

ထိုသို႔အေလ့

အက်င့္ေကာင္းကို ဥပေဒ၏ တိုက္တြန္းခ်က္မပါဘဲျပဳလုပ္ေသာပါတီမွာ အီတလီယန္
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apmifUMunfUa&;ESifU ouf0ifazmfaqmifa&;at*sifpDrsm;

ပါတီကို ဒီမိုကရာတီကို ျဖစ္သည္။ ထိုပါတီသည္ စာရင္းအင္းနည္းစနစ္မ်ားကို မည္သူ
၏

တိုက္တြန္းခ်က္မပါဘဲ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ တျခားပါတီတစ္ခ်ိဳ႕မွာ

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းခ်က္မပါဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။
၃။

အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ မွီခိုလြန္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္ - ဤေဒသတြင္ ပါတီ၀င္ဦးေရ ျမန္ျမန္
ဆန္ဆန္ ေလ်ာ့က်လာေနသည္။ ပါတီ၀င္ဦးေရနည္းသျဖင့္ ပါတီ၀င္ေၾကးလည္း
နည္းပါးသည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးေကာက္ခံရ႐ွိမွဳ အားနည္းသျဖင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ
မွီခိုမွဳမ်ားျပားလြန္းသည္။ အလွဴရွင္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ရျခင္းသည္ (အစိုးရႏွင့္
ဆက္ဆံရျခင္းကို ဆိုလိုသည္) အလွဴရွင္ငယ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ပတ္သက္ရျခင္းထက္
ပို၍အဆင္ေခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ ေရတိုအတြက္သာ မွန္ေပလိမ့္မည္။ ပါတီတစ္ရပ္
အတြက္ ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အမ်ားအျပားခင္းထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ
အစုိးရရန္ပုံေငြကို တစ္ေန႔တစ္ရက္တြင္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျပဳလာခဲ့ပါက ႐ုတ္တရက္
ၿပိဳလဲျခင္းမ်ိဳး မႀကံဳရေစရန္ျဖစ္သည္။

၄။

မဲဆႏၵရွင္အေပၚတာ၀န္ခံပါ - ဥေရာပါတြင္ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ လူထုလွဳပ္႐ွား
မွဳမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာပါတီတည္႐ွိမွဳကို အတိုက္အခံျပဳလိုသည့္
လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ား ေပၚထြန္းလာသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳကိုရ႐ွိရန္ (ျပည္သူက
ယံုမွ ပါတီတို႔အဓြန္ရွည္မည္) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီတြင္း စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ
မ်ားကို တင္းၾကပ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္စံႏွဳန္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
သင့္သည္။

rD'D,morm;rsm;
၁။

ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းပါ - ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ တရားမ၀င္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွာ
ေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပရသည့္အလုပ္ကို မီဒီယာသမားမ်ားက အေရးတႀကီးထမ္းေဆာင္
ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူကိုတတ္ႏိုင္သ၍ ရွာေဖြအသိေပးပါ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းသည္
ဒီမိုကေရစီစနစ္၏တာ၀န္ခံမွဳကို ကူညီျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။

၂။

ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ေပးပါ - ဤေဒသ႐ွိႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ သီးျခား
လြတလ
္ ပ္သည့္ ေစာင္ၾ့ ကည္ႀ့ ကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိင
ု မ
္ ်ားကို ျပည္သလ
ူ က္လမ
ွ ္းမီသည့္
ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအာဏာပိုင္
မ်ားသည္

အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို

မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္

ရယူၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ၊ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း
မ်ားကို ကိုးကားဖို႔လို၏။ အစိုးရတရား၀င္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စာရင္း
ဇယားမ်ားကို ကိုးကားရန္လိုသည္။ လူထုႀကိဳက္ေစမည့္ မမွန္ေသာ အခ်က္မ်ား၊
ပံုျပင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ရွားပါ။
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ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥရပ္ကို အယ္ဒီတာကေဖာ္ျပမည့္စာရင္းထိပ္ဆံုးတြင္ ထားေပးပါႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာ၏ စိတ္၀င္စားမွဳမွာ အတက္
အက်႐ွိသည္။ ေဖာ္ျပခံရဖြယ္မ်ားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအ႐ွဳပ္အရွင္းမ်ား ရွိမွေသာ္လည္းေကာင္းသာ ျဖစ္
တတ္သည္။ မီဒီယာသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ စနည္းနာၿပီး
ျပည္သူကို အဆက္မျပတ္ သတင္းေပးသင့္သည္။

၄။

ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ကင္းေအာင္ေနပါ - ဤ
ေဒသ႐ွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မကင္းသည္မွာ
အခ်ိန္ႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္သည္႐ွိသကဲ့သို႔
သြယ္၀ိုက္ဆက္စပ္မွဳ လည္းရွိသည္။ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မီဒီယာကို
လူတစ္ေယာက္တည္းမွ တိုက္႐ိုက္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမ်ိဳးရွိ၏။ သြယ္၀ိုက္ဆက္စပ္ျခင္း
မွာ အလွဴေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ပါတီသို႔ေငြလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴရွင္သည္
မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြလွဴဒါန္းျခင္းလည္း႐ွိ၏။ ဥပမာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ ဆြီဒင္
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းသည္

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္

ခိုင္မာ

ေသာ ဆက္စပ္မွဳ႐ွိၿပီး ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးသတင္းစာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ရွယ္ယာအမ်ားအျပားပိုင္ဆိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ကိစၥမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွ ေရွာင္သင့္သည္။

usrf;udk;pm&if;
ဘာကူဆန္၊ တီ (၂၀၀၄) ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊
ေထာက္ခံမလား၊ သည္းခံမလား၊ တိုက္ယူမလား။ ဂ႐ႈးသီးယပ္၊ အမ္၊ အမ္ (အယ္ဒီတာ)
ဗဟုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ-၄၂-၅၄၊ လိုင္ဒန္၊
စတိတင္း NJCM Boekerij.
ကာဆယ္ ဘတိုအာ၊ ပီစီယို၊ မိုလီနာ၊ ရပ္ခ်္ကို၀ါ (၂၀၁၄) ကမၻာႀကီးထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္၊
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို တရားမ၀င္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး
သိပၸံ ရီဗ်ဴး၊ အတြဲ (၃၅)၊ အမွတ္ (၃)၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၅၅-၃၇၅။
ကလိဖ္ ႏွင့္ ဖစ္ရွာ (၂၀၀၄) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအေျပာင္းအလဲႏႈိုင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္၊ ျပင္သစ္၊
ၿဗိတိန္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၇၇-၉၉။
ကလိဖ္ ႏွင့္ ဖစ္ရွာ (၂၀၀၅) ပါတီရန္ပံုေငြစီမံပံု အသြင္ေျပာင္းျခင္းသည္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
တည္ေထာက္ျခင္းေလာ၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပါတီရန္ပံုေငြအသြင္ေျပာင္းျပဳျပင္
ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ
ေရး၊ ၃၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၃၄-၅၇။
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၃။

ကိုလန္ဘို၊ အီး (၂၀၁၃) ပုဂၢလိကအလွဴေငြမ်ားေရစိုခံျခင္း ၂၀၁၂၊ အီးလ္ မတ္ဆေဂ်း႐ို၊ ၆ ဇြန္။
CNCCFP (၂၀၁၀) ဆယ့္သံုးႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ၊ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။ http://www.cnccfp.fr/docs/commission/cnccfp_activite_2010.pdf
CNCCFP (၂၀၀၅-၂၀၀၆) ကိုးႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ၊ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။ http://www.cnccfp.fr/docs/commission/cnccfp_activite_2005-2006.pdf
CNCCFP (၂၀၁၁) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းခ်ဳပ္အစီရင္
ခံစာမ်က္ႏွာအေပၚ

ဆန္းစစ္ျခင္း၊

စာမ်က္ႏွာ-၆၊

ဤလင့္တြင္

ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.cnccfp.fr/docs/partis/comptes/cnccfp_comptes_2010.pdf
ျပည္သူ႔ဘ၀ရွိ စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ (ၿဗိတိန္) ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ၊ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။ http://www.public-standards.gov.uk/our-work/annual-reports/
ျပည္သူ႔ဘ၀ရွိ စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ (ၿဗိတိန္) (၁၉၉၈) ျပည္သူ႔ဘ၀ရွိ စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ၏
ငါးႀကိမ္ေျမာက္အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ (သီေနးလ္ရီပို႔)။
ျပည္သူ႔ဘ၀ရွိ စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ (ၿဗိတိန္) (၂၀၁၁) ျပည္သူ႔ဘ၀ရွိ စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ၏ ၁၃
ႀကိမ္ေျမာက္အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ - ႏိုင္ငံေရးပါတီရန္ပံုေငြ၊ အလွဳ႕ရွင္ႀကီးမ်ားႀကီးစိုးသည့္
ယဥ္ေက်းမႈကို အဆံုးသတ္ေစျခင္း။
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၁က) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရန္ပံုေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာႏွင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

ဤလင့္တြင္

ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.osce.org/odihr/37843?download=true
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၁ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရန္ပံုေငြရယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း။ပါလီမန္အစည္းအေ၀း၊
Rec

1516။

ဤလင့္တြင္

ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://assembly.coe.int/Main.

asp?link=/Documents/AdoptedText/ta01/EREC1516.htm
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ ဆိုင္ရာ
အဂတိလိုက္စာမ်က္ႏွားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး

ဘံုသေဘာတူညီခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ

ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၀န္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္ Rec (2003) 4။
ဤလင့္တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/

economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20interface2006/rec%20
2003%20%284%29%20pol%20parties%20EN.pdf
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၉) က်ားမတန္းတူေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး ေၾကျငာခ်က္၊ ၀န္ႀကီး
မ်ားေကာ္မတီ၊ CM(2009)68။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1441675&Site=CM
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၁၀) ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မွတဆင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စာမ်က္
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ႏွားျပဳမႈျမွင့္တင္ေရး၊ ပါလီမန္အစည္းအေ၀း၊ Rec 1899။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
EREC1899.htm
ခေရာ့ခ်္၊ စီ (၂၀၀၄) ဒီမိုကေရစီအလြန္၊ ကင္းဗရိခ်္၊ ေပၚလတီပံုႏွိပ္တိုက္။
ေဒါလ္တန္ ႏွင့္ ၀တၱန္ဘား (အယ္ဒီတာ) (၂၀၀၂) ပါတီစြဲသမားမပါေသာ ပါတီမ်ား - အဆင့္ျမင့္
စက္မႈ

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊

ေအာက္စဖို႔၊

ေအာက္စဖို႔

တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
ဒီ ဆမ္ဘင္ဒါး (၂၀၀၅) SGP ပါတီႏွင့္ မခြဲျခားေရးမူ၊ စက္တင္ဘာ ၂၂၊ စာမ်က္ႏွာ-၄၅။
ဒီ ေဆာဆာ၊ အယ္ (၂၀၀၅) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား - တိ
က်ေသာျပင္ပေစာမ်က္ႏွာင့္ၾကည့္ေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ပါတီတြင္း
တာ၀န္ခံမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း အဂတိလုိက္စာမ်က္ႏွားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ အရည္
အေသြးျပည့္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိက ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္
ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္သို႔တင္သြင္းေသာ စာမ်က္ႏွာတမ္း၊ ISCTE၊ လစၥဘြန္း၊ ၁၉-၂၀
ေမလ။
ဒီ ေဆာဆာ၊ အယ္ (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေစာမ်က္ႏွာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရး စိတ္ေခၚမႈအသစ္
မ်ား - ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲျခင္း၊ ေငြစာမ်က္ႏွာရင္းဆိုင္ရာ ေပၚတူဂီအဖြဲ႔ဥပမာ။
ဥေရာပေတာင္ပိုင္းရွိ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ APCP Panel – ေပၚတူဂီျဖင့္
ႏႈိုင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း တြင္တင္သြင္းေသာ စာမ်က္ႏွာတမ္း၊ လစၥဘြန္း၊ ၁-၃ မတ္လ။
ေဒါဗလက္၊ ၀ိုင္၊ အမ္ (၂၀၁၁) အဂတိလိုက္စာမ်က္ႏွားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး - ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြရယူ
သံုးစြဲျခင္း၊ GRECO ၏ က႑အလိုက္ဆန္းစစ္မႈ တတိယဆန္းစစ္ျခင္းအလွည့္၊ ဥေရာပ
ေကာင္စီ။
ဒရက္စၾတာ၊ အယ္ (၂၀၀၈) ပါတီရန္ပံုေငြအေပၚသံုးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစာမ်က္ႏွာ
တမ္း၊ အမ္စတာဒမ္ တကၠသိုလ္။
ဒူးပြင့္၊ သီယားရီ (၂၀၁၀) မိုင္ခ႐ို-ပါတီး၊ မာစီး-ဖရိ၊ လားအိတ္စပရပ္၊ ၁ ဇူလိုင္၊ ဤလင့္တြင္
ဖတ္႐ႈပါ။

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/micro-partis-maxi-

fric_903396.html
အယ္ပါအီး (၂၀၁၃) မသိကိန္းမ်ားျပည့္ေနသည့္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွတ္စုမ်ား၊ ၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ဤလင့္
တြင္ ဖတ္႐ႈပါ။ http://politica.elpais.com/ politica/2013/02/02/actualidad/
1359819189_845362.html
ၿဗိတိန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (၂၀၀၈) ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္၊ အစိုးရ၏
အဆိုျပဳလႊာမ်ား - ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တု႔ံျပန္ခ်က္။
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http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/

ၿဗိတိန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (၂၀၁၁) ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး
အသံုးစရိတ္ရွင္းတမ္း။
အက္ပ္စတင္း၊ အယ္၊ ဒီ (၁၉၈၆) အေမရိကန္ပံုစံခြက္ထဲက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ WI-၀စၥကင္ဆင္
တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
ယူ႐ိုဘာ႐ိုမီတာ (၂၀၁၂က) အဂတိလိုက္စာမ်က္ႏွားမႈျမင့္တက္လာၿပီလား၊ ဥေရာပသမဂၢေကာ္
မရွင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။
ဥေရာပသမဂၢေကာ္မရွင္ (၂၀၁၁) ဥေရာပသမဂၢတြင္ အဂတိလိုက္စာမ်က္ႏွားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း။
ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://ec.euroopa.eu/dgs/home-aff airs/whatis-new/news/pdf/1_act_part1_v121_en.pdf
ဥေရာပပါလီမန္ (EP) (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံေရးရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေရး အရည္အခ်င္းႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀၁၂၊
၂၂၉၅ (INI)).
အက္၀င္း ႏွင့္ ဂါးလိစ္ (၂၀၀၆) ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္း၏ အကုန္အက် - ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔

အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း။

ဤလင့္တြင္

ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

h t t p : / / w w w 2 . l a w. e d . a c . u k / f i l e _ d o w n l o a d / p u b l i c a t i o n s / 2 _ 3 1 _
thecostofgivingandtaking.pdf
ဖာရယ္ ႏွင့္ ၀က္(ဘ္) (၂၀၀၂) မဲဆြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတျဖစ္လဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေဒါလ္တန္
ႏွင့္ ၀တၱန္ဘား (အယ္ဒီတာ)ပါတီစြဲသမားမပါေသာပါတီမ်ား - အဆင့္ျမင့္စက္မႈဒီမိုကေ
ရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၀၂-၂၈၊ ေအာက္စဖို႔၊ ေအာက္စဖို႔
တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
ဖစ္ရွာ၊ ေဂ် (၂၀၀၁) မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ - စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္ျဖင့္က်င္းပေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ပီ ေနာရစ္ (အယ္ဒီတာ) ၿဗိတိန္မဲမ်ား ၂၀၀၁၊ စ-၁၂၅-၃၆၊
ေအာက္စဖို႔၊ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
ဂရင္းနား၊ အက္(စ္) (၂၀၀၅) ႏိုင္ငံေရးခြင့္တူျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ႏွစ္ရပ္အၾကား
တိတိပပခ်ိန္ဆျခင္း၊ ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး
ေရးရန္ပံုေငြ၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၁-၇၀၊ စေတာ့ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA.
အဂတိလုိက္စာမ်က္ႏွားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စု (GRECO) (၂၀၀၇) ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈအေပၚဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ၊ တတိယအလွည့္ ဆန္းစစ္ျခင္း
အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
ႏိုင္ငံတကာ IDEA, ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေဒတာေဘ့စ္။ ဤလင့္တြင္႐ႈပါ။ http://www.idea.int/
political-finance.
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ပါလီမန္တကာသမဂၢ (IPU) (၂၀၁၂) ၂၀၁၂ ကာလအတြင္း ပါလီမန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - ႏွစ္
publications/WIP2012e.pdf
ကတ္(ဇ) ႏွင့္ မီယာ (၁၉၉၅) ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု၊ ပါတီဒီမိုကေရစီ မိုဒယ္အေျပာင္းအလဲမ်ား - ကာ
တဲလ္ပါတီဟူ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္း။ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ-၅-၂၈။
ကတ္(ဇ) ႏွင့္ မီယာ (၂၀၀၉) ကာတဲလ္ပါတီ သီးစစ္ - ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံေရး
အျမင္မ်ား၊ ၇(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၅၃-၆၆။
ကူးလ္၊ အာ (၂၀၀၁) အေနာက္ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ - ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္၊ နပ္စ္မတ္ခ်ာ
(အယ္ဒီတာ)

ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြႏႈိုင္းယွဥ္ေလ့

လာေရးခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား၊စာမ်က္ႏွာ-၇၃-၉၁၊ဘဒန္-ဘဒန္၊နာမို႔စ္။
ကို(စ္)၊ အမ္ (၂၀၀၈) ပါတီပန္းတိုင္၊ အဖြဲ႔အစည္း ဗီတို အခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အဂတိလိုက္
စာမ်က္ႏွားမႈဆိုင္ရာရွင္းတမ္း - ဂ်ာမန္ပါတီရန္ပံုေငြအုပ္စုအဖြဲ႔ ဆင့္ကဲေပၚေပါက္လာျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လူထုသေဘာထား၊ ပါတီမ်ား ဂ်ာနယ္၊ ၁၈(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၈၃-၃၀၁။
ခ႐ႈ၀ဲလ္၊ ေအ(၁၉၉၉) ၁၉၄၅-၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ား၏ အေနာက္ဥေရာပ မိုးလံုးျပည့္ပါတီ၊ အားတြန္းမႈျဖင့္
ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးအေပၚေလ့လာခ်က္၊ေဒါက္တာဘြယ
႔ဲ စ
ူ ာမ်က္ႏာွ တမ္း၊ အမ္စတာဒမ္တကၠသလ
ုိ ။္
တန္းတူညီမႈဥပေဒ၊ ၾသဂဲနစ္ဥပေဒ နံပတ္ ၃၊ ၂၀၀၆ ခု ၂၁ ၾသဂတ္၊ ေပၚတူဂီ။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္
ရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒနံပတ္ ၈၈-၂၂၇၊ ၁၉၈၈ ခု ၁၁ မတ္၊ ျပင္သစ္။
မီယာ၊ ပီ (၁၉၉၈) ပါတီႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ႀကီးအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္
ကိုယ္စာမ်က္ႏွားျပဳျခင္း၊ ယူ႐ိုပီယမ္ရီဗ်ဴး၊ ၆(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၆၁-၇၄။
မီယာ၊ ပီ (၂၀၀၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အနာဂတ္က အသို႔နည္း။ ဥေရာပအလယ္
ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသိပၸံရီဗ်ဳး၊ ၄(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ-၆-၂၀။
မတ္သီယာဆန္၊ နစ္ (၂၀၁၁) ဟတ္ခ်္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြ၊ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
အရင္းသည္

တိုရီရန္ပံုေငြ၏

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ဗ်ဴ႐ို၊

၃၀

၂၇

ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိသည္၊

စက္တင္ဘာ၊

ဤလင့္တြင္

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

h t t p : / / w w w. t h e b u r e a u i n v e s t i g a t e s . c o m / 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 / h e d g e fundsfinanciers-and-private-equity-tycoons-make-up-27-of-tory-funding/
မာေရး၊ အာ (၂၀၀၇) မျဖစ္မေနရေပးရေသာ ေနရာေ၀စုကို ပါတီမ်ားမွ မည္သို႔အေကာက္
အယူလုပ္သနည္း၊

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏

ညီမွ်မႈဥပေဒကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေလ့လာမႈ၊ ပါလီမန္ေရးရာ၊ ၆၀(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၆၈-၈၄။
နပ္စ္မတ္ခ်ာ (၁၉၉၃) အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး
ရန္ပံုေငြ ႏႈိုင္းယွဥ္ျခင္း၊ ဂင္းလစ္ (အယ္ဒီတာ) ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပရွိ
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တစ္ႏွစ္အလိုက္ အျမင္။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.ipu.org/pdf/

ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၃၃-၆၇၊ ေဘာင္ဒါ CO၊
၀တ္ဗ်ဴးပံုႏွိပ္တိုက္။
နပ္စ္မတ္ခ်ာ (အယ္ဒီတာ) (၂၀၀၁) ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ဘဒန္-ဘဒန္၊
နာမို႔စ္ ၀ါလဂီဆယ္ခ်ပ္။
နပ္စ္မတ္ခ်ာ (၂၀၀၃) အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါတီရန္ပံုေငြ၊ ၾသစတင္ႏွင့္ ယင္းစတြန္း
(အယ္ဒီတာ)၊ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ရန္ပံုေငြ၊

စာမ်က္ႏွာ-၁၁၇-၃၇၊ စေတာ့ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA.
နပ္စ္မတ္ခ်ာ (၂၀၀၉) ပါတီၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ ရန္ပံုေငြ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြ၊ ဘဒန္-ဘဒန္၊ နာမို႔စ္ ၀ါလဂီဆယ္ခ်ပ္။ (နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း)
အိုမန္၊ အမ္း (၂၀၁၂) ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏
ေဒတာေဘ့စ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ စေတာ့ဟုမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA.
ဦးမန္၊ ဟူအိ(တ) ႏွင့္ ပေလာ့ (၂၀၁၀) CEDAW, သမၼာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ နယ္သာလန္
ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ေရွး႐ိးု စြအ
ဲ စဥ္အလာ ႏွင့္ တုျ႔ံ ပန္သမ
ံ ်ား
အေပၚ ႀကိဳးစာမ်က္ႏာွ းသံးု သပ္ၾကည္ျ့ ခင္း၊ အုထရိဥပေဒရီဗ်ဴး၊ ၆(၂)၊ စာမ်က္ႏာွ -၁၅၈-၇၄။
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ေရးဥေ
ရာပ႐ံုးအဖြဲ႔ (၂၀၁၀) ႏိုင္ငံေရးပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ လမ္းညႊန္။
ပီစီယို (၂၀၁၂) ဥေရာပရွိ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ
ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ အလုပ္စာမ်က္ႏွာတမ္းစီးရီး နံပတ္ ၁၈၊ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။ http://www.partylaw. leidenuniv.nl/uploads/wp1812.pdf
ပီစီယို (၂၀၁၃) ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းလား၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒ၏ ပကတိအရွိတရားႏွင့္ အေျပာအဆိုအေပၚ ရင္ဆိုင္ၾကည့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ဆိုင္ရာ ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ အလုပ္စာမ်က္ႏွာတမ္းစီးရီး။
ပီစီယို (၂၀၁၄) ကိုယ္က်ိဳးရွာဥပေဒသမားလား၊ အီတလီႏိုင္ငံ ပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ ေတာင္
ဥေရာပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အတြဲ (၁၉)၊ အမွတ္ (၁)၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃၅-၅၂။
ပီစီယို ႏွင့္ ၀န္ဘီဇင္ (၂၀၁၄၊ ထြက္ရန္ရွိ) ပို၍၊ ပို၍ လူစံုတက္စံုျဖစ္လာေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ အစုိးရရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ဥပေဒနယ္နိမိတ္၊ ဘုတ္႐ိုက္ (အယ္ဒီတာ) စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒခြာ
လိုက္သည့္ကာလလား၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒမ်ားအ
ေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အန္အာေဘာ္၊ MI၊ မီခ်ီဂန္တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။
ပင္တို ဒက္ခ်င္စကီး (၂၀၀၂) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း - တကမၻာလံုး
ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္၊ ၁၃(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၉-၈၆။
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၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ။
သကာ႐ို၊ ဆူဇမ္၊ အီး (၂၀၀၄) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအေျပာင္းအလဲ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း - ပတ္၀န္း
က်င္ႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၅၃-၇၅။
သကာ႐ုိ၊ ဆူဇမ္ (၂၀၀၇) ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ႏႈိုင္းရျမင္ကြင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ႏွစ္စဥ္ရီဗ်ဴး၊ ၁၀၊
စာမ်က္ႏွာ-၁၉၃-၂၁၀။
သကတ္ခ်ႏိုင္ဒါ၊ အီး၊ အီး (၁၉၄၂) ပါတီအစိုးရ၊ နယူးေယာက္၊ ဖရာရာ ႏွင့္ ႐ိုင္းဟတ္ ကုမၸဏီ။
ေသရဒါကီ၊ အီမာႏိုေအးလ (၂၀၁၂) အက်ပ္အတည္းအတြင္း၀ယ္၊ ဂရိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္
အစိုးရရန္ပံုေငြ တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ၁၃ ဇန္န၀ါရီ၊ ဂရီရီေပၚတာ။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ
သည္။ http://greece.greekreporter.com/2012/01/13/in-midst-of-crisis-statefunding-for-greekpolitical-parties-increases/
အိုင္ယာလန္ျပည္သူ႔႐ံုးေကာ္မရွင္စံႏႈန္းမ်ား (၂၀၀၇) ေဒသဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္
အကန္႔အသတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ အေမြအနစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
၀န္ႀကီးသို႔

တင္သြင္းေသာ

အစီရင္ခံစာမ်က္ႏွာ။

ဤလင့္တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.sipo.gov.ie/en/About-Us/Our-Policies/Review-of-Legislation/
Submission-to-the-Minister/
ေနာ္ေ၀ စာမ်က္ႏွာရင္းအင္း (၂၀၀၅-၂၀၁၁) ဤလင့္တြင္ ဖတ္ပါ။ http://www.ssb.no/
forside
စဥ္ဆက္မျပတ္ အစိုးရ ညႊန္းကိန္းမ်ား (၂၀၁၁) ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.
sgi-network.org/index.php?page=indicator_quali&indicator=S1_4
သ၀ါသန္း၊ အယ္ (၁၉၉၂) ေနာ္ေ၀၊ ရစ္ခ်တ္ ကတ္(ဇ) ႏွင့္ ပီတာမီယာ (အယ္ဒီတာ) ပါတီ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

-

အခ်က္အလက္လက္စြဲစာမ်က္ႏွာအုပ္၊

စာမ်က္ႏွာ-၇၃၂-၈၀၊

လန္ဒန္၊ ေဆးခ်္။
တန္ နယ္ပယ္ (၂၀၁၁) ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွစခဲ့ေသာ အလုပ္အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ႀကံ
ေဆာင္ျခင္း - အမ်ိဳးသမီးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲပါတီ
အေပၚ ဒတ္ခ်္႕တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဥေရာပျပည္သူ႔
ဥပေဒ၊ ၁၇(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၁-၇၀။
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒစာမ်က္ႏွာစုေပါင္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဥပေဒ၊ ဥပေဒအမွတ္ ၃၆၁၊ ၃၀
မတ္ ၁၉၅၇၊ ပုဒ္မ ၉၆၊ အီတလီ။
၁၉၇၉ ခု ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ကိုယ္စာမ်က္ႏွားလွယ္မ်ားေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေရးဥပေဒ
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Title
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သာ၀ီယန္ႏို၊ အာ (၂၀၁၃) ဒီမိုကေရစီကို ဇီ၀ိန္ေျခြႏိုင္ေသာ မဲ၀ယ္ျခင္းဓေလ့၊ လားရီပက္ဗလီကာ၊

(ဥပေဒအမွတ္ ၇၂/၇၉၊ ဆိုက္ပရပ္) (၁၉၇၉)။
ေမာ္လတာ တိုင္းမ္ (၂၀၀၉) ပါတီရန္ပံုေငြပြင့္လင္းျမင္သာေရး၊ ၁၈ ဒီဇင္ဘာ။ ဤလင့္တြင္ဖတ္႐ႈ
ႏိုင္ပါသည္။ http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091218/opinion/
openness-and-transparency-in-party-funding.286431
၀န္ ဘီဇန္ (၂၀၀၄) ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈတျဖစ္လဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ၁၀(၆)၊
စာမ်က္ႏွာ-၇၀၁-၂၂။
၀န္ ဘီဇန္ (၂၀၁၁) ပါတီဒီမိုကေရစီကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း - စစ္မက္အလြန္ကာလ
ဥေရာပတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဥပေဒအရဖြဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
ဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်ဂ်ာနယ္၊ ၄၂၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၈၇-၂၀၂။
၀န္ ဘီဇန္ ႏွင့္ နပ္စ္မတ္ခ်ာ (၂၀၀၁) ဥေရာပေတာင္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ - အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊
စပိန္၊ နပ္စ္မတ္ခ်ာ (အယ္ဒီတာ) ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ႏိုင္ငံေရးရန္
ပံုေငြႏႈိုင္းယွဥ္ေလ့လာေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃၁-၅၄၊ ဘဒန္-ဘဒန္၊ နာမို႔စ္
၀ါလဂီဆယ္ခ်ပ္။
၀န္ ဘီဇန္ ႏွင့္ ကိုပက္ကီ (၂၀၀၇) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါတီမ်ား - ေခတ္ၿပိဳင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရွိ
အစုိးရရန္ပုံေငြ၊

ျပည္သူ႔စည္းၾကပ္မႈႏွင့္

အက်ိဳးေမွ်ာ္ျခင္း၊

ပါတီႏိုင္ငံေရး၊

၁၃(၂)၊

စာမ်က္ႏွာ-၂၃၅-၅၄။
၀န္ ဘီဇန္၊ မီယာ ႏွင့္ ပိုးဂန္း (၂၀၁၂) သြားရင္းသြားရင္း…ေပ်ာက္သြားျခင္းေလာ၊ ေခတ္ၿပိဳင္
ဥေရာပတြင္

ပါတီ၀င္မ်ားက်ဆင္းျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးသုေတသနဥေရာပဂ်ာနယ္၊

၅၁၊

စာမ်က္ႏွာ-၂၄-၅၆။
၀န္ ဘီဇန္ ႏွင့္ မိုလီနား (၂၀၁၂) ပါတီႏိုင္ငံေရးကို ဥေရာပပံုစံသြပ္သြင္းျခင္းေလာ၊ နယ္နိမိတ္
မထားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒသေဘာတရားမ်ား

တြန္းတိုက္မႈမ်ား၊

အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေရး၊ ၃၅(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၃၂-၅၆။
၀န္ ဘီဇန္ ႏွင့္ ပီစီယို (၂၀၁၃) ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီ ပံုေဖာ္ျခင္း - ပါတီတြင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚ
ဥပေဒအရစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ကတ္(ဇ) ႏွင့္ ခေရာ့(စ) (အယ္ဒီတာ) ပါတီတြင္း
ဒီမိုကေရစီ စိတ္ေခၚမႈမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇-၄၈၊ ေအာက္စဖို႔၊ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္
တိုက္။
၀ါနာဒကီး၊ စီ (၂၀၁၂) လူထုပါတီမွ ကာတဲလ္ပါတီသို႔ - ရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲျခင္းစနစ္၊ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံု
အေျပာင္းလဲမ်ားမွဆင့္ ဂရိျပည္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုဆင့္ကဲတိုးတက္လာျခင္း၊ ႏို
င္ငံေရးပါတီဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပစာမ်က္ႏွာတမ္း
စီးရီး နံပတ္ ၁၈။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.partylaw.leidenuniv.
nl/ uploads/wp2712.pdf
၀ိုအားမန္း၊ ဂ်ီ (၂၀၁၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အနာဂတ္၊ လက္ခ်ာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၈။
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၀စ္ကာ ႏွင့္ မဒၵင္ (၂၀၀၉) ပါတီတို႔ရဲ့ေငြ၊ လြယ္ဗင္း၊ အကၠိဳ။

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္လက္စြဲစာမ်က္ႏွာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၈၁-၈၃၆၊
လန္ဒန္၊ ေဆ့ခ်္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (WEDO) (၂၀၀၇) အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စာမ်
က္ႏွားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ။ ဤလင့္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.wedo.org/wpcontent/uploads/women-candidates-andcampaign-fi nance-report-fi nal.pdf

rSwfpkrsm;
၁။

ယခုအခန္းတြင္ပါသည့္ ၂၄ ႏိုင္ငံကို သံုးေဒသခြဲထားပါသည္။ (၁) ပထမေဒသမွာ
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း - ဒိန္းမတ္၊ အိုင္းစလန္၊ ယူေက၊ အိုင္ယာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဖင္လန္ ႏွင့္
ဆြီဒင္ - (၂) ဒုတိယေဒသမွာ ဥေရာပေတာင္ပိုင္း - အီတလီ၊ အင္ဒုိရာ၊ ဆိုင္းပရပ္၊
ေပၚတူဂီ၊ ဂရိ၊ ေမာ္လတာ၊ ဆန္မရီႏို ႏွင့္ စပိန္ - (၃) တတိယေဒသမွာ ဥေရာပ
အေနာက္ပိုင္း - ၾသစႀတီးလ်ား၊ ဂ်ာမနီ၊ မိုနာကို၊ ဘယ္လဂ်ီယန္၊ လီခ်န္စတိုင္း၊
နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ လူဇင္ဘတ္ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ တို႔ျဖစ္သည္။

၂။

Van Biezen 2011; Casal Bertoa et al. 2013.

၃။။

ဥေရာပေကာင္စီ ၂၀၀၁က။

၄။

ယူေကႏွင့္ အိုင္ယာလန္ကို အခန္း (၇) တြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း (၈) အဂၤလိပ္စကား
ေျပာေသာ အေျခခိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ
သည္။ ဤအခန္းတြင္ ထည့္သြင္းရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားအေ
နာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုး၀င္သည့္အခ်က္မ်ားပါေန၍ျဖစ္
သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕စာဖတ္သူမ်ားမွာ အခန္း (၇) သက္သက္ကိုသာဖတ္မည္ဟု
ရည္႐ြယ္လ်င္လည္း အဆင္ေျပေစရန္ျဖစ္သည္။ အခန္း (၇) ႏွင့္ (၈) ႏွစ္ခုစလံုးတြင္
ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ပို၍အဆင္ေျပမည္ဟု ယူဆပါသည္။

၅။

Eurobarometer ၂၀၁၂a; European Commission ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၃။

၆။

Casal Bertoa et al. ၂၀၁၄. Pinto-Duschinsky ၂၀၀၂; Scarrow ၂၀၀၇ ကိလ
ု ည္း႐ွဳပါ။

၇။

Van Biezen and Kopecky ၂၀၀၇; Ohman ၂၀၁၂.

၈။

ဥေရာပေကာင္စီ၀န္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (၂၀၀၃) ၃ ႏွင့္၄ - (CM(၂၀၀၉)
၆၈); အႀကံျပဳခ်က္ ၁၈၉၉ (၂၀၁၀)။
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၀ီဖတ္ ႏွင့္ ပီယာရယ္ (၁၉၉၂) “ဆြီဒင္” ရစ္ခ်က္ ကတ္(ဇ) ႏွင့္ ပီတာမီယာ (အယ္ဒီတာ)

၉။

Epstein ၁၉၈၆; van Biezen ၂၀၀၄.

၁၀။

Van Biezen ၂၀၁၁.

၁၁။

Van Biezen and Piccio ၂၀၁၃.

၁၂။

OSCE/ODHIR 2010, စာမ်က္ႏွာ ၁၁။

၁၃။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ပါတီရန္ပံုေငြကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပထမ
ဆံုးစည္းမ်ဥ္းကိုမူ

၁၉၆၆

ခုႏွစ္တြင္မွ

စတင္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြကို

ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ခ်မွတ္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိုဥပေဒျဖင့္စည္း
မ်ဥ္းသတ္မွတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမွာ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဆြီဒင္ျဖစ္သည္(Svasand ၁၉၉၂;
Widfeldt and Pierre ၁၉၉၂) ။ ၁၉၇၉ တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
ေပၚလာသည္ (ဥပေဒ ၇၂/၇၉)။
၁၄။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒသီးသီးသန္႔သန္႔ မရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းလံုး၀မ
ရွိဟု ဆိုလိုသည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္၊ အျခားဥပေဒမ်ား
တြင္

ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္

စည္းၾကပ္ႏိုင္သည္

(ဥပမာ

မီဒီယာဥပေဒ

သို႔မဟုတ္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား တြင္ျဖစ္သည္။)
၁၅။

ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ အဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေဒတာေဘ့စ္ကို အေျခခံဆန္းစစ္
ေလ့လာထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔စည္းမ်ဥ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံရာခိုင္ႏႈန္းကို ေမးခြန္းနံပတ္ ၁-၁၃၊
၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂-၃၊ ၂၉-၃၁၊ ၃၃၊ ၃၅-၃၉၊ ၄၁၊ ၄၃ တိက
႔ု ို အမွနဟ
္ ုေျဖထားသည္အ
့ ေျဖမ်ားျဖင့္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၆။

Van Biezen and Molenaar ၂၀၁၂; Piccio ၂၀၁၂.

၁၇။

၁၉၅၀ အလြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၆၀ အလြန္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ - Krouwel
၁၉၉၉, စာမ်က္ႏွာ ၆၈. လက္ရွိအခ်က္အလက္အတြက္ ေနာ္ေ၀စာရင္းအင္း (၂၀၀၅၁၁) ကို႐ႈပါ။

၁၈။

Van Biezen, Mair and Poguntke ၂၀၁၂.

၁၉

Van Biezen and Nassmacher ၂၀၀၁. စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈။

၂၀။

ေနာ္ေ၀ႏွငဆ
့္ င
ုိ သ
္ ည္လ
့ က္ရက
ိွ န
ိ း္ ဂဏန္းမ်ားအတြက္ ေနာ္ေ၀စာရင္းအင္း(၂၀၀၅-၂၀၁၁)၊
ၿဗိတိန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ၀စံႏႈန္းမ်ားေကာ္မတီ (ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား ၂၀၀၀-၁၀)၊
ဘယ္လဂ်ီယမ္အတြက္ (၂၀၀၇) Weekers and Maddens ၂၀၀၉. ျပင္သစ္အတြက္
CNCCFP (၂၀၀၄-၁၁)၊ ဂရိအတြက္ ၁၉၉၇-၂၀၀၇ Vernarkakis ၂၀၁၂.

၂၁။

Intaktsredovisning (၀င္ေငြရွင္းတမ္း) မွတြက္ခ်က္ထားသည္။ ထိုရွင္းတမ္းကို ဆြီဒင္
ဒီမိုကရတ္မ်ားမွအပ က်န္ပါလီမန္ပါတီမ်ားအားလံုးမွ ဆႏၵသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပံုႏွိပ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။
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Dragstra ၂၀၀၈, စာမ်က္ႏွာ ၂၀၄။

၂၃။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ (international
dollars I$) ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကးႏွင့္ ယွဥ္ျပထားသည္။ အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ဟူသည္ ၀ယ္ႏိုင္အားကြဲလြဲမွဳ (purchasing power parity) ကို ထည့္သြင္း
တြက္ခ်က္ တီထြင္ထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ေငြေၾကးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားကို
ႏွိဳင္းယွဥ္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ သင့္ေတာ္သည့္အတြက္ သံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံ (ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳအဆင္ေျပရန္ အေမရိကန္ကို အေျခခံျပဴပါသည္) ႏွင့္ ၀ယ္ႏိုင္းအား
ကြဲလြဲမွဳ အဟမ်ားစြာႀကီးသည့္ႏိုင္ငံအတြက္ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏွဳန္း
သည္ သာမန္လဲလွယ္ႏွဳန္းႏွင့္ကြာေနမည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာအတြက္ ေငြလဲလွယ္
ႏွဳန္းကို မေပးထားရျခင္းမွာ အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာႏွင့္ အေျခတူျပဳထား၍ ျဖစ္
သည္။ မူရင္းေငြေၾကးကို မသိသည့္အေျခအေန၊ ယူ႐ိုကဲ့သို႔ ဒုတိယေငြေၾကးကို ညႊန္း
ထားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းမေပးထားပါ။ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း
ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ႐ွဳပါ။

၂၄။

၂၀၀၄

ခုႏွစ္

စာရင္းမ်ားရွင္းလင္းခ်က္တြင္

အေျခခံထားသည့္

အခ်က္အလက္

(CNCCFP ၂၀၀၅-၆)
၂၅။

ေနာ္ေ၀စာရင္းအင္း။

၂၆။

Nassmacher ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅။

၂၇။

ဥပမာ Koole ၂၀၀၁; van Biezen and Nassmacher ၂၀၀၁ ကို ႐ႈပါ။

၂၈။

ပမာဏအနည္းငယ္ေသာလွဴဒါန္းမႈဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္ မည္သည့္ပမာဏဟူ၍
သီးသီးသန္႔သန္႔လက္ခံက်င့္သံုးသည္မရွိေပ (Scarrow ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၉၇).
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ပမာဏအနည္းငယ္လွဴဒါန္းမႈကို ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ရာ ယူ႐ို ၃၃၀၀၊
အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၄၂၀၀ ထက္နည္းလွ်င္ ပမာဏနည္းသည္ဟု သတ္မွတ္
သည္။ သို႔ေသာ္ ဤပမာဏသည္ နည္းသည့္အဆင့္မရွိ၊ အလြန္မ်ားေနေသးသည္ဟု
ဆိုၾကသည္ (Nassmacher ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၂၁၆။). ဤအခန္းတြင္ ယူ႐ုိ ၉၉၉
ထက္ငယ္လွ်င္ ပမာဏအနည္းငယ္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူက သတ္မွတ္သည္။

၂၉။

Mair ၁၉၉၈, ၂၀၀၃.

၃၀။

ၾသစႀတီးယား၊ ျပင္သစ္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဘယ္လဂ်ီယန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
ကို Nassmacher ၂၀၀၁; Koole ၂၀၀၁; ေနာ္ေ၀စာရင္းအင္း; Weekers and
Maddens ၂၀၀၉ မွအေျခခံယူထားသည္။

၃၁။

Nassmacher ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၂၆၁-၉။

၃၂။

Mathiason ၂၀၁၁; Nassmacher ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၂၆၂။
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1. Chapter
Title
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၂၂။

၃၃။

Ewing and Ghaleigh ၂၀၀၆.

၃၄။

၂၀၀၂ ေရာ၊ ၂၀၁၁ ပါ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမွာ
တစ္ခုတည္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ အိုင္းရစ္ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒသည္ အျမင့္ဆံုးအလွဴ
ေငြတန္ဖိုးကို ယူ႐ို ၂၅၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၈၀၀) သို႔ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ယူ႐ို
၁၅၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၇၀၀) ထက္ေက်ာ္လြန္လွဴဒါန္းလွ်င္ ေၾကညာ
ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယူ႐ို ၂၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၃၀) ထက္
ေက်ာ္သည့္ ကုမၸဏီအလွဴေငြကို တားျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္က တခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမွသာခြင့္ျပဳသည္။ ျပည္သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔ေကာ္မရွင္စံႏႈန္း (SIPO) က အခ်က္အလက္
မ်ားကို

ထုတ္ျပန္သည္။

လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး

ဤေကာ္မရွင္မွာ

၂၀၀၁

ခုႏွစ္က

အလွဴေငြထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊

တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္

မ်ားႏွင့္ အိုင္းရစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရရွိသည့္ အစိုးရရန္ပံုေငြအသံုးစရိတ္ကို ႀကီးၾကပ္
သည္။ (see http://www.sipo.gov.ie/en/ ကို႐ႈပါ)။
၃၅။

Colombo ၂၀၁၃.

၃၆။

Vernardakis ၂၀၁၂.

၃၇။

ဥေရာပေကာင္စီ ၂၀၀၃ခ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄။

၃၈။

GRECO ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

၃၉။

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ႏွင့္ ေငြစာရင္းအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/၂၀၀၃ျဖင့္
ျပ႒ာန္းေပးၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္လိုက္သည္။

၄၀။

ဤျဖစ္ရပ္ကို Portucale affaire ဟုျပည္သူက အသိမ်ားသည္။

၄၁။

စဥ္ဆက္မျပတ္ အစိုးရ ညႊန္းကိန္း ၂၀၁၁။

၄၂။

ဥေရာပေကာင္စီ ၂၀၀၃ခ၊ အာတီကယ္ ၃။

၄၃။

CNCCFP ၂၀၀၅-၆.

၄၄။

Dupont ၂၀၁၀.

၄၅။

CNCCFP ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁။

၄၆။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိႏိုင္ငံေရးပါတီ၊

ပါတီစနစ္မ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္

ပါတီ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရရွိသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြအေၾကာင္းကို ဤအပိုင္းတြင္
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္
ယူေကႏို္င္ငံတို႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရရန္ပုံေငြကို ပါတီမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးထားသည္။
၄၇။
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Times of Malta ၂၀၀၉.

International IDEA

၄၈။

Nassmacher

၂၀၀၃.

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/

၄၉။

Piccio ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၈၈-၉။pp.

၅၀။

Ohman, ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၂၅။

၅၁။

ပါတီ၀င္အေရအတြက္အေပၚအေျခခံၿပီး

ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔

အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးသည့္

ႏိုင္ငံမွာ အေနာက္ဥေရာပတြင္ နယ္သာလန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာရွိ သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြ
လက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ ပါတီတစ္ရပ္သည္ ပါတီ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ ရွိရမည္ (Piccio
၂၀၁၃)။ သို႔ေသာ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီ၀င္ဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အနိမ့္ဆံုး
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ပါတီမွတ္ပံုတင္သည့္အခ်ိန္ကတည္းကပင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ (ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတို႔တြင္ျဖစ္သည္) (Piccio
၂၀၁၄).
၅၂။

OSCE/Venice ေကာ္မရွင္လမ္းညႊန္အရ - အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ပါလီမန္တြင္ ခံုေနရာရွိ
သည့္ ပါတီတိုင္းကို အစုိးရရန္ပုံေငြတစံုတရာ ခ်ေပးသင့္သည္ ဟူ၏။ သို႔ေသာ္ ပါတီစံု
စနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္ အစုိးရရန္ပုံေငြတခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ပါလီမန္တြင္ ခံုေနရာမရွိသည့္ပါတီ
မ်ားသို႔လည္းေပးသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္ေျမွာက္
ႏိုင္ျခင္းရွိလွ်င္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုလည္း တစံုတရာရသင့္သည္ ဆို၏။ ဤသည္မွာ
ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိေနၿပီးေသာ ပါတီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္၊ သင့္တင့္သည့္
အခြင့္အေရးတစ္ခုရရွိရန္

ပါတီသစ္မ်ားအတြက္

အေရးပါသည္။

(OSCE/ODIHR

၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၇၁-၂).
၅၃။

ဖင္လန္ႏွင့္ နယ္သာလန္တြင္ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေက်ာ္လြန္
မ်ဥ္းဟူ၍မရွိေပ။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္သည့္ ေက်ာ္လြန္မ်ဥ္းဆိုလွ်င္
၀.၃၅ ႏွင့္ ၀.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးျဖစ္သည္။

၅၄။

Nassmacher ၂၀၀၃; Piccio ၂၀၁၃.

၅၅။

ဤဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊
ကိုစတာရီကာ၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၊ ဂြာတီမာလာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ မကၠစီကို၊ ႏိုင္ဂရာဂြာ၊
ပါရာေကြး၊ ပီ႐ူး၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ဗင္နီဇြဲလား တို႔ျဖစ္သည္။ (ထုတ္ေ၀ရန္ရွိသည့္ Casal Bertoa
et al. ၂၀၁၄ တြင္႐ႈပါ။)

၅၆။

အစုိးရရန္ပုံေငြ တိုက္႐ိုက္ပံုစံတစ္ခုမွာ တိုေတာင္းေငြႏွင့္ ခရမ္ဘုန္းေငြပင္ျဖစ္သည္။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အတိုက္အခံပါတီသို႔ေပး
သည္ေငြျဖစ္သည္။ (၁၉၇၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၆ တို႔တြင္ စတင္ခ်ေပးခဲ့သည္)။ အစုိးရရန္ပုံေ
ငြတိုက္႐ိုက္ပံုစံေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ မူ၀ါဒဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဂရန္႔ေငြျဖစ္သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံေအာက္
လႊတ္ေတာ္တြင္ ခံုႏွစ္ေနရာရရွိသည့္ မည္သည့္ပါတီကိုမဆို ေပးသည့္ ေငြျဖစ္သည္
(၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ်ေပးခဲ့သည္)။ [ခရမ္ဘုန္းေငြဆိုသည္မွာ ေလာ့ဒ္ခရမ္ဘုန္း
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ဟုေခၚသည့္ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ေခါင္းေဆာင္၏ အမည္ကအ
ုိ စြျဲ ပဳ၍ ၂၇ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၁၉၉၆
ခုႏစ
ွ က
္

ခ်ေပးေသာ

ေငြျဖစ္သည္။

တစ္ႏစ
ွ တ
္ စ္ခါေပးေသာေငြျဖစ္သည္။

အသံးု စရိတအ
္ တြက္
ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္တင
ြ ္

အတိက
ု အ
္ ခံပါတီမ်ားသိ႔ု
အတိက
ု အ
္ ခံကုိ

ေပး

ေသာေငြကုိ တိေ
ု တာင္းေငြ (short money) ဟုေခၚသည္။ -ဘာသာျပန္သူ ရွငး္ လင္း ခ်က္]
၅၇။

Committee on Standards in Public Life ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၃၆။

၅၈။

ပ်မ္းမွ်ရာခိုင္ႏႈန္းကို Dragstra (၂၀၀၈, p. 306) ႏွင့္‘Notitie Herijking Wet
subsidiering politieke partijen’, Kst. 27442, nr. 6 မွ ညွိႏႈိုင္းယူထားသည္။ Piccio
၂၀၁၃ ကို႐ႈပါ။

၅၉။

Crouch ၂၀၀၄.

၆၀။

ဥေရာပေကာင္စီ၊ Rec 1516(၂၀၀၁), ၂၀၀၁.

၆၁။

Nassmacher ၁၉၉၃; Katz and Mair ၁၉၉၅; Scarrow ၂၀၀၄; Piccio ၂၀၁၄. Katz
and Mair (၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၇၅၆) တင္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဟူသည္မွာ
အခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ရ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီတို႔သည္ သူတို႔အတြက္ လစာစရိတ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ ထူးျခားမႈရွိသည္ မဟုတ္
ပါေလာ။

၆၂။

Katz and Mair ၁၉၉၅.

၆၃။

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Nassmacher ၁၉၉၃; Scarrow ၂၀၀၄; Kos ၂၀၀၈
ကို႐ႈပါ။

၆၄။

Seiradaki ၂၀၁၂.

၆၅။

Inter-Parliamentary Union မွအခ်က္အလက္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္ထားသည္။
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif010213.htm တြင္႐ႈပါ။

၆၆။

http://www.quotaproject.org/ တြင္႐ႈပါ။

၆၇။

၁၉၉၉ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ အေျခခံဥပေဒအက္နံပတ္ ၉၉-၅၆၉။

၆၈။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁
ရက္ေန႔ကခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒအမွတ္ ၈၈-၂၂၇ (ပုဒ္မ၉-၁)။

၆၉။

IPU ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃။

၇၀။

Ibid.

၇၁။

CNCCFP ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၆။
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Murray ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၅၇၁။

၇၃။

၂၀၁၂ ခု (ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ) ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္၊ အခန္း
၂၇။ http://www.partylaw.leidenuniv.nl တြင္႐ႈပါ။

၇၄။

Lei da Paridade, Lei Organica no ၃/၂၀၀၆, de 21 de Agosto [Parity Law,
Organic Law no.၃/၂၀၀၆ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၁].

၇၅။

၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္လ ၆ ရက္၊ ဥပေဒအမွတ္ ၉၆၊ ပုဒ္မ ၉.၆။ http://www.partylaw.
leidenuniv.nl ႐ႈပါ။

၇၆။

WEDO ၂၀၀၇.

၇၇။

OSCE ၂၀၁၀,စာမ်က္ႏွာ ၇၅; EP ၂၀၁၂.

၇၈။

EP ၂၀၁၂, အခန္း ၁၈။

၇၉။

Rechtbank’s-Gravenhage, ၂၀၀၅, LJN: AU2088, HA ZA 03/3395. CEDAW
အရ၊ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး
နယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို တိုက္ဖ်က္
ရန္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ (က)
ေရြးေကာက္ပြဲအားလံုး၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအားလံုး၊ လူထုအတြင္းေရြးေကာက္ခံသည့္
မည္သည့္အဖြဲ႔မ်ားတြင္မဆို ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက အာမခံခ်က္
ေပးရမည္ (ပုဒ္မ ၇)။

၈၀။

De Saambinder, 22 September ၂၀၀၅, စာမ်က္ႏွာ ၄-၅။

၈၁။

Barkhuysen ၂၀၀၄; Ten Napel ၂၀၁၁; Oomen, Huijt and Ploeg ၂၀၁၀.

၈၂။

SGP ပါတီ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚ တရား႐ံုးေတာ္မွ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး
ေနာက္တြင္ ပါတီသည္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ လိုက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ ပါတီ၏ရာထူးမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရလာသည္။ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၈၃။

OCSE/ODHIR ၂၀၁၀, စာမ်က္ႏွာ ၇၅-၆။

၈၄။

Ohman ၂၀၁၂, စာမ်က္ႏွာ ၃၅-၇။

၈၅။

ဤလက္စြဲစာအုပ္မွ အခန္း ၆ ကိုၾကည့္ပါ။ Van Biezen ၂၀၀၄ ကိုၾကည့္ပါ။

၈၆။

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, no 361, Art. 96.

၈၇။

Saviano ၂၀၁၃.

၈၈။

Clift and Fisher ၂၀၀၄,စာမ်က္ႏွာ ၆၉၀။
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၇၂။

၈၉။

GRECO ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၁၈။

၉၀။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔ေကာ္မရွင္စံႏႈန္း၊ http://www.sipo.
gov.ie/en/About-Us/Our-Policies/Review-of-Legislation/Submission-to-theMinister/ ကို႐ႈပါ။

၉၁။

Committee on Standards in Public Life (UK) ၁၉၉၈.

၉၂။

Fisher ၂၀၀၁; Clift and Fisher, ၂၀၀၅ ကို႐ႈပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သည္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေပါင္သန္း ၂၀ (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ၃၇.၇ သန္း) မွ ေပါင္ ၁၅ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၄.၅ သန္း)
အထိေလ်ာ့ခ်ရန္ အဆိုျပဳလိုက္သည္။ ယူေကႏို္င္ငံတြင္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို Electoral Commission ၂၀၀၈, pp. 40–6 တြင္႐ႈပါ။

၉၃။

Bowman v. United Kingdom, App. No. 24839/94, 26 Eur. H.R. Rep. 1 (၁၉၉၈).

၉၄။

http://www.loc.gov/law/help/campaign-fi nance/uk.php#issues တြင္႐ႈပါ။

၉၅။

အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဤအေၾကာင္းအရာသံုးသပ္ခ်က္အတြက္ Griner
၂၀၀၅ ကို႐ႈပါ။

၉၆။

Farrell

and

Webb

၂၀၀၂.

သူတို႔၏သံုးသပ္ခ်က္တြင္

ပါ၀င္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ

ၾသစႀတီးယား၊ ဘယ္လဂ်ီယန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊
ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ယူေက တို႔ျဖစ္သည္။
၉၇။

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/
documentation/dossiers-thematiques/၂၀၀၇-election-presidentielle/faq/fi
nancementet-prise-en-charge-de-la-campagne-electorale/quel-est-le-coutdes-electionspresidentielles.98832.html တြင္႐ႈပါ။

၉၈။

Voerman ၂၀၁၂.

၉၉။

Electoral Commission (UK) ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၃-၄။ အသံုးစရိတ္ အဓိက
ေလ်ာ့က်သြားသည္မွာ ေလဘာပါတီႏွင့္ဆိုင္သည္။ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားအရ ေလဘာ
ပါတီသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္ ၁၈ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၂၉ သန္း)
သံုးစြဲၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အသံုးစရိတ္မွာ ေပါင္ ၈ သန္း (ႏိုင္ငံ တကာေဒၚလာ ၁၃
သန္း) အထိေလ်ာ့သြားသည္။

၁၀၀။

Nassmacher ၂၀၀၉, အခန္း ၂-၄။

၁၀၁။

Council of Europe (၂၀၀၃).

၁၀၂။

Nassmacher ၂၀၀၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၁.
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Doublet ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၇။

၁၀၄။

De Sousa ၂၀၀၅.

၁၀၅။

GRECO ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၂၃။

၁၀၆။

သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္မွာ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ကုန္ပစၥည္း
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းကို

ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တင္ျပရန္

မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊

စာရင္းစစ္

ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီတို႔၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းအေပၚ အက်ဥ္း႐ံုးတင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေနာက္ဆက္ဆြဲျဖည့္စြက္၍လည္းေကာင္း ထုတ္ေ၀ေပးသည္။
၁၀၇။

စပိန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ အင္ဒုိရာ၊ အိုင္ယာလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ေပၚတူဂီ၊ ယူေက
တြင္ ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ တစံုတည္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာျဖည့္ စြက္ပံုစံတည္ေဆာက္ရန္
GRECO က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (Doublet ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၀-၁).

၁၀၈။

မၾကာလွေသးေသာ

၂၀၁၃၊

မတ္လ

တြင္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းရာ

ဤအခ်က္ကို ျပင္ဆင္လိုက္သည္။
၁၀၉။

ဥေရာပေကာင္စီ ၂၀၀၃ခ။ အႀကံျပဳခ်က္ အာတီကယ္ ၁၄ အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီရန္ပံုေငြ၊
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာ
ေစာင့္ၾကပ္ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

၁၁၀။

ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္ လက္
ခ်င္စတိန္းႏိုင္ငံအတြက္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မရွိပါ။

၁၁၁။

De Sousa ၂၀၁၂.

၁၁၂။

Loin° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence fi nanciere de la vie
politique,Art.11-5 [၁၉၈၈ ခု၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ထတ
ု ျ္ ပန္ေသာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးနယ္ပယ္ အတြငး္
ရန္ပေ
ံု ငြပင
ြ လ
့္ င္းျမင္သာမႈႏင
ွ ့္ စပ္ဆင
ုိ ေ
္ သာ ဥပေဒနံပတ္ ၈၈-၂၂၇၊ ပုဒမ
္ ၁၁-၅].

၁၁၃။

GRECO ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၃၃။

၁၁၄။

Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၁၈။

၁၁၅။

Doublet ၂၀၁၁, စာမ်က္ႏွာ ၅၃။

၁၁၆။

El Pais (၂၀၁၃).

၁၁၇။

ဥပမာ Koβ ၂၀၀၈ ကိုရႈပါ။

၁၁၈။

Eurobarometer ၂၀၁၂a.
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1. Chapter
Title
7/
Oa&myajrmuf
ydkif;?taemufydkif;ESifhYawmifydkif;&SdEdkifiHrsm;

၁၀၃။

၁၁၉။

Epstein 1986; van Biezen ၂၀၀၄.

၁၂၀။

Schattschneider ၁၉၄၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။

၁၂၁။

Katz and Mair ၂၀၀၉, စာမ်က္ႏွာ ၇၅၆။

၁၂၂။ Cartel Party ကာတဲလ္ပါတီ ဟိုင္ပိုသီးစစ္ ေနာက္ကြယ္က လူသိမ်ားထင္႐ွားဆံုး
တင္ျပခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ (Katz and Mair ၁၉၉၅). [ကာတဲလ္ပါတီ
အေၾကာင္းကို အခန္း (၄) တြင္လည္း အက်ယ္တ၀င့္ထည့္သြင္းေရးသားကာ ရွင္လင္း
တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခန္း (၄) ရွိ အစိုးရ (သို႔) အစုိးရရန္ပုံေငြ၊ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေသာ
အစုိးရန္ရန္ပုံေငြအပိုင္းတြင္႐ႈပါ။ - သာသာျပန္သူမွတ္ခ်က္]
၁၂၃။

မၾကာမီထုတ္ေ၀မည့္ Piccio and van Biezen ၂၀၁၄ တြင္႐ႈပါ။

၁၂၄။

Dalton and Wattemberg ၂၀၀၂, p. 265 တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကမၻာ့တန္ဖိုးစစ္
တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ႐ႈပါ။

၁၂၅။

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြမူ၀ါဒကို

ေရးဆြဲ၊

ျပင္ဆင္၊ ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ
လည္းေကာင္း

ပါ၀င္သူကိုဆိုလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

မည္သည့္ဌာနမွ

ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည္မဟုတ္၊ မည္သည့္ဌာနမွပင္ျဖစ္ေစ သူလုပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္
အေပၚအေျခခံသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ကားလ္-ဟိန္႔ဇ္ နာဆမာခ်ာ

ed'gef;
ဤအခန္းတြင္ အေနာက္ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ သမုဒၵရာရွိကၽြန္းႏိုင္ငံမ်ားအ
ပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေပါင္းေျခာက္ႏိုင္ငံ (ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အိုင္ယာလန္၊ နယူးဇီလန္၊
ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)ကို အဓိကထားေလ့လာသည္။၁ ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ အရြယ္
အစားခ်င္း၊ ပထ၀ီအေနအထားခ်င္း မတူၾကေသာ္လည္းသမိုင္းေနာက္ခံ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဥပေဒစနစ္မ်ားတူညီၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီ၏ ဘံုျပႆနာမ်ား အထူးသျဖင့္
ရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္
ရန္

လြယ္ကူေပလိမ့္မည္။ဤတိုင္းျပည္မ်ားတြင္

ဒီမိုကေရစီတည္ရွိခဲ့သည္မွာ

ၾကာေညာင္း

ေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားကို လံုး၀ဥႆံု ေျဖရွင္း
ၿပီးသည့္အေနအထားမရွိေပ။ထိုျပႆနာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္း ညီမွ်မွဳမ႐ွိျခင္း၊ ကုမၼဏီ
မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားအေပၚမွီခိုလြန္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္ကို
သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ တျခားၾကားခံ
လူမ်ားက အကန္႔အသတ္မ႐ွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္႐ွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ မသမာသူမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားကို
လက္တလံုးျခားလွည့္စားခြင့္ ဖန္တီးေပးေနသကဲ့သို႔႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ
႐ွိေရး အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။
ေျခာက္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ သည္စးီ ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ဳွ ႏွငဖ
့္ ၿ႔ံြ ဖိဳးတိးု တက္ေရးအဖြဲ(႔ OECD)
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

၀င္ေငြအဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္

ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ား

ျဖစ္

ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအားလံုးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကျပီး အစဥ္အလာ
၂

အားျဖင့္ က်င့္သံုးသည့္ဥပေဒစနစ္လည္း တူညီၾကသည္။၃ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္သမိုင္းတေလွ်ာက္
မပ်က္မယြင္းတည္႐ွိခဲ့သည့္

အခ်ိန္မွန္က်င္းပသည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊လူထုကတင္ေျမွာက္

ေသာ အစိုးရ၊ အေျခမပ်က္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ျဖင့္ အဆင္ေျပေျပလည္ပတ္ေနၾက
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သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

အစိုးရျဖစ္လိုက္၊အတိုက္အခံျဖစ္လိုက္ျဖင့္

အျပန္အလွန္

လည္ပတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ၏ အုပ္စိုးမွဳေအာက္
တြင္

တည္႐ွိခဲ့ၾကၿပီး

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္

၁၇၇၆-၈၃

ကာလတြင္

လြတ္လပ္ခဲ့သည္။

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၆-၂၀ကာလတြင္လြတ္လပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ယခုအထိျဗိတိသွ်
ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္တည္႐ွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဤႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မတူညီမွဳမ်ား႐ွိၾကသည္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားမွာ
မတူၾကေပ။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် သံုးႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးၿပီး
ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရဟူ၍႐ွိၾကသည္။၄ ၿဗိတိန္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္
အိုင္ယာလန္တို႔မွာ ဗဟိုအစိုးရတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္သည္။၅
အေမရိကန္

တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာလွ်င္

သမၼတစနစ္ကိုက်င့္သံုးျပီး

ဥပေဒျပဳေရး၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္ၾကီးသံုးရပ္ျဖင့္ အာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲျခားထား
သည္။ ထိုသို႔ခြဲထားသျဖင့္ပါလီမန္တြင္းမွႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္အလုပ္ကိုပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္
မလိုအပ္ေပ။ ထို႔ျပင္ပါတီဥပေဒႏွင့္ ပါတီမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳအေနအထားကိုလည္းတစ္စံုတစ္ရာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ အေမရိကန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းသည္ေအာ
င္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္အခရာက်သည္။ အေမရိကန္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေ႐ွ႕ေျပးအႀကိဳ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ထား႐ွိသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြး
ခ်ယ္သည့္အလုပ္ကို အထူးျပဳလုပ္စရာမလိုေပ။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွအပ က်န္ငါးႏိုင္ငံတြင္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္မွ စတင္အေျချပဳခဲ့သည့္ ၀က္မင္စတာပံုစံ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွ
အေျခခံဆင္းသက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရပါတီအေျချပဳဖြဲ႔စည္းသည့္

အစိုးရအဖြဲ႔က

ဦးေဆာင္ၿပီးဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ေပါင္းစပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဤစနစ္ေၾကာင့္
ပါလီမန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္းေကာင္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အားေကာင္း
ခိုင္မာသည္။ ဤငါးႏိုင္ငံအနက္သံုးႏိုင္ငံတြင္အႏိုင္ရသူယူစနစ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အခန္းက႑အေရးပါသည္။၆ ၀က္မင္စတာ ပံုစံ ဒီမိုက
ေရစီစနစ္ေပၚ အေျခခံထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြထိန္းခ်ဳပ္မွဳစနစ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဥပေဒ
နည္းပါးျခင္း၊ (ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ) ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မွဳရံဖန္ရံခါ႐ွိ
ျခင္းႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားမွဳနည္းပါးျခင္းဟူသည့္ လကၡဏာရပ္တို႔႐ွိသည္။ ဤပံုစံသည္
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိေစရန္ အသံုး၀င္သည္။ ပါတီ
၀င္ေငြႏွင့္ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသံုး
စရိတ္ကို ဆိုလိုသည္။၇ အခန္း (၈) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပပါပံုစံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာ
ၾကမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ အပ္စပ္မွဳ႐ွိမရွိေလ့လာသံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို
၁၉ရာစု ေစာေစာပိုင္းကပင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေျခ
ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္႐ွားမွဳကိုအကာအကြယ္ျပဳလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက
ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္တြင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္း
မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း တားျမစ္သည့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္တြင္ စည္း႐ံုးေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္
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အရက္ေသစာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးကမ္းျခင္းမျပဳရန္ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ခဲ့သည္။၈ ကေနဒါ၊ၾသစေၾတးလ်
႐ွိထားၿပီးျဖစ္ေသာၿဗိတိသွ်စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အေျချပဳ၍ကိုယ္ပိုင္အသြင္ဖန္တီးကာ စတင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အိုင္ယာလန္သည္လည္း

ေနာက္ပိုင္းတြင္

အလားတူေဆာင္ရြက္လာ

ခဲ့သည္။ တည္ရွိျပီး ဥပေဒမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ပါတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားအား ဟန္႔တားျခင္း၊ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္။

EdkifiHa&;&efyHkaiGtcef;u@\ vuf&Sdpdefac:csufrsm;
ဤႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ တူညီမွဳ
မရွိၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတိုင္းတာခ်က္မ်ားကို
မေဆြးေႏြးမီ ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုး
စရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သလား။
ပါတီအက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြြ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ဟန္႔ထားႏိုင္မည္လား။ ကုမၼဏီ
မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ

ထည့္၀င္ေငြမ်ားကို

အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား

လိုအပ္ပါသလား။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းမွဳလိုအပ္သည္မွာပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
သက္သက္လား၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥပေဒထိန္းသိမ္းရန္ မလိုေတာ့ဘူးလား စသည့္ေမးခြန္
မ်ားကို ေမးရေပမည္။

wef;wlnDrSKr&Sdaom t&if;tjrpf oHk;pGJcGifU
အတိုင္းအဆမ႐ွိေသာ ေငြေၾကး
ႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အသံုး ျပဳခြင့္ေပး
ျခင္းသည္၀င္ေငြႏွင့္

ခ်မ္းသာ

ၾကြယ္၀မွဳကို မွ်တစြာေ၀ျခမ္းႏိုင္
ျခင္း ကင္းမဲ့သည့္ ေခတ္သစ္
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အျဖစ္
ေျပာင္းေစသည္။

အသြင္

ဤသည္မွာ

(လူတစ္ဦး၊မဲတစ္ျပားဟူသည့္)
ဒီမိုကေရစီအေျခခံ တန္း တူညီ
မွ်မွဳကို အႏၱရာယ္သက္ေရာက္
ေစသည္။

ပါတီ မ်ားအၾကားႏို င္ ငံေ ရးအရကြဲျ ပားမွဳ မွာ ပါတီ
ကိုေထာက္ခံသည့္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ အလွဴ ရွင္အမ်ိဳးအစား
မတူညီမွဳမွ

ဆင္းသက္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္

ပံုစံမတူၾကသည့္ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား႐ွိသည္(ဥပမာ ကုန္သည္အသင္းမ်ားႏွင့္

အလုပ္သမား၊

လယ္သမား

သမဂၢမ်ား)။ ပါတီမ်ားမွာ ထိုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္
အစပ္႐ွိၾကရာ ဆက္စပ္ႏိုင္သည့္ပံုစံခ်င္း မတူညီသည္ႏွင့္
အမွ် အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိသည့္ ေနရာတြင္
လည္း တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ မတူညီၾကေပ။ မည္သို႔ပင္
ဆိုေစကာမူ တန္းတူညီမွ်မွဳမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ရယူ
သံုးစြဲခြင့္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ဘက္လိုက္
ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဘက္
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ႏွင့္နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရးကုန္က်စရိတ္ကိုထိန္းေက်ာင္းရန္ ကနဦး

တြင္လံုေလာက္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ညီတူညီမွ် ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္အခါ ယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုး
8. The Established Anglophone Democracies

အတြက္ မွ်တသည့္ျပင္ညီ ကစားကြင္းကို ရ႐ွိေစသည္။ မွ်တ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္
ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တန္းတူညီမွ်သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ အတိုင္းအဆမ႐ွိေသာ
ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုႏိုင္ငံေရးတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပး ျခင္းသည္ ၀င္ေငြႏွင့္
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳကိုမွ်တစြာ ေ၀ျခမ္းႏိုင္ျခင္း ကင္းမဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အျဖစ္အ
သြင္ေျပာင္းေစသည္။ ဤသည္မွာ (လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပားဟူသည့္) ဒီမိုကေရစီ အေျခခံတန္း
တူညီမွ်မွဳကို အႏၱရာယ္သက္ေရာက္ေစသည္။၉
မတူညသ
ီ ည္လ
့ အ
႔ူ သိင
ု ္းအ၀ိင
ု ္းမ်ား၏ ေထာက္ခမ
ံ ွဳ အေပၚအေျခခံတည္ေဆာက္ရသည့္
အတြက္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာမ်ား ကြာဟမွဳကို ထိန္းညွိရန္ အစုိးရရန္ပုံေငြျဖင့္ အစားထိုး
ႏိုင္သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ သက္ဆိုင္ရာယွဥ္ျပိဳင္သူအားလံုးအတြက္ မွ်တသည့္ ၀င္ေငြလမ္း
ေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ထားေပးရာတြင္ ေနွာင္
ႀကိဳးမ်ားျဖင့္သာ ခ်မွတ္ေပးသည္။ ထိုေႏွာင္ႀကိဳးဟူသည္မွာ ရန္ပံုေငြစနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိေသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံမွဳ၊ လက္ခံမွဳႏွင့္
က်င့္၀တ္မညီေသာ

ေငြေၾကးရန္ပံုေငြလွဳပ္ရွားေကာက္ခံမွဳကို

တားျမစ္ျခင္း၊

ကန္သတ္ျခင္း

တို႔သာျဖစ္သည္။

vGwfvyfpGmajymqdkcGifUESifU rSswaoma&G;aumufyGJrsm;
လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဟူသည္ ဒီမိုကရက္စီအေဆာက္အအံုအားလံုးက အျမင့္
ဆံုးစံႏွဳန္းအျဖစ္သတ္မွတ္လက္ခံသည့္၊ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းသည့္ လြတ္လပ္မွဳအခြင့္အေရး
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ဤလြတ္လပ္မွဳသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေျခခံမူႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ေလ့လာ
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒ အ႐ွဳပ္အရွင္းျဖစ္ၾကရာႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုး
ခ်ဳပ္မ်ားသည္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္အတြက္ မည့္သည့္စံႏွဳန္းက ပို၍ပဓာနက်သည္
ကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အျမင့္
ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္သမ
ူ ်ားၾကား အနိမ့္အျမင့္တသ
ူ ည့္ ကစားကြင္းတစ္ရပ္ကို
ဖန္တီးရန္အလို႔ငွာလြတ္လပ္စြာ

ေျပာဆိုခြင့္ကိုထိပါးမွဳမရွိေစရဟု

ဆိုထားသည္။မိမိအျမင္ကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်င္သည့္သူမ်ားမွာ ရွိသည့္ ေငြေၾကးအင္အားကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိအျမင္ကိုလူသိ
ေအာင္လုပ္လိမ့္မည္။ မိမိ၏ႏို္င္ငံေရးအျမင္ကို ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္လူ
တစ္စုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အတားအဆီးမရွိ ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္အျမင့္
ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္က၁၀ေငြေၾကးသည္ ‘သတင္းစကား’ ၏ အေရးၾကီးေသာ ရွဳေထာင့္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ထို႐ႈေထာင့္ကို အသံုးျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္းဆိုထား
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေငြေၾကးကိုအသံုးခ်၍ ဆိုလိုခ်င္သည့္သတင္းစကားကို လြတ္လပ္စြာ
ပံုေဖာ္ခြင့္ရွိသည္ ဟူသတတ္။
ၾသစေၾတးလ် အျမင့္ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္က ဤကိစၥတြင္ ဆံုးျဖတ္ရသည္မွာ အခက္အခဲ
တစံုတရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ သာဓကႏွင့္ တူညီမွဳေတြေတာ့ရွိ၏။
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ၾသစေၾတးလ်

ေလဘာအစိုးရက ၁၉၉၁ တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသံလႊင့္ခ်က္ႏွင့္ အလွဴေငြေဖာ္ျပခ်က္ အက္
ေၾကျငာအသံုးျပဳျခင္းကို ထိုဥပေဒအရတားျမစ္လိုက္သည္။

ေရဒီယိုႏွင့္ တီဗီြအစီအစဥ္မ်ား

တြင္အခမဲ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး အသံထုတ္လႊင့္မွဳမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳသည္။၁၁ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္က ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီ
ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျပန္သည္။၁၂ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပါတီအသံုးစရိတ္
ကန္႔သတ္မႈကို

လံုး၀ဥႆံုတားဆီးလိုက္ျခင္းေတာ့

မဟုတ္ပါေပ။

ၾသစေၾတးလ်ရွိျပည္နယ္

သံုးခုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ကို ကန္႔သတ္ထား
ဆဲပင္ျဖစ္ သည္။
႔ ်င္ဖက္အျမင္ကက
ုိ င
ုိ စ
္ ခ
ဲြ သ
့ဲ ည္။
ကေနဒါအျမင္ဆ
့ းုံ တရားရံးု ခ်ဳပ္ကမူ၁၃ ဆန္က

မွ်တေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အႏၱိမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေျပာအဆို၊ အေတြးအျမင္အားလံုးကို ေရြး
ေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတြင္ၾကားနာရဖို႔ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္
သူတို႔အၾကား အခြင့္အေရးမတူညီ မျဖစ္ၾကေစရန္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမွဳကိုကန္႔သတ္
ရမည္ဟုဆိုျပန္သည္။၁၄ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဤမတူညီ
ၾကေသာ မူႏွစ္ခု လြန္ဆြဲပြဲတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈသည္ တရားရံုးေတာ္ ေရာက္သည္အထိ
႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိေသးေပ။

အိုင္ယာလန္ကိုၾကည့္လွ်င္လည္း

ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအၾကား

ေရျပင္ညီေသာ ကစားကြင္းမ်ား ဖန္တီးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တရားမွ်တမွဳ တိုးတက္လာေစရန္
ကို္ယ္စားလွယ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္ကိုမိတ္ဆက္ ကန္႔သတ္မႈျပဳထားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားကိုေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားေပ။

EdkifiHydkif&if;jrpfrsm;udk tvGJoHk;jcif;
အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူမ်ား (အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ား) ျပန္လည္ေရြးေကာက္
ခံၾကရာတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ျပဳမူခ်က္မ်ား သည္လည္း မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္
ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ထားသူ အျဖစ္တစ္ဘ၀၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္တစ္ဘ၀၊ ဘ၀ႏွစ္ခုၾကားတြင္ခက္ခဲသည့္ အက်ိဳးစီးပြား
ခ်င္း ထိပ္တိုက္တိုးမႈကို မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူမ်ားကတိုင္းျပည္
အရင္းအျမစ္ကိုအလြဲသံုစားလုပ္မွဳသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြနယ္ပယ္တြင္ဂႏၱ၀င္ျပႆနာ တစ္ခုလို
ပင္ျဖစ္ေနသည္။ အာဏာရေနသူမ်ားသည္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မရရွိၾကသည့္
ဦးစားေပးခံရမွဳ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ပါ၀ါအာဏာကိုရရွိၾကသည္။ အတိုက္အခံမ်ားမရေနသည့္
အရင္းအျမစ္ကိုအာဏာရ တစ္ေယာက္ကအသံုးျပဳေနလွ်င္ ဘယ္အရာက သူ႔ကို ဟန္႔တားႏိုင္
မည္နည္း။ အာဏာရသူတို႔ေဟာေလ့ရွိသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ တည္းဟူေသာ
တရားေတာ္မ်ားကို မဲေပးသည့္လူထုႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက လံုး၀
ဥႆံုယံုၾကည္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမည္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။
အာဏာရသူမ်ားသည္

ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရရန္

အစုိးရရန္ပုံေငြကိုအျမဲတေစ
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ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အခေၾကးေငြေပးရသည့္ တီဗီြႏွင့္ ေရဒီယို

သံုးေနႏိုင္ေသးသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြေၾကာင့္ အတိုက္အခံပါတီ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔
8. The Established Anglophone Democracies

အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားပြင့္လာေသာ္လည္းအျခားတစ္ဖက္တြင္အာဏာရသူတို႔က တိုင္းျပည္
အရင္းအျမစ္ကို

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အလြဲသံုးစားလုပ္ေနႏိုင္ေသးသည္။

ဘက္လက
ုိ မ
္ ဳွ ရွရ
ိွ ိွ ေပးကမ္းသည္က
့ စ
ိ မ
ၥ ်ား၊

၁၅

အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ားမွ

အတိက
ု အ
္ ခံကယ
ုိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ားအား အေႏွာင့္

အယွက္ လုပ္ဖို႔အတြက္ အခြန္ စိစစ္ေရးမွဴးမ်ားအားေစလႊတ္ျခင္း (သို႔) လူထုမီဒီယာ မ်ားေပၚတြင္
အစိုးရလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။၁၆
ကေနဒါႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူပိုင္
ေကာ္ပေရးရွင္း၊ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမ်ားကို ကေနဒါတြင္ “သရဖူေဆာင္းကုမၼဏီ”မ်ားဟုေခၚၾက
သည္) ကို“ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား အလွဴေပးျခင္းခြင့္မျပဳထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား”
အျဖစ္မွတ္ယူၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအုိင္ဒီအီးေအ

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအခ်က္အလက္

ေဒတာေဘ့စ္ ( ႏိုင္ငံေရးရန္ ပံုေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္) အရ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိ
ကန္ႏိုင္ငံရွိ

နမူနာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒစည္ကမ္းမ်ားက

ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္

အလႊဲသံုးစားလုပ္မွဳမ်ား

တားဆီးဖို႔ရည္ရြယ္သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး
လုပ္ငန္း စာရင္းရွည္ႀကီးကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေငြေၾကးျဖစ္ေစ၊ တစံုတရာ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို တားျမစ္သည္။ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနဆဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို

ပိုၿပီးတင္းၾကပ္ထားသည္။

ၿဗိတိန္တြင္

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားက

သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးသမာသမတ္က်မွဳကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လံုး၀မျပဳ
လုပ္ရပါ။ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အစိုးရအရင္းအျမစ္ကို လံုး၀
အသံုးမျပဳရေပ။၁၇
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၾသစေၾတးလ်တြင္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ား
အတိုင္း အစိုးရေၾကာ္ျငာမ်ားက အာဏာရသူ မ်ားအတြက္ထူးကဲသည့္ အခြင့္ထူးပင္ျဖစ္သည္။
ဘက္လိုက္မွဳရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အခြန္ထမ္းတို႔၏ရန္ပံုေငြ အသံုးခ်မႈကို
အဓိက

အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတရားရံုးမ်ားက

ခြင့္ျပဳေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။၁၈ သို႔ေသာ္

လႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကို မစဥ္းစားမီ အစိုးရကမူ၀ါဒေၾကာ္္ျငာလုပ္မွဳကိုတခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ့
အျမင့္ဆံုး တရားရံုးမ်ားက စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။၁၉
နယူးဇီလန္တြင္ လူေပါင္း ၁၂၀၀ ေလာက္ကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၀န္
ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္။ သူတို႔သည္

ႏို္င္ငံေရးပါတီ

သုေတသန၊

ေၾကာ္ျငာႏွင့္ စည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ခ်ိန္က
ေဒသဆိုင္ရာပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ (ပါတီမွ ေငြေၾကးျဖင့္ခန္႔အပ္ထားခဲ့သူမ်ားသည္)
ယခုအခါပါတီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ

အလုပ္လုပ္သည့္ပါတီေအးဂ်င့္မ်ား

(လႊတ္ေတာ္၀န္ေဆာင္မွဳမွေငြေၾကးေပးခန္႔အပ္ထားသူမ်ား)အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာသည္။၂၀

ukrÜPDrsm;? tvkyform;or*¾rsm;rS xnfU0ifrIudk trSDtckdjyKjcif;
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားကုမၼဏီႏွင့္ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားက ေငြလွဴဒါန္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ အေမရိကန္တြင္ ၁၉၀၇ ႏွင့္ ၁၉၄၃
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ခုႏွစ္၌ အလားတူတားျမစ္မွဳမ်ားလုပ္ခဲ့သည္မွလႊဲ၍ ထိုေထာက္ပ့ံမွဳမ်ိဳးအား ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲ
ထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဤအဂၤလိပ္စကားေျပာသံုး
ႏိုင္ငံတြင္ ကုမၼဏီႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ အလွဴေငြမ်ားက အဓိကပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတီ၏
ရန္ပုံေငြအတြက္ မိရိုးဖလာပင္မေရးစီးေၾကာင္းလိုျဖစ္ေနသည္။ ၿဗိတိန္မွ ကြန္ဆားေဗးတစ္မ်ား၊
နယူးဇီလန္မွ အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မွ လစ္ဘရယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း
စီးပြားေရး သမားမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးအလွဴေငြမ်ားအား ၾကီးမားစြာမွီခိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္
ဤအဂၤလိပ္စကားေျပာ သံုးႏိုင္ငံမွာရွိသည့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားသည္ အလုပ္သမားသမဂၢ
လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရးအခက္အလက္မ်ားအျဖစ္

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး

ထံုးထမ္းစဥ္လာအရ

သမဂၢမ်ားမွပင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။ ဤေထာက္ပံ့မွဳပံုစံသည္ သူတို႔၏ ရန္ပုံေငြအတြက္
တစ္ခုတည္းေသာ အရင္းအျမစ္ ေတာ့မဟုတ္ပါေခ်။၂၁ အိုင္ယာလန္တြင္ အလုပ္သမားပါတီသည္
အရြယ္အစားအရေသးငယ္ေသာ္္လည္း ပါတီ၏ ရန္ပံုေငြ စီးဆင္းပံုသည္ ၄င္း၏ ညီေနာင္ပါတီမ်ား
ႏွင့္ မျခားနားလွပါ။၂၂
နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈကို လူတန္းစားအသိစိတ္
ဓာတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၾက၏။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပ
လိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားက ေထာက္ပံ့လွ်င္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ
တစ္ဆင့္

စီးဆင္းၿပီး

စီးပြားေရးအရေထာက္ပံ့မႈကိုမူ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

အင္စတီက်ဳးရွင္း အရင္းအျမစ္အျဖစ္ စီး၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလွဴေငြဟူ
သည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စီး၀င္လာသည့္ အလွဳေငြကို တိုက္႐ိုက္ပိတ္ပင္လိုက္ဖို႔မွာ ခက္ေန
သည္။ အကန္႔အသတ္လုပ္ဖို႔ပင္ ခက္ေန၏။ သို႔ေသာ္ ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ဥပေဒျပဳ၍
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လုိက္ေပၿပီ။၂၃

&efykHaiG pnf;½Hk;a&;rsm;
လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္

ႏို္င္ငံေရးပါတီလည္းမဟုတ္

ကို္ယ္စားလွယ္

ေလာင္းလည္းမဟုတ္သည့္ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ၄င္းတို႔၏ရန္ပုံေငြမ်ားကို
အသုံးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ထိုသုိ႔အသုံးျပဳရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္
ေဆာင္ခ်က္အား လြမ္မိုးရန္(သို႔)ထူးျခားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အုပ္စုမ်ား (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ရန္ပုံေငြမ်ား
(သို႔)ၿပိဳင္တူစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားဟုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာေခၚသည္။) မွ၀င္ေရာက္လာေသာႏိုင္
ငံေရးအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ကုမၼဏီႏွင့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ေငြေၾကးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုထဲ
ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာသြယ္၀ိုက္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလအ
တြင္းေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာပိုမို၍ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ အေျခအေန ကိုထိခိုက္ေစ
သည္။တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ရန္ပုံေငြမ်ား၏အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္
ပက္သက္၍ စည္းၾကပ္မထားပါ။(ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံျဖစ္္သည္။) အဆိုပါ
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ေရာက္သြားေအာင္ပို႔သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထြင္၍ ယခုအခါ ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္

ႏိုင္ငံတြင္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္က႑
8. The Established Anglophone Democracies

ကုိ ႀကီးမားစြာေပးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။၂၄ ပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၏ ေရြး
ေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္း ႏွင့္ပက္သက္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုမႈ စည္းၾကပ္ထား
သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၂၅ႏွင့္
ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အသံုးစရိတ္အား ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေခ်။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား
ယူႏိုက္တက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရန္ပုံေငြမ်ား ပါ၀င္လာမွဳအတြက္
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားပင္တိုးၿပီး ခ်မွတ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲခန္႔မွန္း
ခ်က္တစ္ခုအရ

မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္

ဘားရက္အိုဘားမားသည္

ရန္ပုံေငြမ်ားထံမွ

အလွဴေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔သာရရွိေနခ်ိန္တြင္ မစ္ရြန္နီသည္ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ေသာရန္ပံုေငြ
မ်ားအားရန္ပုံေငြမ်ားထံမွ

ရရွိခဲ့သည္။၂၆ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ

အေမရိန္ကန္ႏွင့္

ကေနဒါ

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ အသံုးစရိတ္အား ျပည္သူထံသို႔ ခ်ျပဖို႔ရန္လိုအပ္သည္။
ိ ၂၉
္ တိသ
႔ု ည္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမး္ တစ္ခု တက္လမ
ွ း္ ခဲၿ့ ပီး
ကေနဒါ၊၂၇ နယူးဇီလန္၂၈ႏွင့္ ၿဗိတန
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ
မက ရန္ပုံေငြမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအားကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္
သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ားအား တျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္
လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ႏႈိးဆြေပးလိုက္သလိုရွိ၏။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
ကာေနဒါႏိုင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုျပသည္။ ပထမ
တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလသံုးခုတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ရန္ပုံေငြ အေရအတြက္ ႏွင့္ ၄င္း
တို႔၏ အသံုးစရိတ္မ်ားက တိုးလာသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာပါတီမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၏မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ေရြးေကာက္
ပြဲႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အသုံးစရိတ္သည္ မေျပာပေလာက္ေပ။၃၀ ဤအခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌
၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားသုံးစြဲခဲ့သည့္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္လည္းကိုက္
ညီေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါကရန္ပုံေငြ မ်ား၏အသုံးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္အားလံုး၏ ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းေအာက္တြင္သာရွိေနခဲ့သည္။၃၁
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အားလုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ေျမာက္မ်ား
စြာေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား၊ ခြဲေ၀မႈႏင
ွ ့္ မက္လံုးေပး မႈဆင
ို ရ
္ ာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွငအ
့္ တူ
ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္
ကိုေတြ႔ရသည္။ ေဖာ္္ျပပါအဂၤလိပ္စကားေျပာေျခာက္ႏိုင္ငံလံုးသည္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ရန္ပုံေငြ
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္နည္းလမ္းအေျမာက္
အျမားကုိအသံုးျပဳၾကသည္။၃၂ သို႔ရာတြင္အေနာက္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံ
ေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္သည့္ပုံစံ ဘုံအယူအဆႏွင့္ကြဲျပားျခားနားခ်က္မွာ ယခုေဒသ
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႐ွိ အားလုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဘံုပုံစံရွိမေနျခင္းျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူဤ
သည္ရွိေနၿပီးျဖစ္ကာ၊ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ား
ထဲမွ တိုင္းျပည္မ်ားတက္ပိုၿပီး အဆင္ျမင့္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။၃၃

oifUavsmfaom pnf;rsOf;Oya'Oya'rsm;ESifU rdwfqufjcif;
၁၉ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွ

စတင္၍ကမာၻေပၚရွိတိုင္းျပည္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အ

တြင္းရွိ ေငြေၾကးအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဥပေဒမ်ားအားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအလိုက္အေမွ်ာ္အျမင္႐ွိစြာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားပုဂၢ
လိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေန လူထု၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အေထြေထြအသြင္ေျပာင္း
ေပး လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။၃၄ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားႏွင့္
ကင္းလြတ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္တည္ရွိေနသေရြ႕၊ မသမာမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္
အတြက္

လမ္းဖြင့္ေပးထားရာေရာက္ေပသည္။

မသမာမႈမ်ားျဖင့္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ားႏွင့္

အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လည္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။၃၅ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အလြဲသံုးစားလုပ္မွဳမ်ားသည္ အေမရိန္ကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွိခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈၈၃၊၁၉၀၇၊ ၁၉၄၃ ႏွင့္ ၁၉၇၁ ႏွစ္မ်ားက မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အဓိကစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒ မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ကေနဒါတြင္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစ
တင္ျပီးႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည့္

အသံုးအႏႈန္းသည္

တျခားအဂၤလိပ္စကားေျပာတိုင္းျပည္မ်ား

(ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၈၄တြင္၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၃တြင္ ၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၇တြင္
ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌၁၉၉၈တြင္ အသီးသီး) ကဲ့သို႔ပင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ စကားလံုးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့
သည္။ စီးပြားေရးေလာကလိုပင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳကိစၥမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒမ်ားလိုအပ္သည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

ဒီမိုကေရစီစနစ္

အေျခခိုင္ျပီးေသာ

အဂၤလိပ္စကားေျပာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင႔္ အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
လူထု၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား သဖြယ္ (ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ႀကီးၾကပ္မွဳေအာက္ရွိပုဂၢလိက
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသဖြယ္) ဆက္ဆံခံရသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လွိဳင္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသလားဆိုသည္မွာ ေမးခြန္း
ထုတ္စရာကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ေျခာက္ႏိုင္ငံထဲမွကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္

တုိ႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာ
ပိုင္းတြင္ (၁၉၇၁၊၁၉၇၂ႏွင့္ ၁၉၇၃ စသည့္ခုႏွစ္မ်ားတြင္) ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ အႀကိမ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌လည္း ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း (၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၉ အထိခုႏွစ္မ်ား) ႏွင့္ ၁၉၉၀
ေနာက္ပိုင္း (၁၉၉၀မွ ၁၉၉၉အထိ ခုႏွစ္မ်ား) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္း
မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေန
ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္မွေက်ာ္လြန္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္း
အတာ အထိျဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာ
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အခန္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဥပေဒမ်ား

သည္အထိ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အႀကိဳအႀကံျပဳခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္စည္းမ်ဥ္း
8. The Established Anglophone Democracies

ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အက်ဳံး၀င္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္
မွအတည္ျပဳမွဳမ်ားမျပဳလုပ္ရေသးေပ။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၈၃ခုႏွစ္မွ၂၀၀၀၃၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္
မံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လတ္တေလာခုႏွစ္မ်ား(၂၀၀၀၊၂၀၀၆ႏွင့္၂၀၀၉)
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမူးအရွဴး အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳ လုပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ နယူးဇီလန္
ႏိုင္ငံ၌ (၂၀၀၀) ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ ( ၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း
အသီးသီး ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒျပဳေရးရာထဲတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳအမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။၃၇
၂၀၀၀
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔

ေငြေၾကးစီး

ခုႏွစ္

ကတည္းကေဖာ္ျပပါ

ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ

ငါးႏို္င္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ပက္ သက္ေသာ

ဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ပံုေဖာ္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥေပဒမ်ားသည္

ထားသည့္

တိုးတက္မွဳမ်ားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အစုိးရသည္ မီဒီယာ

တင္းၾကပ္လြန္းသည့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

၃၈

ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္

မ်ား၏

ရွင္နယ္ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ရွိႏွင့္

(မဲဆြယ္စည္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ေငြေၾကးအလြန္အကၽြံ

ျပီးသား ဥပေဒမွ ဟာကြက္ကိုရွာ

သံုးစြဲေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ မသမာမႈမ်ား

ေဖြျခင္း (သို႔) လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္

ႏွင့္

ခ်က္ထည့္သြင္းျခင္း

ကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ရန္ပုံေငြစနစ္

ျပဳလုပ္ရန္

တြန္းအားရလာသည္။

အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း

ေရးသားခ်က္မ်ား

အလြန္နစ္မြမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း

စသည္ျဖင့္)

ကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ား
ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ တိုင္းတာခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္

အဆိုပါ ေျခာက္ႏိုင္ငံစလုံးမွ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိၾကသည္။
ကေနဒါ၊ အိုင္ယာလန္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပျပင္
ေျပာင္းလဲမွဳ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအား အေထြေထြ ၀ိေရာဓိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ဥပေဒမ်ားကို

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္

ပိုမိုရွဳပ္ေထြးေသာဥပေဒ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားေပၚေပါက္ေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ဆီသို႔ ေငြေၾကးစီးဆင္းမွဳမ်ားအား
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားသည္ ပေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္ႏိုင္ငံေရးသမားအ
မ်ားကို ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဥပေဒမ်ားအား ၾကားေပါက္မ်ားရွာဖို႔ (သို႔) လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အားေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္
သာ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္
မကိုက္ညီေၾကာင္းကို ဥပေဒတင္းက်ပ္ေသာ တရားရုံးမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ထိုကဲ့သို႔ေသာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွ
တဆင့္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားမရွိပါ။ ျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးမွဳမ်ားႏွင့္ ဆန္႔
က်င္ၿပီး ဤႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး မည္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအထိ ေတာင့္ခံထားႏိုင္မလဲဆိုသည္္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခပံုစံႏွစ္ခု
ဤအခန္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ား
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ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး နားလည္ရသည္မွာ အသံုးစရိတ္ ဗဟိုျပဳပံုစံႏွင့္ ရန္ပုံေငြဗဟိုျပဳပံုစံ” ဟူ၍ ပုံစံႏွစ္
တားျမစ္ျခင္း(သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ဤပုံစံသည္ ႏို္င္ငံေရး အသံုး
စရိတ္မ်ားကို လံုး၀ဥပကၡာလုပ္ရာေရာက္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိန္ကန္တို႔သည္ ရန္ပုံ
ေငြဗဟိုျပဳပံုစံႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်မွဳရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ရန္ပုံေငြအတြက္အစီရင္ခံစာလိုအပ္
သည္။ အေမရိကန္၌မႈ၄င္း၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥေပဒမ်ားထဲတြင္ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအ
ခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ အလွဴရွင္၏စာရင္းလို
အပ္ၿပီးပါလီမန္အမတ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ကန္သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိသည္
(ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မလုပ္ပါ)။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္ယာလန္က ရန္ပုံေငြဗဟို
ျပဳပံုစံႏွင့္ ပိုၿပီးနီးစပ္မွဳရွိသည္။
အဓိကအခ်က္အလက္ႏွစ္ခုအရ ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔သည္“အသံုး
စရိတ္ဗဟိုျပဳ” ပုံစံေအာက္တြင္၀င္သည္။ ၄င္းႏို္င္ငံ မ်ားအားလံုးတြင္ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ရန္ပုံေငြမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားသည္။ မဲ
ဆြယ္စည္းရံုးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွရန္ပံုေငြကိစၥအ၀၀ကို သက္ဆိုင္ရာဇာတ္ေကာင္မ်ားမွ အစီရင္
ခံရန္ လိုအပ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ တြင္ ထည့္၀င္မႈမ်ားကိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္
က်န္ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္မႈ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္မႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ဤပံုစံႏွစ္မ်ိဳးသည္ ယခုေလ့လာေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ထားသည့္
ေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားလည္ပတ္မႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး နီးစပ္မႈရွိသည္။
(၁) မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းအား တေျပး
ညီတည္းျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္အား ေငြျဖင့္လႊမ္းမိုးအႏိုင္ယူျခင္းႏွင့္၊
ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိသည့္ သူေသကိုယ္ေသ မညွာမတာ လက္နက္ ယွဥ္
ၿပိဳင္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ရာေရာက္ေစသည္။၄၀ (၂)ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ား (ၾကြယ္၀ခ်မ္း
သာသည့္အလွဴရွင္မ်ား) လြမ္းမိုးမွဳအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ထည့္၀င္မႈမ်ားအား ကန္႔
သတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျခစားမွဳအႏၱရာယ္အား ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာေရာက္ေစသည္။

EdkfifiHa&;ygwDrsm;? udk,fpm;vS,frsm;twGuf 0ifaiG&if;jrpfrsm;
ႏို္င္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ရန္ပုံေငြအရင္းျမစ္သည္ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အတိုက္အခံျဖစ္ရ ေလ့ရွိသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားသည္
ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးမွဳတို႔အား တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိတိ
က်က်သတ္မွတ္ထားသည့္

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္

ရည္ရြယ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳမ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးတခ်ိဳ႕ေသာယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားမွမလို
လားသည့္္ကိစၥရပ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားခ်မွတ္ထားျခင္း

သည္

အလားအလာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအႏၱရယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ထည့္၀င္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအား တားျမစ္ျခင္း(သို႔) ႏို္င္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားအလွဴရွင္မ်ားအ
ေပၚမွီခိုမွဳရွိလာျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္လာေစဖုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
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မ်ိဳးရွိသည္။၃၉အသံုးစရိတ္ဗဟိုျပဳပံုစံသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခ်ျပျခင္းႏွင့္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအား

8. The Established Anglophone Democracies

xnfU0ifrIwm;jrpfcsufrsm;
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအအဖြဲ႔၏ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္အရ
ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ (၅)မ်ိဳးရွိ သည္။ ႏိုင္ငံျခားထည့္၀င္မႈမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္၀ယ္ေရးသမဂၢ
မ်ား၊ကုမၼဏီမ်ား၊အမည္မသိအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကန္ထရိုက္တာမ်ား(တစိတ္တပိုင္းျပည္သူ
ပိုင္ျဖစ္ေသာ ေကာ္ပိုးေရးရွင္းမ်ား) စသည္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအား

ထည့္၀င္မႈ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္မႈ

မေပးရဟူ၍ဥေပဒအရ

ကန္႔သတ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ထားျခင္းမရိွေခ်။

ခ်မွတ္လုပ္

ေဆာင္လိုက္ပါက ႀကီးမားေသာျပႆနာတက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနသည္။ သို႔ေသာ္ မိုင္းတြင္း
ႏွင့္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးထည့္၀င္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။၄၁ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံျခားအလွဴေငြမ်ားသည္

နယူးဇီလန္ေဒၚလာ၁၅၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ၁,၀၀၀)၄၂

ထက္မပိုပါကလွဴဒါန္းရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၼဏီမ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳ
ထားသည္။ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔တြင္ႏိုင္ငံျခားထည့္၀င္မႈမ်ားကို တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္
အထက္ပါပံုစံႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲခ်က္ မ်ားရွိသည္။၄၃ ဤကိစၥြတြင္ ကေနဒါ ႏွင့္ အေမရိန္ကန္
တို႔၌အတင္းၾကပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏို္င္ငံျခားမွထည့္၀င္
မႈေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားသလို ကူးသန္းေရာင္၀ယ္ေရး သမဂၢမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားမွ ထည့္
၀င္မႈမ်ားကိုပါ တားျမစ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။၄၄ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ရွိ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္တာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။၄၅
ဤေျခာက္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ အမည္မသိ အလွဴရွင္ကိုျပတ္သားစြာ တားျမစ္ခ်က္မရွိေခ်။
ယင္းအစား အမည္မသိ အလွဴရွင္က အျမင့္ဆံုး လွဴႏို္င္သည့္ပမာဏကိုသာဥပေဒေၾကာင္းအရ
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပမာဏေသးငယ္ေသာအလွဴေငြကို အားေပး
သည့္ အေလ့အထကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ ႀကီးမားေသာ အလွဴေငြအတြက္လည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳကို ေသခ်ာမႈရွိေစသည္။ သို႔ေသာ္ မတူျခားနားစြာပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒသည္ ထည့္၀င္မႈေပးႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ကန္႔သတ္ခ်က္ မျပဳလုပ္ပါ။ အမည္မေဖၚဘဲ
လွဴေသာ ပမာဏကိုသာ ကန္္႔သတ္ႏိုင္သည္။
အမည္မေဖၚဘဲလွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ

အျမင့္ဆုံးအလွဴေငြပမာဏသံုးခုသည္

အေတာ္

အတန္နိမ့္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ကေနဒါ ေဒၚလာ၂၀၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄၆ ႏွင့္အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ယူရို၁၀၀ခန္႔သာျဖစ္ၾကသည္။ တျခားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကားျမင့္မားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀၊ နယူးဇီလန္
တြင္ နယူးဇီလန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ႏွင့္ၾသစေၾတးလ်၌ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁၂၁၀၀တို႔အသီးသီး
ျဖစ္ၾကသည္။၄၇ ဤသို႔ပမာဏအားျဖင့္ျမင့္မားစြာခြင့္ျပဳထားေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိ၊မရွိ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္
လာသည္။

370

International IDEA

ပံု ၈.၁။ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္ အမည္မေဖၚဘဲလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္

အခ်က္အလက္ - ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြေဒတာေဘ့စ္၊ ေအာက္ပါ
လင့္တြင္

ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

http://www.idea.int/political-ﬁnance/question.

cfm?ﬁeld=259&region=-1

xnfU0ifrI uefhowfcsufrsm;
ၾသစေၾတးလ်၊နယူးဇီလန္ႏွင့္ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ပါတီအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ
အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုျခင္း ရည္ရြယ္
ခ်က္အေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထည့္၀င္မႈေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးကန္႔သတ္ခ်က္
မျပဳလုပ္ပါ။ အလွဴေငြထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ PAC တစ္ေယာက္ဆီသို႔ေပးအပ္ျခင္းလား၊ ပါတီအႀကီး
တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီဆီသို႔ေပးအပ္ျခင္းလား (သို႔) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္
ဆီသို႔ ေပးအပ္ျခင္းလားဆုိသည့္အေပၚ မူတည္ၿပီးအေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္မတူညီေသာ ထည့္၀င္
မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားအသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကား
ေျပာႏို္င္ငံမ်ားထဲတြင္

အရက္ေရာဆံုးအျဖစ္ရွိေနသည္။

အဆိုပါရက္ေရာမႈမ်ားသည္ပိုမုိ၍

မ်ားျပားလာခဲ့သည္မွာ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္ပံ့ပိုးမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထား
ျခင္းကိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အမ္စီကာရွင္ယြန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔၏
အမႈ၄၈ ႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအေမရိကန္အျမင့္ဆံုးတရားခံုရံုးမွ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားမွာႏို္င္ငံေရးပါတီ
တစ္ရပ္တြက္ယူရို ၂၅၀၀၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ ယူရို ၁၀၀၀
ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ စံနမူနာေလ့လာမွဳထဲတြင္အတင္းၾကပ္ဆံုး
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
တစ္ရပ္ထံသုိ႔ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ဗဟိုခ်ဳပ္ရံုးထံသို႔) တစ္ႏွစ္လံုးမွ ကေနဒါ ေဒၚလာ CAN ၁၁၀၀
ထက္ မပိုေအာင္သာ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာပါတီရံုးမ်ား၊မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စား
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အျမင့္ဆုံးေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား ( ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။)

လွယ္(သို႔) ေရြးခ်ယ္ ခံႏိုင္ငံေရး ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအားလည္းေဖာ္ျပပါ ပမာဏအတိုင္းပင္ေပးလွဴပို
8. The Established Anglophone Democracies

င္ခြင့္ရွိသည္။ ပါတီ ၀င္မဟုတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ေခါင္းေ
ဆာင္မွဳယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအတြက္သီးျခား ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအတြက္
တစ္ဦးခ်င္း တရား၀င္ ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးပမာဏမွာ ကေနဒါ ေဒၚလာ CAD
၄၄၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃၉၀၀) ျဖစ္သည္။ ကေနဒါ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားကို ေငြေဖာင္းပြမွဳေပၚ မႈတည္ၿပီး ခ်ိန္ညွိၾကသည္။၄၉
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အကယ္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ အျမင့္
ဆံုးမည္မွ်အထိလွဴဒါန္းႏိုင္သည္ဟု တိတိက်က် မသတ္မွတ္ထားပါကရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္
တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ အလွဴရွင္တစ္ဦးတည္းမွ အမည္မေဖၚဘဲအလွဴပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာ(တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ဥပေ
ဒေၾကာင္းအရအျမင့္ဆံုးလွဴႏိုင္သည့္ပမာဏႏွင့္နီးစပ္သည္) ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ
လစ္ဟာခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို ဤသို႔
ေသာ လ်ိဳ ေပါက္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

yk*¾vdu0ifaiG&if;jrpfrsm;
ဤအခန္းတြင္ အရင္းအျမစ္အသီးသီးထံမွႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စီးဆင္းလာမႈပံုစံမ်ားအား
တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုအားေပးေထာက္ခံသူမ်ား၊ စိတ္၀င္စား
စရာေကာင္းသည္ ့ေငြေရးေၾကးေရးက႑မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမသမာမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္သည့္
ပံ့ပိုးမွဳမ်ားအေၾကာင္းစသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီ၀င္ေၾကး
၁၉၅၀ႏွစ္လြန္ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားျပားေသာပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္
မ်ား၊မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူလူထုမွ အေတာ္အတန္ ခ်ီးမြမ္းမွဳမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ပါတီသို႔၀င္လာျပီး ပါတီမူ၀ါဒဖြ႔ံျဖိဳးမွဳအပိုင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္အဖြဲ႔၀င္ေၾကးမွရရွိလာသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္၊
ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ပါတီအဖြဲ႔၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခ်ိန္အမ်ားအျပားကို ပါတီကိစၥရပ္မ်ားအတြ
က္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ

ယုံမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။အဆိုပါ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္

ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မဲ
ဆႏၵရွင္မ်ားအားမဲဆြယ္စည္းရုံးေပးျခင္း၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား
စုေဆာင္းျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ၾကသည္။ အေျခခံအဆင့္တြင္ရန္ပံုေငြမ်ား ဆံုးရွံဳးသြား
ျခင္းထက္ ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဆံုးရွံဳးသြားျခင္းသ
ည္ ပိုမို၍သိသာထင္ရွားသည္။၅၀ အခေၾကးေငြမယူဘဲမဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္
ၿဗိတိန္ရွိ ပါတီေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သာဓက တစ္ခုအသြင္ ေဖာ္ျပေနသည္။၅၁
၀မ္နည္းစရာေကာင္းသည္မွာပါတီရန္ပုံေငြႏွင့္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ပါတီမ်ား
ၾကား (စံနမႈနာႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ) အဖြဲ႔၀င္ေၾကးမ်ားကို မည္သို႔ခြဲၾကသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
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ရန္ပံုေငြ

မ်ားဆံုးရွံဳးသြားျခင္းထက္ ပါတီ
အဖြဲ႔၀င္မ်ား

ေလွ်ာ့နည္းသြား

ျခင္းေၾကာင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
မ်ားဆံုးရွံဳးသြားျခင္းသည္ ပိုမို၍
သိသာထင္ရွားသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။၅၂ ယခု
ေလ့လာေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ပါတီဗဟိုရံုးဘ႑
မ်ားအားပါတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းထံမွ မေကာက္ယူၾကပါေၾကာင္း
ေျပာလွ်င္လည္း ရမည္ထင္သည္။၅၃ ထိုကဲ့သို႔

မေကာက္

ယူျခင္းမွာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။
ေလ့လာမွဳစံနမူနာထဲတြင္
တစ္ပါတီသည္

ေအာက္ေျခအဆင့္မွ

ၿဗိတိန္ကြန္ဆားေဗး
ဗဟိုရံုးခ်ဳပ္ဆီသို႔

ရန္ပုံေငြအရ ထည့္၀င္မႈေပးခဲ့သည့္တစ္ခုတည္းေသာပါတီအျဖစ္ မွတ္ယူရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
“မဲဆႏၵနယ္ကိုတာမ်ား”သည္ ၁၉၆၀ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ေခတ္စားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ မတုိင္ခင္
ပမာဏအရ စုစုေပါင္း၏ ၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေတာ့ပါ။၅၄
ေျမာက္အေမရိကတြင္ အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း
မ်ားရွိ ပါတီခြဲမ်ားသည္သာ အဖြဲ႔၀င္ေၾကး ေကာက္ခံဖို႔ရန္စိတ္အားထက္သန္ ၾကေတာ့သည္ကို
ေတြ႔ရသည္္။ ေလးႏိုင္ငံရွိအလုပ္သမားပါတီမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးခ်င္းမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္ေၾကးထက္အ
လုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဆက္စပ္မွဳကပါတီ ဗဟိုရံုးမ်ားအတြက္ပါတီရန္ပံုေငြပိုမို၍ရရွိၾက
သည္။

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏အဖြဲ႔၀င္ေၾကးေပၚအေျခခံသည့္ပါတီမ်ားသည္နည္းပါးသည့္ႏွစ္စဥ္

အဖြဲ႔၀င္ေၾကး(ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံတကာ ေဒၚလာ၃၀ထက္နည္း သည့္ပမာဏ)၅၅ ကိုသာရရွိၾကၿပီး၊ ဤ
ရန္ပံုေငြမ်ားသည္လည္း ဗဟိုရံုးမ်ားအထိ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူလွပါ။ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္မဲဆႏၵရွင္
မ်ား၏အခ်ိဳးမွာ ဤေလးႏိုင္ငံတြင္ နိမ့္က်ေနၿပီး(၁-၂ရာခိုင္ႏွဳန္း)၊ ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအေရအတြက္
သည္လည္းက်ဆင္းလာေနသည္ (အားလုံးေသာ ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို
တြင္) ကိုေတြ႔ရသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ပါတီဗဟိုရံုးမ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာေနသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား
အတြက္၊ က်ဆင္းလာေနသည့္ ရန္ပုံေငြထဲမွ ခြဲတမ္းမည္မွ်အားေပးေ၀ သင့္ပါသနည္းဆိုသည္မွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပမာဏေသးငယ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း အလွဴေငြမ်ား
အဂၤလိပ္စကားေျပာတိုင္းျပည္မ်ားမွ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
အရ ၄င္းတို႔ကို ေဒသအဆင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားထဲမွ အလွဴရွင္မ်ားကို (ေနာင္တြင္လည္းထပ္မံ
ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းပါမည္ဟူေသာကတိက၀တ္မ်ိဳးမပါဘဲ) ေသးငယ္ေသာအလွဴမ်ားကိုေတာင္းခံ
တတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၊ေဒသအဆင့္ေရာင္းခ်မွဳမ်ား ႏွင့္ ရန္ပံုေငြရွာ
ေဖြေရး အစီအစဥ္မ်ား (သက္သာေသာ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူ) သည္ ေဒသအဆင့္ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းရန္ပံုေငြအတြက္ ထည့္၀င္မႈေပးသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူေခတ္သစ္နည္းပညာသည္ ပါတီႏွင့္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဗဟိုရံုး
မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းဆီထံ အလွဴေငြမ်ား(ပမာဏနည္းနည္းမ်ားမ်ား) ေတာင္းခံရန္အတြက္
အက်ယ္ ျပန္႔ဆံုးဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ေခတ္သစ္
နည္းပညာနယ္ေျမျဖစ္ေသာ “တယ္လီတြန္” ေပၚေပါက္လာၿပီး၅၆ေနာက္ပိုင္း အေမရိန္ကန္ရီပက္
ပလင္ကန္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ တိုက္ရုိက္ အီးေမး(လ္)မ်ားျဖင္ ့အဆက္အသြယ္ျပဳလာႏိုင္
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အေျခခံအဆင့္တြင္

သည္။

ဤနည္းကို

ကေနဒါကြန္ဆားေဗးတစ္တိုးတက္ေရးပါတီက

ေအာင္ျမင္စြာအတုခုိးခဲ့

8. The Established Anglophone Democracies

ံု ည္ ယေန႔ေခတ္၏ အတိးု တက္ဆးုံ ျပယုဒတ
္ စ္ခပ
ု င္ျဖစ္သည္။
သည္။ အင္တာနက္၏အသုးံ ၀င္ပသ
၅၇

ကေနဒါ

ကြန္ဆားေဗးတစ္ပါတီသည္

၄င္း၏

ေရွ႕ေျပးပါတီ

(ကြန္ဆာေဗးတစ္

တိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါတီ)တို႔၏ တိုးတက္မွဳေပၚအေျခခံၿပီး ခိုင္မာေသာ
ရန္ပံုေငြစနစ္အား လုပ္ေဆာင္၍၄င္း ၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား (လစ္ဖရယ္မ်ား၊ နယူးဒီမိုကရစ္တစ္ပါတီ၊
BlocQebecois) ကို၂၀၀၆ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အေရးသာသြားခဲ့သည္။၅၈ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒဥပေဒမ်ား(ထည့္၀င္မႈတားျမစ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္အခြန္ေပးေဆာင္စရာမ်ား)မွ ဖန္
တီးလိုက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားအားအသာစီးရယူၿပီး CPC ပါတီသည္ တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးကာလမတုိင္ခင္ ရန္ပံုေငြရွာေဆြေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ႏုိုင္ၿပီျဖစ္သည္။၅၉
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္အိုးဘားမား၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလႏွစ္ႀကိမ္စလံုး
၌ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိဳးရွိေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ ေရးနည္းနာနိႆယမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ ၾက
သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ကေနဒါ

ကြန္ဆားေဗးတစ္ တိုးတက္ေရးပါတီမွဘရိန္းမူေရာ္နီသည္

၄င္း၏အာဏာရေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာေဘး
အႏၱရယ္ကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီကိုေထာက္ခံသူမ်ားထံမွေစတနာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လက္ခံႏိုင္မွဳႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမွဳေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ အဆို ပါလက္
ခံႏိုင္မႈႏွင့္ေက်ာ္ၾကားမႈႏွစ္ခုစလံုးသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ႀကီးထြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္
၍ လူထုမွပါတီတစ္ရပ္(သို႔) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီဆိုပါက
ရန္ပံုေငြအားလြတ္လပ္စြာေထာက္ပံ့မည့္သေဘာရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးသ

မားမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားမည့္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မဆို ႏွစ္သက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္
ပါက ၄င္းတို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အခက္အခဲရွိလိမ့္မည္။ ေက်ာ္ၾကားမွဳက်ဆင္းလာျခင္းသည္
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြက်ဆင္းမွဳကို အားေပးသလိုျဖစ္ေနသည္။ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးတြင္ ေအာင္ျမင္
ျခင္းသည္မဲရံုးမ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ေအာင္ျမင္မွဳပင္ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး

ျပႆနာရွိလာမည့္လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အားေပ်ာ႔ေနပါက

ျပည္သူလူထု၏

ဆႏၵ

သေဘာထားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းျဖင့္ သိရွိလာရသကဲ့သို႔ပင္ထိေရာက္ေသာ ရန္ပံုေငြ
ရွာေဖြေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္

အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္လြန္းလွသည့္

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

မ်ားကို ေရရွည္ၿမဲ ၿမံစြာတိုး တက္ေအာင္မြန္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေကာင္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမ
ည္။ ဒီမိုကေရစီကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔စနစ္တက်လည္ပတ္မႈပုံစံမ်ား
အား ထိန္းညိွထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွာသာအစိုးရ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုႏွင့္ ႀကဳံရ
ေကာင္းႀကဳံရေသာ္လည္း

ေခ်ာေမြ႔စြာဆက္လက္

လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္

မ်ားေၾကာင့္ပင္ သမာသမတ္က်ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳတစ္ခုကို ထိန္းထားဖို႔ရန္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်
ေသာႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြၾကမ္းျပင္သည္ ႏိုင္ငံေရး
စနစ္တခု၏ ေခါင္းမိုးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္။
ကံမေကာင္းစြာပင္ အားလုံးေသာအမ်ားဆႏၵေတာင္းဆိုမွဳမ်ားအားလံုးတြင္ စုစည္း၍
လွဴဒါန္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားပါ၀င္သည္။ ထိသ
ု ႔ုိ စုစည္း၍ လွဴဒါန္းျခင္းသည္စြနစ
႔္ ားျခင္း
တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔၀င္အေျမာက္အျမားရွိသည့္မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို တစ္ဦးခ်င္း
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကားရွိ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသဖြယ္
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မွတ္ယူႏိုင္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွေပးလွဴေသာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအားစုေဆာင္းသို
မွဳႏွင့္ အလားသ႑န္တူ၏။ ထိုသို႔အလားသ႑န္တူရျခင္းမွာ လက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းေငြ
ေၾကးသည္ မည္သူ႔ထံမွစီးဆင္းလာ သည္ကိုသိရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္း
အား အေမရိကန္ PACs အဖြဲ႔မွ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသို႔အသုံးျပဳရာတြင္ ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ ALIGNPAC (အသက္အာမခံအုပ္စု) ႏွင့္ EMILY’s list (ဒီကိုကရက္တစ္ေထာက္
ခံသည့္အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြခ်ယ္မွဳအဖြဲ႔) စသည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိေရာက္
ေသာ စည္းရုံးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ထည့္၀င္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။၆၀
တျခားတိုင္းျပည္မ်ား၌မႈ

ေဖာ္ျပပါပုံစံအတုိင္း

သမာသမတ္က်ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားရွိေနၾကဆဲပင္

မွဳတစ္ခုကို ထိန္းထားဖို႔ရန္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဓိကတားအဆီး မ်ားမွာပါတီမ်ား၏

တန္းတူညီမွ်ေသာ

ႏိုင္ငံေရး

ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ (စိတ္အားထက္သန္မႈ)နည္းပါးျခင္း

ကစားကြင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္

ႏွင့္အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိသူမ်ား (ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္း

ဖို႔ရန္အတြက္

စတိုင္းျပည္မ်ားတြင္)ကို

ဘ႑ေရးၾကမ္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အပိုင္း

ျပင္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု၏

နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုက္ရိုက္ ေမး(လ္)ျဖင့္

ေခါင္းမိုးမ်ားကဲ့သို႔ပင္

ေတာင္းဆိုမွဳၽမွတဆင့္္ အင္တာနက္ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးမ်ား

အေရး

ၾကီးသည္။

ကသန္းခ်ီေသာေဒၚလာမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံတို႔၌ စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဤနည္းလမ္း

သည္ စံနမူနာပါတျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မႈ အံ၀င္ခြင္က်ဖို႔မရွိေသးေခ်။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္
တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ပမာဏမ်ားျပားေသာ အလွဴေငြမ်ား
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႔

ပံ့ပိုးကူညီေသာ

အလွဴရွင္မ်ားကို

၄င္းတို႔၏

ပါတီတစ္ခု

(သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ထံသို႔ ပံ့ပိုးသည့္ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာပမာဏကို
လိုက္ျပီး

မၾကခဏဆိုသလိုအမ်ိဳးအစားခြဲျခားၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေသးငယ္ေသာ

အလွဴမ်ား ကိုေပးအပ္ေသာ သူမ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား(သို႔)
မူ၀ါဒမ်ား၏တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အလွဴေငြ

ပမာဏအမ်ားအျပားေပးအပ္ေသာ

အလွဴ ရွင္မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ အိုင္ဒီယာေလာ္ဂ်ီအားလက္ေတြ႔က်င့္သံုး
ရန္စဥ္း စားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍အလွဴေငြစီးဆင္းမႈႏွင္ ့ပက္
သက္ၿပီးေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးစားႏွစ္ခုစလံုးထဲ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက အလွဴရွင္သည္ မိမိကုိယ္က်ိဳးစီးပြား
အတြက္ ႏိုင္ငံေရးကိုအျမတ္ထုတ္လိုမႈ (တိက်ေသာ မူ၀ါဒတစ္ခု၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအသားေပးမွဳ (သို႔)
အာဏာ ရွိေသာသူတစ္ေယာက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း)ဆီသို႔ ရည္ရြယ္ေနၿပီဟူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။၆၁
ႀကီးမားေသာအလွဴေငြမ်ားေပးၾကအပ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း(သို႔) အုပ္စုမ်ား၏ ရည္ရြယ္
ခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထူးျခားသည့္ ျပႆနာ(သို႔) ကိစၥအားကန္႔ကြက္ဖို႔(သို႔) ရွင္းျပသည့္
အခြင့္အေရးရႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအခြင့္အေရးကိုရႏိုင္ရန္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ၄င္းတို႔က
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာအလွဴမ်ားသည္ ဒီမိုရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ လည္
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မွီးၿပီး ၄င္းတို႔ကိုစုစည္းလ်က္ ျပန္လည္ေပးအပ္ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္း

ပတ္မႈပုံစံအားထိခုိက္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္မူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္
8. The Established Anglophone Democracies

မ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေစလိုေသာ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔
ထုတ္ေဖၚေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔မွ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လွဴဒါန္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ တီဗြီ
အစီအစဥ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္
ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားအရ ေကာ္ပိုးေရးရွင္းမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ တစုံတခုေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကိုေမွ်ာ္ကိုး
တတ္ၾကေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။၆၂
အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးသည္ မသမာသူမ်ားမဟုတ္ၾကသလို၊ ၄င္းတို႔၏ပံ့ပိုး ေငြမ်ားကို
လည္း အက်ိဳးတစ္စုံတရာကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ပံ့ပိုး ကူညီၾကသည္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။ စီပြားေရးႏွင့္
သမဂၢအလွဴရွင္မ်ားပင္၄င္းတို႔ႏွစ္သက္သည့္မူ၀ါဒမ်ားရွိေသာပါတီမ်ားအား တရားနည္းလမ္းက်
စြာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိၾကသည္။ အကယ္၍ပါတီမ်ားသည္ ေငြေၾကးပမာဏႀကီးမ်ားေသာ ထည့္
၀င္မႈေပၚတြင္မွီခိုလာပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ျပႆနာေပၚလာေတာ့သည္။ ၄င္းတို႔၏
ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ားကို

ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးျဖင့္

ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီး

ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားၾကားႀကီး

မားေသာ ရန္ပုံေငြခ်ိန္ခြင္မညီမွ်သည့္ရလဒ္မ်ိဳးထြက္လာတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒတိုင္းတာမွဳမ်ားသည္ ဤက့ဲသို႔ေသာ အေျခအေနအားလံုးအား ေျဖရွင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ၾက
သည္။
စီပြားေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေသာအခါ၊ ၄င္းတို႔၏
မက္လံုးသည္ အိုင္ဒီအိုေလာဂ်ီအရေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔)လက္ေတြ႔နယ္ပယ္အတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိုင္ဒီအိုေလာ္ဂ်ီ စဥ္းစားခ်က္မ်ားက စီးပြားေရး
အသားေပးမူ၀ါဒမ်ားရွိသည့္ပါတီမ်ားကို

ႏွစ္သက္ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္

လက္ေတြ႔နယ္ပယ္

အတြကမ
္ ႈ အာဏာရွပ
ိ ါတီအားပိၿု ပီးႏွစသ
္ က္ ၾကမည္သ
့ ေဘာရွသ
ိ ည္။ ၾသစႀတီးလ်စီးပြားေရးသမား
မ်ားသည္

ႀကီးမားေသာအိုင္ဒီယာေလာ္ဂ်ီဘက္လိုက္မွဳႏွ႔င္အတူ

လက္ေတြ႔နယ္ပယ္အတြက္

လည္းရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေပါင္းထည့္ၿပီး ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအလားအလာကို
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည္။၆၃ အာဏာရွိေနမွသာလွ်င္(လူထုစစ္တမ္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနမွသာ
လွ်င္)ၾသစႀတီးလ်၏ အလုပ္သမ်ားပါတီသည္ စီးပြားေရးအလွဴမ်ားအား လစ္ဘရယ္ႏွင့္ အမ်ိဳး
သားယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူမွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ထည့္၀င္မႈတားျမစ္မွဳမ်ားႏွင့္အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္
မ်ားကို ကေနဒါ၊ အေမရိကန္၊ (ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ)တို႔တြင္
ဖယ္ရွားၿပီးသည့္အခ်ိန္၌၊ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးမ်ားမွ ႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚသို႔

လြမ္းမိုးမွဳအားကန္႔သတ္ရန္

ယခင္ႀကိဳးစားခဲ့သည္မ်ားအားလံုးကို

ျပန္လည္ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၾသတႀတီးလ်ပါတီမ်ားသည္ အမည္မသိသူမ်ားထံမွ
၆၄

ႀကီးမားေသာအလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပါတီတစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္၏
ရန္ပုံေငြသည္ မည္သူ႔ထံမွလာျခင္းကိုမသိရျခင္းမွာ အ့ံၾသစရာေတာ့မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္
ၾသစေၾတးလ်ပါတီမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာအလွဴမ်ားအေပၚ ႀကီးမားစြာမွီခိုမွဳရွိႏိုင္သည္။၆၅
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္မႈ ပိုမို၍ ပြင့္လင္ျမင္သာမွဳရွိမွဳရရွိထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကပါတီ
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ႀကီးသံုးပါတီသည္ ၄င္းတို႔၏မိရုိးဖလာရပ္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုေတာ့ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသး
သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ခ်မ္းသာေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၿဗိတိန္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ၏ အဓိက
အရင္း

အျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္ပါတီတို႔အတြက္မႈ

အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္
ကုမၼဏီအလွဴရွင္မ်ားေပၚတြင္မွီခိုၾကသည္။၆၆၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ၾကား မွတ္တမ္းအရ အလွဴေငြမ်ား
အားလံုးထဲမွ ၄၄ ရာခိုင္ႏွဳန္း အားႀကီးမားေသာအလွဴရွင္ ၅၀ မွ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္းကို
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အလွဴေငြမ်ားအားလံုးသည္လည္း အႀကီးဆံုးပါတီ
သံုးပါတီဆီသုိ႔သာ စီးဆင္းသြားခဲ့သည္။၆၇ ၿဗိတိန္ပါတီရန္ပံုေငြမွ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္တိက်
ေသာျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားမွ အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ
မ်ားအား ပုဂၢိလိကေခ်းေငြမ်ားကုိေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမီရွင္၊ေၾကြးရွင္မ်ား
အား ေနာင္အခါတြင္ သူေကာင္းဘြဲ႕အပ္ႏွင္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။၆၈
ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ

ေခ်းေငြမ်ားကို

ေရြး

အကယ္၍ ပါတီမ်ားသည္ ေငြ

ေကာက္ ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအက္ခန္႔ခြဲေရးအက္ ဥပေဒ၂၀၀၆

ေၾကးပမာဏၾကီးမ်ားေသာ အ

၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ထားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀

ေထာက္ အပံ့ေပၚတြင္မွီခိုလာပါ

ႏွစ္မ်ားတြင္ ကေနဒါရွိ ကုမၼဏီအလွဴရွင္မ်ားသည္ ေရြးေ

က ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္

ကာက္ပြဲရွိသည့္ႏွစ္တိုင္းလစ္ဘရယ္ပါတီႏွင့္ ကြန္ဆာေဗး

ျပႆ နာေ ပ ၚ လာေ တာ့ သ ည္ ။

တစ္

၄င္းတို႔၏

ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ားကို

ရန္ပုံေငြအား ေရြးေကာက္ပြဲရွိသည့္ႏွစ္တိုင္း ေထာက္ပ့ံခဲ့

ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမရွိသည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ PC အတြက္

ရြက္လာၾကျပီး ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ား

၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ႏွင့္ လစ္ဘရယ္အတြက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအ

ၾကားၾကီးမားေသာ

ဘ႑ေရး

သီးသီးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရွိသည့္ ႏွစ္မ်ား

ခ်ိန္ခြင္မညီမွ်သည့္

ရလဒ္မ်ိဳး

ထြက္လာတတ္သည္။

တိုးတက္ေရးပါတီမ်ား၏

တြင္ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ၏

ထက္၀က္ေက်ာ္ေသာ

ဆက္စပ္၀င္ေၾကးမ်ားသည္

နယူးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆက္စပ္၀င္ေငြ
၏သုံးပုံတစ္ပုံ ကိုထည့္၀င္မႈျဖစ္ေစသည္။၆၉ ယေန႔ေခတ္

အခ်ိန္အခါတြင္မႈ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး ဥပေဒျပဳေရးရာက ထိုကဲ့သို႔ေသာရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္
မ်ားအား ကေနဒါပါတီမ်ားအတြက္ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပြဲမ်ား (ညစာစားပြဲမ်ား ႏွင့္ ေန႔လည္စာစားပြဲမ်ား)
ကေနဒါ၊အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပြဲမ်ား အထူး
သျဖင့္ ညေနစာႏွင့္ ေန႔လည္စာ တည္ခင္းဧည့္ခံပြဲမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပုံစံ
မ်ားထဲတြင္ ရွည္ၾကလွၿပီျဖစ္ေသာ ပင္တိုင္ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ညေနစာႏွင့္ ေန႔လည္စာ
တည္ခင္းဧည့္ခံပြဲမ်ိဳးတြင္ ထံုးထမ္းစဥ္လာအားျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ား၊၀ိုင္မ်ား ပါ၀င္ၾကၿပီး၊
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ေတြ႔ဆုံမိတ္ဖြဲ႔ ႏိုင္ေသာအခြင့္ေရးမ်ားပါ၀င္သည္။၇၀ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္ သေဘာေပါက္လက္ခံလြယ္ေသာ ပရိသတ္မ်ားအား အၿမဲတမ္း ေတြ႔ဆံုသည္။
အဆိုပါပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
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ေပ။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ကုမၸဏီေလာကႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အလြန္ခ်မ္းသာသူမ်ား၊ အလုပ္

ေတြ႔ဆုံခြင့္ေရေရးအတြက္ ေစ်းႀကီးေသာ ညေနစာ စားပြဲလက္မွတ္မ်ားအားေပးၾကသည္။၇၁
8. The Established Anglophone Democracies

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပြဲမ်ားရွိ အစားအေသာက္၀ုိင္းမ်ား၏ အားကုန္
က်စရိတ္ကို ကုမၼဏီမ်ားမွ စပြန္ဆာေပးလာ ၾကသည္။ အဆိုပါ ကုမၼဏီမ်ားကပင္၄င္းတို႔ကုမၼဏီ
၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ေသာပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားႏွင့္အျမင္ျခင္းဖလွယ္ျခင္းမ်ိဳးမ်ား

ျပဳလုပ္ေစၾကသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဟာင္းတစ္ဦးမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ၁၀,၀၀၀ႏွဳန္း (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၇,၇၀၀၀) ထားမ်ားရွိသည့္အလွဴေငြမ်ားအား အလွဴရွင္မ်ားထံမွဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အမွန္
တကယ္တြင္မႈ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကိုေတြ႔ဆံုေရးမွာ ဤမွ်ကုန္က်စရိတ္မမ်ားေခ်။၇၂ စီးပြား
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ကိုေတြ႔ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ ၾသစေၾတး
လ်ေဒၚလာ ၁,၄၀၀ ေလာက္သာေပးရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။၇၃

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိေသာ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
၀င္ေငြမွ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ
အေနာက္ဥေရာပရွိဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးေ
ခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ရရွိေသာေငြေၾကးမ်ား (၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျမဴနီစပယ္
အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား(သို႔) ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ အရာရွိမ်ား၊ စသည္တုိ႔ထံ
မွရရွိသည့္အခြန္ေငြ) သည္ ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ ရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္အရင္း
အျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကား ေျပာေျခာက္ႏိုင္ငံထဲတြင္ထုိကဲ့သို႔ေသာ တရား၀င္အခြန္
အခေကာက္ခံမႈမ်ားအားၾသစႀတီးလ်တြင္ အဓိကေကာက္ခံသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးစီး
ဆင္းမႈသည္ အစုိးရပါတီမ်ား၏ဘ႑ာတိုက္မ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစေသာ္လည္းဖက္ဒရ
ယ္ပါတီမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား ထည့္၀င္မႈေတာ့မျဖစ္ပါ။၇၄
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္(တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား၌ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္)

အာဏာရပါတီမ်ားမွ

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားထဲမွ အခြန္အခမ်ားဖဲ့ ယူေကာက္ခံျခင္းသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
အေလ့အထလိုပင္ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ထိုကဲ့သို႔ စုေဆာင္းရရွိေသာရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြမ်ားအတြက္ အလြန္တရာမွအေရးပါလွသည္ ဟူေသာတိုင္းတာခ်က္မရွိေခ်။ဖယ္ဒရ
ယ္ဘ႑အတြက္မူ လံုး၀အေရးမႀကီးသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခား ေထာက္ပံ့ေငြ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ေ
သာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းသည့္အေၾကာင္းအရင္း
အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ားကို

ပ့ံပိုးေရးမွာလတ္တေလာစိတ္အားထက္သန္မွဳအျဖစ္ဆံုးျဖစ္

သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေထာက္ပံ့ေသာထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ စင္စစ္
အားျဖင့္ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ား(သို႔) တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ား (ဥပမာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလွဴမ်ား (သို႔) မူးယစ္ကုန္ကူးမွဳ)ကို တနည္းတဖုံ တရား၀င္ေငြေၾကးျဖစ္လာေစရန္
အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေကာလဟာလသတင္းမ်ားကဆိုသည္။ေဖာ္ျပပါေျခာက္ႏိုင္ငံ၌ ဤ
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ကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ိဳးရွိသည္ဟု လတ္တေလာေဖာျ္ပမွဳမ်ား မရွိေခ်။
(နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အဆင့္တစ္ခု အထိခြင့္ျပဳသည္။) ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား
မွထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စံနမူနာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည့္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မ်ိဳးမွ မေတြ႔
ရေခ်။ ၿဗိတိန္တြင္ လက္ခ်္မီးမစ္တယ္(လ္) (အိႏိၵယႏိုင္ငံမွစတီးျပဳလုပ္သည့္ကုမၼဏီ)ႏွင့္ဘီယာ
ရူးေကာ္ပိုရိတ္၀န္ေဆာင္မႈ ( ဤကုမၼဏီသည္ LordAshcroft ႏွင့္လည္းအလြန္နီးနီကပ္ကပ္ရွိလွ
သည္။) တို႔သည္အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ ကြန္ဆားေဗးတစ္ပါတီတို႔ထံသို႔ အသီးသီးအလွဴေငြမ်ား
ထည့္၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေပၚ၌
အျငင္းအခံုျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား တင္းၾကပ္စြာတားျဖစ္သည့္အထိ ဦး
တည္လာၾကသည္။၇၅

tpkd;& &efykHaiG
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ား (အဂၤလိပ္စကားေျပာတိုင္းျပည္မွာေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရရန္
ပံုေငြ (သို႔) အစုိးရရန္ပုံေငြဟုေခၚၾကသည္) သည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအတြက္ ထပ္ေလာင္းအရင္း
အျမစ္မ်ားအျဖစ္ ထည့္၀င္မႈေပးႏိုင္ၾကသည္။
ေပၚမူတည္ျပီး

၄င္းရန္ပုံေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အေျခအေန

ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းေရျပင္ညီေအာင္လည္း

ကူညီေပးႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရထံမွ အကူအညီသည္ ေငြးသားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပါအကူ
အညီေပးႏိုင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္အခြင့္အေရးရရွိမွဳႏွင့္ခြဲတမ္းခ်ေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားသည္

ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအၾကား

မွ်တေသာဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစရန္

အလြန္အေရးႀကီး

သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးအမ်ိဳးျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္သည္။ယွဥ္ျပိဳင္သူအမ်ားအျပားကို
တေျပးညီတည္းတူညီေသာေငြေၾကး

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္

ပါတီအစီအစဥ္မ်ားကို

ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ တျခားနည္းလမ္းမ်ားတြင္ သီးျခား
သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအားျပန္လည္အစားထိုးထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္အခြန္မ်ားမွရရွိေ
သာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား(သို႔) ကိုက္ညီေသာေထာက္ပံ့ေငြမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ၾကသည္။ အသုံးစ
ရိတ္မ်ားအားျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ရန္
ပုံေငြရွာေဖြျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပည္သူလူထုမွ ပံ့ပိုးကူညီရာေရာက္ေပသည္။ အခြန္မွရရွိေသာ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား (သို႔) ကိုက္ညီေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ပ့ံပိုးလွဴဒါန္းသူမ်ား(သို႔) ရန္ပုံေငြ
ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ မက္လုံးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သြယ္၀ိုက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္း
စကားမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီယာကိုသံုးစြဲခြင့္ရရွိေရးမွာအလြန္
အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္မွဳမ်ားအတြက္ ဤအီလက္ထေရာနစ္မီဒီယာလွိဳင္းမ်ားကို
အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ယုတိၱရွိေသာသံုးစြဲခြင့္ဟု သံုးႏွဳန္းၿပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
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ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအလွဴမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ားမရွိေခ်။

အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာပါတီမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားတန္းတူညီမွ်
8. The Established Anglophone Democracies

မွဳဟုသံုးသည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္

အသံလႊင့္ဌာနာမ်ား၏ထုတ္လႊင့္မႈ

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္

ပက္သက္ၿပီး အာမခံထားျခင္းမရွိေပ။
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးသတင္းစကားမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ရန္ ေငြေၾကး
တတ္ႏုိင္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ ပါတီမ်ား(ေသးငယ္ၿပီး၊ တက္သစ္စ
ပါတီမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပါတီငယ္မ်ားသည္ အားလုံးေသာ
အသံလႊင့္ဌာနမ်ားထံမွႏွစ္မိနစ္အခမဲ့မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးသတင္းစကားမ်ားကို

ထုတ္လႊတ္ရန္

အတြက္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခားေသာပါတီမ်ားကမႈ ၄င္းတို႔၏ပါတီအင္အားအေပၚတြင္
မႈတည္၍မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ ထုတ္လႊတ္
ၾကသည္။ ထိုသို႔အခ်ိန္ယူ၍ ထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အိုင္ယာလန္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အေရအတြက္အနည္းဆံုးကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ၿပီး

ပါတီအားလံုးအတြက္

အခမဲ့အသံထုတ္လႊတ္မွဳမ်ားေထာက္ပံ့ေပး

သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္အခမဲ့အသံလႊင့္ျခင္းအားလူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာ ျဖစ္
သည့္

(the

BBC)လိုမ်ိဳးမွေထာက္ပံ့ေပးရမည့္အျပင္

စီးပြားျဖစ္အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွလည္း

ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။ ခြဲတမ္းခ်ေဖာ္ျမဴလာသည္ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မွ်တသည့္အခြင့္အ
ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးခံုေနရာမ်ား၊ မဲမ်ားအားမွ်ေ၀သည့္အပိုင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရ
အတြက္ (သို႔) လူထုေထာက္ခံသည့္မည့္သည့္တိုင္းတာခ်က္မဆို ရရွိေစသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၌လူထုစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔၀င္အင္အားတို႔ျဖစ္ၾကသည္။) မတူညီေသာတို
င္းတာမွဳမ်ား၏အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္

အစိုးရႏွင့္

အတိုက္အခံ၊

အဓိကပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္

ပါတီငယ္မ်ား၊ အေျခခိုင္ျပီးေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းစပါတီမ်ားအၾကား မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံေရး
ကို ေသခ်ာေရရာမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေဖာက္ျပပါေျခာက္ႏိုင္ငံစလံုး၌ ပါလီမာန္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့မီ
ဒီယာအခ်ိန္အခန္းက႑ကိုေပးမထားေသာ္လည္း အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္မူ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို (သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ေရးသားေပးျခင္းျဖင့္) ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား
ရွိသည္။၇၆ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမာန္လႊတ္ေတာ္မတ္တစ္ဦးခ်င္းစီအားမဲဆႏၵနယ္တိုင္းသို႔ အခမဲ့
စာပို႔ျခင္းႏွင့္ လူထုအစည္းအေ၀းခန္းမမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံတည္းေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္သာ အခြန္ေပးေဆာင္
သူမ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြမ်ား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
ေၾကာင့္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံ
ေငြမ်ားအားပံ့ပိုးကူညီျခင္းအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပမာဏမွာၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ AUD
၁,၅၀၀ အထိလည္းေကာင္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁,၂၀၀)ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မႈ အခြင့္ကင္း
လြတ္ခြင့္ ပမာဏမွာ ကေနဒါ ေဒၚလာ CAD ၁၅၀၀ အထိလည္းေကာင္း ႏွင့္ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းရန္အတြက္
ကေနဒါ ေဒၚလာ CAD ၁,၁၅၅ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁,၀၀၀) (သုိ႔) ယင္းထက္ပို၍)
အသီးသီးရွိၾကသည္။ အိုင္ယာလန္၊နယူးဇီလန္၊ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ မည္မွ်ပင္မ်ား
ေသာ ႏိုင္ငံေရးအလွဴေငြမ်ားကို ပံ့ကူညီသည္ျဖစ္ေစ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးထားေခ်။၇၇
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အဂၤလိပ္စကားေျပာေျခာက္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ အစုိးရရန္ပုံေငြတိုက္႐ိုက္
ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့သည့္ ပမာဏႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပံုခ်င္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
မတူၾကေပ။ ၾသစေတးလ်တြင္ ပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ မႈရရွိေသာ္ျငား
အသံုးစရိတ္အတြက္ တာ၀န္ခံရန္မလိုအပ္ေပ။ အိုင္းရစ္ပါတီမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ခြဲေ၀ေပးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးေပး
ရာတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အသံုးစရိတ္ဟူ၍တစ္မ်ိဳး၊ အခြန္ဌာနရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရး ဟူ၍
တစ္မ်ိဳး၊ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒအရေပးသည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားကို
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေရးအတြက္ မသံုးရဟူ၍ ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
အေမရိကန္ တြင္အစုိးရရန္ပုံေငြ သံုးမ်ိဳးသံုးစားေပးထားၿပီး သံုးမ်ိဳးလံုးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ဆက္စပ္ထား၏။ သို႔ေသာ္ ပါတီတြင္းေရြးခ်ယ္ေရး ညီလာခံမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ခ်ထားေပးသည့္
ရန္ပံုေငြသည္သာ လက္ေတြ႔တြင္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္တြင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ဟူ၍ ရည္ရြယ္ေပးအပ္သည့္ ပံုမွန္ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေပးၿပီး ထိုေငြတြင္
ပါတီပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ ရန္အတြက္လည္း ပါ၀င္၏။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း
စဥ္အသံုးစရိတ္တြင္ မသံုးရေၾကာင္း အတိအလင္းကန္႔သတ္ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာ
လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ ခြဲတမ္းေငြကိုမူ ထိုအသံုးစရိတ္မွ သံုးခြင့္ျပဳထား၏။
ဥေရာပ စံႏႈန္းမ်ားအရ ဆိုရလ်ွင္ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ခြဲေ၀ေပးမႈနည္းပါးသည္။
အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္တည္းအတြက္ ပါလီမန္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ေပးအပ္သည့္ အသံုး
စရိတ္ကို ပါလီမန္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ မူ၀ါဒဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ စတာ
လင္ေပါင္ ၂ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၃.၃ သန္း) ကိုလည္းေပး၏။၇၈ အတိုက္အခံတစ္ရပ္
တည္းအတြက္သာေပးသည့္ ရန္ပံုေငြမွာ အင္မတန္ထူးျခားလွသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြပင္ျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရယႏၱရားကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ၍ရေနသည့္ပါတီ ခံစားေနရေသာ အခြင့္
ထူးကို ျပန္လည္ထိန္းညွိလိုျခင္းျဖစ္သည္။၇၉
ကေနဒါသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ အရက္ေရာဆံုးေပးသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကုန္က်ေငြ၏ (ဥပေဒအရအသံုးစရိတ္ကန္႔
သတ္ခ်က္ျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို) ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္သည္။ ပါတီမ်ားသည္ (ဥပေဒ
အရအသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို) ရရွိသည္။ (the BQ ႏွင့္ the Greens
တို႔အပါအ၀င္) တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပါတီ ၅ ပါတီသည္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အသံုး
စရိတ္ေငြရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျငား ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္ လွ်င္ ထိုအသံုးစရိတ္ေငြကို
ရပ္တန္႔လိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။၈၀ ေဖာ္ျပပါေထာက္ပံ့ေငြအဖံုဖံုကို အက်ဥ္း႐ံုး၍ ေဖာ္ျပရလွ်င္
•

(ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္) ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးအပ္သည့္ေထာက္ပံ့ေငြ

•

(ကေနဒါ၊

အိုင္ယာလန္၊

နယူးဇီလန္)

သံုးႏိုင္ငံတြင္

ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေထာက္ပံ့ေငြ
•

အထူးသီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၁)
ပါလီမန္လုပ္ငန္း၊ ခရီးစရိတ္၊ (ၿဗိတိန္တြင္) အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႐ံုးလုပ္ငန္း
လည္ပတ္ရန္၊ မူ၀ါဒဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ (၂) (အေမရိကန္တြင္)လူေရြးပြဲ ညီလာခံ
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အစုိးရရန္ပုံေငြတိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္

အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကိုရရွိရန္

8. The Established Anglophone Democracies

သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပည့္မွီရန္လိုအပ္သည္။

၈၁

မဲအေရအတြက္အနိမ့္ဆံုး

ကေနဒါ၊ အိုင္ယာလန္၊ၿဗိတိန္တြင္

ပါတီငယ္မ်ား

သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြရရွိရန္လြယ္ကူသည့္အေနအထားရွိေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊
အေမရိကန္တြင္ အနည္းငယ္ခဲယဥ္းသည္။ ရရွိထားသည့္ မဲအေရအတြက္ အေပၚမူတည္၍
လည္းေကာင္း၊ ပမာဏတူညီသည့္ ရန္ပံုေငြေ၀စုမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ရန္ပုံေငြကို ခြဲေ၀ရရွိ
သည္။

အိုင္ယာလန္တြင္

ပါတီအားလံုးသည္

အေျခခံပမာဏတစ္ခုကို

ညီတူညီမွ်ရရွိၾက

သည့္အျပင္ ထို႔ထက္ပို၍ ေအာင္ႏိုင္မဲအေရအတြက္အေပၚမူတည္ကာ ခ်ထားေပးသည့္ ရန္ပံုေငြ
လည္းရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပြဲ ပဏာမလူေရြးပြဲမ်ားတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္
သည့္သမၼတေလာင္းမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္အလွဴေငြ (ပမာဏအနည္းအက်ဥ္း)ႏွင့္ ညီမွ်
သည့္ အစိုးရရန္ပံုေငြကို အစိုးရမွခ်ေပး၏။ သို႔ေသာ္ ဤစနစ္မွာ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္
ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြ အဆင့္ကိုႏႈိုင္းယွဥ္ရန္ ဇယား (၈.၁) တြင္ ရန္ပံုေငြအမ်ိဳးအစားအလိုက္
ႏွစ္ခ်ဳပ္ပ်မ္းမွ်၊ တစ္ႏွစ္စာစုစုေပါင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးႏႈန္းအတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္စုစုေပါင္းကို ႏိုင္ငံ
တကာေဒၚလာျဖင့္ျပထားသည္။၈၂ ၆ ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြအမ်ိဳး အစားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားမွာ မတူၾကသည္ျဖစ္ရာ ရန္ပံုေငြ က၊ ခ၊ ဂ အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇယား ၈.၁။ အဂၤလိပ္စကားေျပာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရန္ပံုေငြအဆင့္မ်ား
ႏိုင္ငံ

ရန္ပံုေငြ က

ရန္ပံုေငြ ခ

ရန္ပံုေငြ ဂ

				

ရန္ပံုေငြ

လူတစ္ဦးအတြက္ 		

စုစုေပါင္း

တစ္ႏွစ္လံုး ရန္ပံုေငြ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာသန္း		

(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ)

ၾသစေတးလ်၈၃

၄၀ ဒသမ ၀၇

မရွိ

မရွိ

ကေနဒါ၈၄

၂၁ ဒသမ ၄၅

၂၉ ဒသမ ၅

၂၂ ဒသမ ၄၁ ၇၃ ဒသမ ၃၆ ၂ ဒသမ ၈၆

အိုင္ယာလန္၈၅

၈ ဒသမ ၅

၆ ဒသမ ၁၈

မရွိ

၁၂ ဒသမ ၈၆ ၄ ဒသမ ၁၇

နယူးဇီလန္၈၆

၁၁ ဒသမ ၁၆

၂ ဒသမ ၂၇

မရွိ

၁၃ ဒသမ ၄၇ ၄၄ ဒသမ ၁၃

ၿဗိတိန၈၇
္

၉ ဒသမ ၈၆

သုည ဒသမ ၄၉ ၂ ဒသမ ၃၄

အေမရိကန္၈၈

၁ ဒသမ ၀၄

၃၆ ဒသမ ၅၇ ၄၂ ဒသမ ၀၅ ၇၉ ဒသမ ၆၆ သုည ဒသမ ၃၃

၄၀ ဒသမ ၀၇ ၂ ဒသမ ၄၇

၁၂ ဒသမ ၆၉ သုည ဒသမ ၂၆

အခ်က္အလက္ - ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔
ေကာ္မရွင္အိုင္းရစ္စံႏႈန္းမ်ား၊ ယူေကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအခ်က္အလက္မ်ားကို ယူထားပါသည္။
ႏိုင္ငံအလိုက္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အရြယ္အစားသည္ ရန္ပံုေငြအပၚသက္ေရာက္မႈ
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား အရသိႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးႏႈန္းအေျခခံၾကည့္လွ်
င္ ႏိုင္ငံအရြယ္အစားငယ္ေသာ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္သည္သာလွ်င္ ရက္ေရာေသာ
ရန္ပံုေငြပမာဏကို ခ်ထားေပးေၾကာင္းသိႏိုင္ၿပီး အရြယ္အစားႀကီးေသာ ကေနဒါ မဟုတ္ေတာ့
ေပ။

382

International IDEA

အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္တသီးပုဂၢလလွဴဒါန္းေငြ

ႏွစ္မ်ိဳးႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္

အစုိးရရန္ပုံေငြ

အႀကီးမားဆံုးရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံတြင္ ကေနဒါသည္ ထိပ္ဆံုး
က ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၈ တြင္ ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳခဲ့ရာ အဓိကပါတီႀကီး ေလးရပ္သည္
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

ပါတီ၀င္ေငြအားလံုး၏

၅၅

ရာခိုင္ႏႈန္းမွ

၇၀

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိၾကသည္။

ဤတြက္ခ်က္မႈတြင္ အခြန္ျပန္အမ္းေငြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေသးသျဖင့္၊ အားလံုးၿခံဳၾက
ည့္လွ်င္သိသိသာသာမ်ားေနသည္။၈၉ အိုင္ယာလန္တြင္လည္း အစုိးရရန္ပုံေငြ ပမာဏျမင့္မား
သည္။ ပါတီ၀င္ေငြအားလံုး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြမွ ျဖစ္သျဖင့္ ဤေငြေၾကး
အေပၚမွီခိုမႈ အလြန္မ်ားေနသည္။၉၀
နယူးဇီလန္အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိဆင္း
ယူေကာက္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က ပါတီအသံုးစရိတ္အားလံုး၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသံလႊင့္
ရန္ခြင့္ျပဳေငြျဖစ္ေနသည္။ ထိုခြင့္ျပဳေငြမွာ ပါတီမ်ားအတြက္ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုတြင္ အခေပးေၾကာ္ျငာ
ထည့္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။၉၁ မၾကာခင္က ပါလီမန္ရွိပါတီမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေငြျပ႒ာန္းသတ္မွတ္
ျပန္ရာ ပါတီတို႔၏ အစုိးရရန္ပုံေငြအခ်ိဳးအစားမွာ ယခုထက္ အေတာ္ပင္ပိုျမင့္ေနေပေတာ့မည္။၉၂
ၾသစေၾတးလ်တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြ တိုက္႐ိုက္ခ်ေပးသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္
ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
အေပၚမွီခိုမႈမွာ

ႏႈိင္းရအဆင့္မတူကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း

အလြယ္တကူရွင္းျပႏိုင္စရာရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၁၉၉၈ တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြ အခ်ိဳးအစားမွာ ၃၅
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမရွိသည့္ႏွစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၂-၀၃ ႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း
(အခြန္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး)ရွိရာ ႏွစ္အလိုက္မတူေပ။၉၃ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။၉၄
ရရွိသည့္ႏႈန္းမွာ ႏွစ္အခ်င္းခ်င္းႏႈိင္းရလွ်င္ မတူၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ၿဗိတိန္တြင္ ေငြတို (Short money) ၊ ခရမ္ဘုန္းေငြ (Cranborne money)၊ မူ၀ါဒဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးရန္ပံုေငြ တို႔ကိုထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ကာ တြက္ခ်က္လွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
အတြင္း ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာသည္။၉၅ ၿဗိတိန္တြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြစနစ္တည္ ေဆာက္ထားပံုမွာ
တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီမတူကြဲျပားသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ အစိုးရအာဏာရအႀကီးဆံုးပါတီ ကြန္ဆာ
ေဗးတစ္ပါတီရရွိသည့္

အစုိးရရန္ပုံေငြမွာ

မေျပာပေလာက္သည့္ပမာဏသာရွိေသာ္လည္း၊

ထိုပါတီ၏ ညြန္႔ေပါင္းမိတ္ဖက္ပါတီ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္ပါတီမွာ ႀကီးမားသည့္ ရန္ပံုေငြရရွိ
သည္။ အႀကီးဆံုးအတိုက္အခံပါတီ ေလဘာပါတီသည္ ပါတီ၀င္ေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို
အစုိးရရန္ပုံေငြမွ ရရွိသည္။ စတာလင္ေပါင္ ၇၃၇၈၉၅၈ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၂၀၅၀၀၀၀)
အထိရွိသည္။၉၆
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြမွာ မေျပာပေလာက္သာရွိသည္ဟု ဆို၍ရသည္။
ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါ
တီမ်ား၊ သမၼတေလာင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမ်ား
ရွာေဖြရရွိလိုက္ေသာ တသီးပုဂၢလရန္ပံုေငြစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သဒမ ၈ ဘီလ်ံ
အထိရွိသည္။ အေရးႀကီးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္သည့္ညီလာခံမ်ားအတြက္သာ
အစုိးရရန္ပုံေငြကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္းသာရွိသည္။
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၀င္ေငြအားလံုးႏွင့္ယွဥ္ရမည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြအခ်ိဳးအစား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း စုေဆာင္းရရွိသည့္ ပါတီရန္ပံုေငြ၏ ၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။၉၇
8. The Established Anglophone Democracies

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းဆက္ႏြယ္မႈ
ဤအခန္း ၈ တြင္ေလ့လာျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အဆင့္ျမင့္သည့္ႏိုင္
ငံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္
လွ်င္မူ အတုယူစရာေကာင္းလွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ
၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါလီမန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳး
သမီးကိုယ္စားျပဳမႈ အနည္း ဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသင့္သည္ဟု ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္
လည္း နယူးဇီလန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာလွ်င္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မွီ လိုက္သည္။ အိုင္ယာလန္
ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်အဆင့္ထက္ပင္ နိမ့္ေနေသးေတာ့သည္။
၆ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ မက္ေလာက္စရာဆြဲေဆာင္မႈဟူ၍ မရွိေပ။ ပါတီ
အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူညီမႈရရွိေရး တြန္းအားေပးရန္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ
လည္း မရွိေပ။ ပါတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမထည့္သြင္းလွ်င္
ရရွိမည္ျ့ပည္သူ႔ရန္ပံုေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ဟု အိုင္ယာလန္ တစ္ႏိုင္ငံ
တည္းတြင္သာ ဥပေဒျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ထားသည္။၉၈ ဤဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးေနာက္ အိုင္ယာလန္
ႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္မွ်ပင္ က်င္းပျခင္းမျပဳရေသးသျဖင့္ ဥပေဒ၏သက္
ေရာက္မႈ အေျခအေနကို မသိရေသးေပ။
ထို႔ျပင္ အိုင္းရစ္ပါတီမ်ားသည္ ထိုဥပေဒအရ အစုိးရရန္ပုံေငြကို အျခားရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပိုမိုပါ၀င္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။၉၉ အဓိကအေရးပါသည့္ ပါတီႀကီးသံုးရပ္၏
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာကိုၾကည့္လွ်င္ ဖီယာနာေဖးလ္ပါတီသည္ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္
ခ်က္အတြက္ ယူ႐ို ၇၅၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚ လာ ၈၅၀၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖိုင္းေဂးလ္ပါတီသည္
ယူ႐ို ၁၅၂ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၇၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလဘာပါတီသည္ ယူ႐ို ၆၁၁၀၇
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ

၆၉၀၀၀)ကိုလည္းေကာင္း

အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေလဘာပါတီသည္

ထိုေငြအမ်ားစုကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေရးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စုစုေပါင္း၏ ေလးပံု
သံုးပံုမွာ လစာႏွင့္ ပင္စင္စရိတ္အတြက္သာ ျဖစ္ေန၏။၁၀၀

EdkifiHa&;ygwDESifU udk,fpm;vS,favmif;wdkh\ toHk;p&dwf
ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
ႏိုင္ရန္ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံပါတီအတြင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (ဥပမာ ေျမာက္
အေမရိက)၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ကေနဒါ)ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ ေငြကုန္
ေၾကးက်မ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာပါတီ႐ံုးခြဲမ်ား ပံုမွန္လည္
ပတ္ေရး ကုန္က်ေငြမွာလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍မရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္

384

International IDEA

လည္းေကာင္း၊ ႐ံုးခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ႐ံုးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ပံုမွန္လည္
လာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူတို႔၏ အျမင္တြင္ ပါတီဟူသည္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသကဲ့သို႔ မဲ
ဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ တြဲလ်က္ျမင္ေလ့ရွိ၏။ ၿခံဳ၍ၾကည့္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအသံုး
စရိတ္ျမင့္လာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ လူထုအၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးစရာမ်ား ေပၚလာ
သည္။ တဆင့္တက္၍ အသံုးစရိတ္အကန္႔ အသတ္မ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လာသည့္အေျခအေန
သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။

toHk;p&dwf uefhowfcsuf
ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပါတီအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္လည္းေကာင္း
အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္မရွိေပ။ အေမရိကန္တြင္လည္း မရွိေပ။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဘကၠေလ ႏွင့္
ေဘးလီယိုအမႈအတြက္

အေမရိကန္တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္

သမၼတေလာင္း

မ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြေလွ်ာက္ထားပါက ဆႏၵအေလ်ာက္အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္ထားရ
သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ မည္သည့္သမၼတေလာင္းမွ အစုိးရရန္ပုံေငြေလွ်ာက္
ထားျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွာ လက္ေတြ႔တြင္ အသံုးမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း
အမ်ားကသိေနၾကသည္။

အိုင္ယာလန္သည္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏အသံုးစရိတ္ကိုသာ

ကန္႔သတ္ရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္အရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ အသံုးစရိတ္အနည္းအမ်ားကို ကန္႔
သတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ အျခား
သံုးႏိုင္ငံတြင္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသံုးစရိတ္
္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရွိလွ်င္ အသံုးစရိတ္ကို
ကန္႔သတ္ထားသည္။၁၀၁ ကေနဒါႏွင့္အိုင္ယလန္တြင၁၀၂
အလိုအေလ်ာက္ညွိေပးသြားသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ အရြယ္အစားမတူသည့္အတြက္
ဥပေဒအရကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

ႏႈိင္းရအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္

ျပန္ွလွန္တင္ျပထားသည္

(ဇယား ၈.၂ ကို႐ႈပါ)။
ဇယား ၈.၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္
(ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာျဖင့္)၁၀၃
ပါတီ

ကိုယ္စားလွယ္

ပါတီ

ကိုယ္စားလွယ္

အျမင့္ဆံုး

ပ်မ္းမွ်

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီ

မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီ

			

အတြက္ ပ်မ္းမွ်

အတြက္ ပ်မ္းမွ်

အေမရိကန္

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

ၾသစေၾတးလ်

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

အကန္႔အသတ္မရွိ

အိုင္ယာလန္

အကန္႔အသတ္မရွိ

၃၉၀၀၀

အကန္႔အသတ္မရွိ

သုည ဒမ ၅၃

ကေနဒါ

၁၅၀၀၀၀၀၀

၆၆၄၀၀

သုည ဒသမ ၆၂

သုည ဒသမ ၈၄

နယူးဇီလန္

၁၉၃၀၀၀၀

၁၇၀၀၀

သုည ဒသမ ၆၃

သုည ဒသမ ၃၉

ၿဗိတိန္

၃၁၈၅၀၀၀၀

၁၈၅၄၀

သုည ဒသမ ၇

သုည ဒသမ ၂၆
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ပတ္ရန္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလြန္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေငြေၾကး၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ အသံုးစရိတ္အကန္႔အသတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
8. The Established Anglophone Democracies

အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူထုသေဘာထားေကာက္ယူျခင္း၊ ခရီးစရိတ္၊ အႀကံေပးစရိတ္စသည့္
တခ်ိဳ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားမပါသည္ကို ဤႏႈိုင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္တြင္ မထည့္သြင္းထားေပ။၁၀၄
ကေနဒါ၊

နယူးဇီလန္ႏွင့္

ၿဗိတိ္န္တြင္

ပါတီအသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ

အေတာ္အသင့္

တူညီေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီအတြက္ အကန္႔အသတ္မွာ အေတာ္အတန္ကြာျခားသည္။
ၿဗိတိန္တြင္ အနိမ့္ဆံုးဂဏန္းရွိေနၿပီး၊ ကေနဒါတြင္ အျမင့္ဆံုးဂဏန္းရွိ၏။ ဤသည္မွာ လူဦးေရ
သိပ္သည္းဆႏွင့္ဆိုင္ေပလိမ့္မည္။

ၿဗိတိန္တြင္

လူဦးေရသိပ္သည္းဆသည္

ကေနဒါထက္

အလြန္မ်ား ျပား၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

trSefwu,fokH;pGJrI
အစဥ္အလာအရ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး
ေရးအေျခခံလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ရွင္သန္သကဲ့သို႔ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ ၿဗိတိန္
တို႔တြင္လည္း ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္
စည္း႐ံုးေရးကာလေရာက္လွ်င္

ပါတီမ်ားမွာ

လူထုအၾကားပိုမိုရွင္သန္

အသက္၀င္လႈပ္ရွား

လာၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ စည္း႐ံုး
ေရးရန္ပံုေငြဟုသာ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲတတ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လိုသလို ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္
ေငြေၾကးကိုလိုသလို သံုးစြဲရသည္ဟုပင္ ဆို၍ရေကာင္း၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သံုး
စြဲသည့္ ရန္ပုံေငြအမ်ားစုကို စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပံုေအာသံုးသည္ဟု ဆိုလိုရာေရာက္
ေနမည္လားဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
အေမရိကန္သမၼတစနစ္အရ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ

စည္း႐ံုးေရးယႏၱရားမ်ားဟုသာ

သီးသန္႔ေခၚရေလာက္သည္အထိ လည္ပတ္လႈပ္ရွားၾကၿပီး အျခား ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္စနစ္ကို
က်င့္သံုးသည့္အတြက္ ပါတီမ်ားတြင္ အျခားထင္ရွားသည့္ တာ၀န္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ပါတီမူ
၀ါဒကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရသည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္၏။ အေမရိကန္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီအသီးသီးကသာ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္
ေဆာင္ၾကၿပီး၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူကို ထိေတြ႔စည္း႐ံုးႏိုင္ရန္ အခေပးမီဒီ ယာေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းကို
အဓိကထားမွီခိုသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး
ေရးအသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မီဒီယာအသံုးစရိတ္အတြက္ကုန္က်ေၾကာင္း
ခန္႔မွန္းၾကသည္။၁၀၅ ၾသစေၾတးလ်တြင္ တီဗြီေၾကာ္ျငာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္မႈအသံုးစရိတ္သည္
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေပၚ ႀကီးမားသည့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည္။
အျခား ၄ ႏိုင္ငံတြင္ တီဗြီေၾကာ္ျငာမဲဆြယ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ အတန္ငယ္ ေလ်ာ့
နည္းသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အစိုးရက

အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္

အခမဲ့ေလလႈိုင္း

မဲဆြယ္ေရးအခ်ိန္ သီးသန္႔ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္မူ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုကို မဲဆြယ္
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေငြေပးသံုးစြဲျခင္းကို တားျမစ္ထား
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သည္။ မီဒီယာအသြယ္သြယ္ကို အသံုးျပဳ ပံုမွာ အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္ကာ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။
အသံုးျပဳမႈသည္ပင္ ေခတ္စားမႈက်ဆင္းလာကာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမဲဆြယ္ျခင္းသည္ အေရး
ပါအရာေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။၁၀၆
ေျခာက္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္/
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အၿမဲတမ္းဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ထားရွိၾကသည္။ နိစၥဓူ၀ ပါတီအသံုးစရိတ္ႏွင့္ စည္း႐ံုး
ေရးကာလ အသံုးႏွစ္မ်ိဳးကြာျခားပံုကို ျပည္သူတို႔ သိရွိနားလည္မႈ မရွိေပ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
တြင္သာ ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစုစုေပါင္းထဲတြင္ စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္သည္ အသံုးအမ်ား
ဆံုးျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ လည္း စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္ျမင့္၏။ ၿဗိတိန္တြင္ ပါတီတို႔သည္
အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာရပ္တည္သျဖင့္ ဗဟို႐ံုး၏ နိစၥဓူ၀အသံုးစရိတ္
သည္ စည္း႐ံုးေရးအသံုးစရိတ္ထက္ျမင့္သည္။ ကေနဒါ၊ အိုင္ယာလန္၊ နယူးဇီလန္တို႔တြင္
ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္ နိစၥဓူ၀လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ ပိုမိုတိုးျမင့္ လုပ္
ေဆာင္လာသျဖင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲပံုလည္းေျပာင္းလဲလာသည္။၁၀၇ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လည္
ပတ္သည့္အသံုးစရိတ္သည္ ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ ႀကီးမားေလးလံသည့္ ၀န္ထုပ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီ။
ထို႔ေၾကာင့္ စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ သံုးစြဲ၍ က်န္ခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြအၾကြင္းအက်န္ျဖင့္ နိစၥဓူ၀
ပါတီအသံုးစရိတ္ကို ကာမိရန္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္ႏိုင္ ေျခမရွိေတာ့သျဖင့္ သံုးႏိုင္ငံလံုးမွ ပါတီမ်ားသည္
အစုိးရရန္ပုံေငြလက္ခံရရွိလည္ပတ္လာရသည္။
ကေနဒါႏွင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ရန္ပုံေငြတစ္ႏွစ္စာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ လစာ၊
ေန႔တြက္ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ ကုန္က်ေနသည္။ ၿဗိတိန္တြင္မူ ထက္၀က္နီးပါး (သို႔)
သံုးပံုႏွစ္ပံုအထိရွိ၏။၁၀၈ ပါတီသည္ အၿမဲတမ္း႐ံုးအျဖစ္လည္ပတ္သည္ျဖစ္ရာ ႐ံုးခန္းဌားရမ္းခ၊
လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းဖိုး၊ ဖုန္း အီးေမးလ္စသည့္
ဆက္သြယ္ေရးအသံုး

စရိတ္မ်ားကိုလည္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည္။

အေမရိကန္တြင္

ေဒသဆိုင္ရာပါတီ႐ံုးခြဲမ်ားတြင္ ယာယီ၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ေဒသခံ၀န္ထမ္း
ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ၿပီး

အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံအားလံုးရွိ

၀န္ထမ္းမ်ားတိုးျမင့္ ခ်ထားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

၁၀၉

ပါတီမ်ားတြင္

ပါတီဌာနခ်ဳပ္၌

အထက္ေဖာ္ျပပါ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္

ႏႈိုင္းစာလွ်င္ လူထုစစ္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ၊ ေရွ႕ေန၊ စာရင္းစစ္၊ အႀကံေပး စသူ
တို႔အတြက္ေပးရေငြမွာ နည္းေနသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား စည္း႐ံုးေရးနည္းပညာအဆင့္ျမင့္လာ
ျခင္း၊ စည္းၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႐ႈပ္ေထြးတင္းၾကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကနည္းေနသည့္
အသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေန၏။

အသံုးစရိတ္ပမာဏ
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ သံုးစြဲလာၾကသည့္ ရန္ပုံေငြသန္းခ်ီျမင့္လာျခင္း (ဘီလီယံ
အဆင့္ထိပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း) ကိုၾကည့္၍ ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း တားမႏိုင္
ဆီးမရ ျမင့္တက္လာေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားခံစား လာၾက
သည္။၁၁၀ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း၁၁၁ မဲေပးသူလူဦးေရတိုးလာျခင္း၊
ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြတိုးလာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္
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ယခုအခါ သတင္းစာႏွင့္ ေရဒီယိုကို အသံုးျပဳမႈသည္ အေရးပါမႈေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ၿပီး တီဗြီကို

ခ်က္ပါက ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအသံုးစရိတ္တက္လာျခင္းမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ မ်ားယူဆသကဲ့သို႔
8. The Established Anglophone Democracies

အလြန္အမင္းအဆင့္ကို ေရာက္မေနေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။
၁၉၇၂၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၂ အတြင္း အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့
ရာ ဖက္ဒရယ္အဆင့္သမၼတေလာင္းမ်ား သံုးစြဲေငြကို မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ (ဤေန
ရာတြင္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြကို ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈကြာဟခ်က္ျဖင့္ညွိ၍ သံုးသပ္ထားသည္)၁၁၂
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၃-၃ ဒသမ ၂၈ ရွိ၏။၁၁၃ ဇယား (၈.၃) တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတ
ေရြးေကာက္ပြဲအသံုးစရိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယားအရ လူတစ္ဦးအေပၚသံုးေငြမွာ ၂၀၀၀
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သံုးပံုတစ္ပံုမွ် ျမင့္တက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ လူဦးေရ အရြယ္အစား
ကြာသြားျခင္း၊ တိုင္းျပည္၀င္ေငြတိုးသြားျခင္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ထိုေရြးေကာက္ပြဲ ၄
ပြဲရွိ အသံုးစရိတ္သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ရွိ အသံုးစရိတ္ထက္ ပိုပိုသာသာျမင့္သည္ဟု ေျပာရ
ခက္ေပသည္။
ဇယား ၈.၃။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွအစျပဳေသာ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး
အသံုးစရိတ္
ႏွစ္

ဖက္ဒရယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆႏၵမဲေပးခြငရ
့္ ွိသည့္
အားလံုးကိုယ္စားအသံုး

လူတစ္ဥးီ အေပၚအသံးု စရိတ္ တိငု း္ ျပည္၀င္ေငြျဖင္ည
့ ႏိ ွ ငု ိ ႈ း္

အသက္အရြယ္ရ လူဦးေရ (USD/အင္တာေနရွင္နယ္ တြကခ
္ ်က္ထားသည့္

စရိတ္ စုစုေပါင္း		

ေဒၚလာ)

လူတစ္ဥးီ အေပၚ အသံးု

				

စရိတ္ (USD/အင္တာ

				

ေနရွငန္ ယ္ေဒၚလာ)

၂၀၀၀

၃ ဒသမ ၈၁၂ဘီလ်ံ ၂၁၄ သန္း

၁၇ ဒသမ ၈၁

၂ ဒသမ ၆၄

၂၀၀၄

၄ ဒသမ ၂၇၃ဘီလ်ံ ၂၂၂ သန္း

၁၉ ဒသမ ၂၅

၂ ဒသမ ၈၁

၂၀၀၈

၄ ဒသမ ၈၆၉ဘီလ်ံ ၂၁၃ ဒသမ ၄ သန္း

၂၂ ဒသမ ၈၂

၃ ဒသမ ၃၃

၂၀၁၂

၅ ဒသမ ၇၆၅ဘီလ်ံ ၂၄၀ ဒသမ ၉ သန္း

၂၃ ဒသမ ၉၃

၃ ဒသမ ၄၉

အခ်က္အလက္ - အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အခ်က္အလက္
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါဖက္ဒရယ္ပါတီမ်ားသည္ လူတစ္ဦးအတြက္ ကေနဒါေဒၚလာ
၁ ဒသမ ၀၁ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ သည ဒသမ ၉၀) သံုး စြဲသည္။ “သမိုင္းတေလွ်ာက္
အကုန္အက်အမ်ားဆံုးေရြးေကာက္ပြဲဟု

ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း”၁၁၄

ထိုအခ်ိန္က

ကေနဒါႏိုင္ငံမွ

ႏိုင္ငံေရး ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ပညာရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၄
ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပင္ လူတစ္ဦးအတြက္ ကေနဒါေဒၚလာ
၂ ဒသမ ၃၆ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၀၉) အသံုးျပဳလာသည္။၁၁၅ကေနဒါတြင္ပင္ ၁၉၉၃
သို႔ ေရာက္ေသာအခါ (အေျပာင္းအလဲပါတီႏွင့္ The BQ တို႔ပါလာသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္သူ
အသစ္မ်ား ျဖစ္လာၿပီ) လူတစ္ဦးအတြက္ အသံုးျပဳေငြ ကေနဒါေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၄ (ႏိုင္ငံတကာ
ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၃) ရွိလာၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၁ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ
၁ ဒသမ ၅၂) ရွိသည္။

388

International IDEA

ၿဗိတိန္ရွိ အဓိကပါတီႀကီးသံုးရပ္၏ ဗဟို႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦး
ၿဗိတိန္၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ရပ္ရွိသည္)။ ၁၉၈၃ ႏွင့္ ၁၉၉၂ တြင္လည္း ထိုပမာဏ
သံုးစြဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္မူ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ရပ္သာရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ တစ္ဦးခ်င္းအသံုးမွာ သည ဒသမ ၄၄
ေပါင္ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ သုည ဒသမ ၇၂) ရွိလာသည္။၁၁၆ လတ္လေလာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။ ၿခံဳၾကည့္လွ်င္
ပါတီအားလံုး၏ အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္ ၂၅ သန္း (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၁
သန္း) ရွိရာမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္သန္း ၄၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၅ သန္း) အထိ ရွိလာၿပီး
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္မူ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားကာ ေပါင္သန္း ၃၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၄၉ သန္း)
ရွိသည္။၁၁၇
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ကိုၾကည့္၍ မည္သို႔ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ိဳး ဆြဲ၍ရ
မည္နည္း။ အေပၚယံေယဘုယ်ၾကည့္လွ်င္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္
သည္ အဆမတန္ျမင့္ေကာင္းျမင့္လာသည္ ဟုဆို၍ရမည္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
တိုက္ဆိုင္စိစစ္ၾကည့္လွ်င္

ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို

ေတြ႔ရ၏။

အသံုးစရိတ္ျပျမွားသည္

တေျဖာင့္တည္းျမင့္တက္လာျခင္း မဟုတ္ဟူ၍ တစ္ခ်က္ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ တိုင္း
ျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည့္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လွ်င္ အသံုးစရိတ္ျမင့္
တက္လာသည့္အသြင္သ႑န္တြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္မ်ား ေရာယွက္ကပ္ပါလာျခင္းမရွိ ဟူ၍ပင္
ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္ ၀င္ေငြရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ သံုးစြဲၾကမည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအာ
႐ံုစိုက္ခ်င္စဖြယ္ ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းထက္ ပါတီ၀င္ေငြသည္ ျပႆနာတို႔၏
ႏွလံုးသဲအိမ္ဟု ဆို၍ရႏိုင္ေလာက္သည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ရန္ပုံေငြအၿပိဳင္အဆိုင္သံုးစြဲျခင္း
ကိုျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြသံုးစြဲပြဲႀကီးကို တားဆီးရန္၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သူမ်ားအေန
ျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ ဘ႑ာတိုက္သို႔ စီး၀င္လာသည့္ ၀င္ေငြစီးေၾကာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရန္
ဦးတည္ခ်က္ထားရေပလိမ့္မည္။
မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ကေနဒါတြင္ အသံုး
စရိတ္သည္ အေမရိကန္ထက္ အနည္းငယ္ ပိုေၾကာင္းသိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ၿဗိတိန္တြင္
အသံုးစရိတ္နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိသည္။၁၁၈ သို႔ေသာ္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ၁၈ ႏိုင္ငံထဲတြင္
အဂၤလိပ္စကားေျပာ ၆ ႏိုင္ငံမွာ စရိတ္နိမ့္အဆင့္စာရင္းတြင္ ေအာက္ဆံုးထက္၀က္မွာသာရွိ၏။
ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ပန္၊ မကၠစီကို၊ အစၥေရးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္သည္ အဂၤလိပ္
စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုျမင့္ေပသည္။၁၁၉
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အတြက္ ေပါင္း သုည ဒသမ ၃၄ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ သည ဒသမ ၅၆) သံုးသည္။ (၁၉၇၄ တြင္

8. The Established Anglophone Democracies

EdkifiHa&;&efyHkaiGpnf;rsOf;Oya'rsm; touf0ifazmfaqmifrI
အေျခခိုင္ၿပီးေသာ
စနစ္အားလံုးတြင္

အဂၤလိပ္စကားေျပာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိသည့္

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြပြင္႔လင္း

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံမွ

ျမင္သာမွဳရွိရန္လိုအပ္၏။

အစီရင္ခံမွဳမ်ား၊

စည္းၾကပ္မွဳ

ဆိုရလွ်င္

အလွဴရွင္စာရင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ပါတီႏွင့္
တိက်စြာ

ထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္၏။ ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္မွဳ၊ ကန္႔သတ္မွဳအမ်ိဳးမ်ိဳး
ကိုျပ႒ာန္းထားၿပီးမလိုက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္လည္း လိုအပ္၏။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ
စည္းၾကပ္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တျခားလူထု
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္နိမိတ္အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ ရွိရမည္။

avUvmapmifUMunfUonfU tzGJYtpnf;
အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံအနက္သံုးႏိုင္ငံတြင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဦးစီး
က်င္းပသည့္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ရန္ပံုေငြ အစီရင္ခံစာ (ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းဟုလည္း သံုးႏႈန္းသည္)
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလည္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဦးစီးက်င္းပသည့္
ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲဗဟိုဦးစီး
အရာရွိႏွင့္ နယူးဇီလန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟု ေခၚသည္။က်န္သံုးႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားအဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခုက ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔၏ ရန္ပံုေငြကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကည္းၾကပ္ရ
ေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို

တြဲလ်က္ယူမထားၾကေပ။

ထိုအဖြဲ႔

အစည္းမ်ားမွာ အိုင္ယာလန္ျပည္သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔ေကာ္မရွင္စံႏႈန္း၊ ယူေကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊
အေမရိကန္ FEC တို႔ျဖစ္သည္။၁၂၀
ရန္ပံုေငြ အစီရင္ခံစာစုေဆာင္းရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအလြဲသံုးစားလုပ္
မွဳဥပေဒမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းခြင့္၊ အေရးယူခြင့္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္
လုပ္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိၾကသည္။ အဂၤလန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုမူ ၂၀၀၉
ခုႏစ
ွ က
္ တည္းက ပိ၍
ု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးအပ္လက
ို ၿ္ ပီျဖစ္သည္။ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ားလံုးရွထ
ိ အ
ို ဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ားသည္ စံုစမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ထပ္
ေဆာင္းသတင္းအခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကိုမူ ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ပံုစံမ်ားျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ အေသးစိတ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ
ထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရန္ပံုေငြအစီရင္ခံစာမ်ားစု
ေဆာင္းေရးတာ၀န္ရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွဳတစ္ခုျဖစ္ပြားသည္ဟုသံ
သယရွိပါက ျဖစ္သည့္ကိစၥ ႏွင့္ သက္ေသထည့္၀င္မႈမ်ားအား ရဲမ်ား (သို႔) တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည့္
အရာရွိမ်ား (သို႔) ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ (တရားေရးဌာန) သို႔ တာ၀န္လႊဲေပးႏိုင္သည္။ ကေနဒါႏွင့္ အေမရိ
ကန္တြင္ ထိုသို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ႏွင့္ အေမရိကန္ FEC သည္ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေရးအေပၚ အခြင့္အာဏာရွိသျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း အထက္ပါကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
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ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခြင့္၊ အာဏာသက္ေရာက္ပိုင္
ဌာနမ်ားကို အဆင့္ေပးၾကည့္လွ်င္ ကေနဒါရွိဌာနသည္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည္။ သူ႔ေနာက္
တြင္ အေမရိကန္၏ ဌာန၊ ထို႔ေနာက္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္တို႔ရွိဌာနမွာ အလယ္အလတ္အတန္း
အစားတြင္ရွိၿပီး အိုင္ယာလန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္မွာ ေအာက္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နယူးဇီလန္
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး နယူးဇီလန္၏ နယူးဇီလန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲဆြယ္ေရးရန္ပံုေ
ငြဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈအပါအ၀င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ၁၇ ခုကို ရဲဌာနသို႔ အသိ
ေပးတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲဌာနက တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။၁၂၁ အျခား
တစ္ဘက္တြင္ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲဗဟိုဦးစီးအရာရွိမွာ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ၾသဇာေညာင္း
ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အားေကာင္းေမာင္းသန္လူ႔ဗလႀကီးတစ္ဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။
သို႔ျဖစ္ရာ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲဗဟိုဦးစီးအရာရွိႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေပါရာဏ ေမးခြန္းေဟာင္း
ေလးတစ္ခုကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ေမးရမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေန၏။ ေမးခြန္းမွာ အျခားမဟုတ္ - ငါတို႔ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူသန္ႀကီးကို အဘယ္သူက ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္မည္နည္း ဟူလို။၁၂၂

tpD&ifcHpm vdktyfcsufrsm;
ရန္ပံုေငြပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ အေတာ္ရိုးရွင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက လူထုအာဏာပိုင္မ်ားထံ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာ မ်ားတင္
ၾကသည္။ လူထုက ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားကို ရယူၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္မွဳတြင္ရန္ပုံေငြ
အရအသံုးမည္သို႔မည္ပံုရွိေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား သိၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ စည္း
မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက ပေဒသာစံုၿပီးအစီရင္ခံစာစနစ္သည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္
အေတာ္ပင္ ျခားနားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ၾကည့္
လွ်င္ မည္သည့္အုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရန္ပံုေငြ အစီရင္ခံစာျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္
ေၾကာင္း သတ္မွတ္သိရွိရန္မလြယ္ကူလွေခ်။ ဤသည္မွာ အေသးစိတ္ကြပ္ကဲမွဳမ်ားအတြက္ စိန္
ေခၚခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
အိုင္ယာလန္၏

ဥပေဒအရ

ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္တာ၀န္ရွိသူကိုပါတီႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ေပးထားသည္။ ကေနဒါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအက္
ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ အစည္းအရံုးမ်ား၊ ပါလီမန္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ
တာ၀န္ေပးသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ပါတီ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ပါတီ၊ ဆက္စပ္
သည့္ပုဂၢိဳလ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအား အလွဴေငြေထာက္ပံ့သည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းကို ထုတ္ျပန္ရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆက္စပ္သည့္
ပုဂၢိဳလ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဟူသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မွဳမ်ားအား
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအားလံုးကို
ၿခံဳငံုရည္ညႊန္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။၁၂၃ထပ္မံၿပီးၾသစေၾတးလ်၊ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတို႔
တြင္ႏိုင္ငံေရးရာ အသံုးစရိတ္ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ပုံေငြေခၚ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သင့္
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ခြင့္၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ေလ်ာ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြအစီရင္ခံစာ တင္ျပဖို႔လိုအပ္
8. The Established Anglophone Democracies

သည္။ အေမရိကန္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ PACs အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရၿပီး အခုအခ်ိန္တြင္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီရင္ခံစာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္
လုပ္ရေသာ PACs အမ်ိဳးအစားမ်ားအၾကားရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား ရွိလာသည္။၁၂၄
အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေျခာက္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
ရန္ပံုေငြအစီရင္ခံစာေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ စည္ရံုးေရးရန္ပံုေငြအစီရင္ခံစာပံုစံမရွိေပ။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္မ်ားတြင္ႏွစ္
ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္။ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ရွိ ပါတီမ်ား၏
ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္အသံုးစရိတ္ကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြကိုေဖာ္ျပရန္
လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ား၏ အေထြေထြအသံုးစရိတ္ကိုလူထုက စစ္ေဆးရန္အခြင့္
မသာေပ။ ၿဗိတိသွ် ဥပေဒကသာလွ်င္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ ေခ်းေငြ
ကိုအစီရင္ခံစာ၌ တင္ျပရန္ တင္းၾကပ္စြာျပ႒ာန္းထားသည္။ က်န္ေသာငါးႏိုင္ငံတြင္ပါတီႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွဳကိုအစီရင္ခံရန္ မလို
အပ္ေပ။၁၂၅ ယခုေလ့လာသည့္ ႏိုင္ငံအားလံုး၏ ရန္ပုံေငြအစီရင္ခံစာကို ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔တည္း
မဟုတ္ ရန္ပုံေငြ စီမံကြပ္ကဲသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိဒ္တြင္အစဥ္တစိုက္
ေဖာ္ျပထားသည္။၁၂၆

&efykHaiGtcsuftvuf wifjy&efvdktyfrI
ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္တင္ျပရန္လိုအပ္မႈသည္ စီပြားေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
သမားအၾကားရွိေနႏိုင္ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေပးအယူမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။၁၂၇ ေျခာက္ႏိုင္ငံ
စလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအလွဴရွင္မ်ားသည္ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္
ပြဲတစ္ရပ္အျပီး (သို႔) (တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္)လွဴဒါန္းမႈအၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူထံခ်ျပဖို႔လိုအပ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေျခာက္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ပမာဏေသးငယ္ေသာလွဴဒါန္းမႈႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကိုကာကြယ္ရန္ ေငြပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျပ႒ာန္းၿပီး ထိုသတ္မွတ္
ခ်က္ထက္ မေက်ာ္လြန္လွ်င္ ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား
သည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္မလိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ပမာဏဟု ေခၚၾကသည္။
ထိုပမာဏ ထက္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး မေက်ာ္လြန္ပါက ေဖာ္ျပရန္ မလိုေပ။ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူမ်ား၏ စီမံအလုပ္တာ၀န္ကိုလည္း ေပါ့ပါးေစသည္။ အိုင္
ယာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ၿဗိတိန္သံုးႏိုင္ငံတြင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသို႔ လွဴဒါန္းသည့္ ေဖာ္ျပရန္
မလိုအပ္ေသာသတ္မွတ္ပမာဏသည္ နည္းၿပီး၊ ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြအတြက္ ေဖာ္ျပ
ရန္မလိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ပမာဏျမင့္သည္။ႀသစေၾတးလ်၊ကေနဒါ ႏွင့္အေမရိကန္တြင္ ပါတီ
သို႔၊ ကိုယ္စားလွယ္သို႔ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမျပဳေပ။ ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္
ပမာဏအျမင့္ဆံုးရွိသည့္ (ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအနိမ့္ဆံုး)သည္ နယူးဇီလန္တြင္ နယူး
ဇီလန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၀၀၀၀)၊ ၾသစေၾတးလ်တြင္ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ
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၁၁၉၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၉၂၀၀) ႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ေပါင္ ၅၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၈၂၀၀)
လာ ၂၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၁၈၀) ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ၂၀၀ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္
၏ေဖာ္ျပရန္မလိုအပ္ေသာသတ္မွတ္ပမာဏမွာ ယူ႐ို ၅၀၇၉ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၅၈၀၀)
ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ပမာဏ အလယ္အလတ္တန္းအဆင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္အေမရိကတိုက္၏
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စာလွ်င္မူ အေတာ္ပင္ျမင့္ေသး ေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။
ၾသစေၾတးလ်ဥပေဒအရႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားရာ ရန္ပုံေငြအ၀င္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ထိေရာက္မႈမရွိေပ။၁၂၈
ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ိန္ကိုက္မႈရွိမရွိမွာလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္
ေဖာ္ျပခ်က္ကိုႏွစ္အလိုက္သာတင္ျပၾကၿပီးအစီရင္ခံစာ (ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္း)ကိုမူ သက္ဆို္င္ရာ
ရန္ပုံေငြႏွစ္၏အဆံုး ခုႏွစ္လၾကာမွသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္
ရန္ပုံေငြေခၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမူ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္အၿပီးတြင္ တင္ျပၾကသည္။၁၂၉ အိုင္ယာ
လန္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳသည္လည္း ေလွ်ာနည္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမည္
ေဖာ္ျပမႈျပဳသည့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴပမာဏႏွင့္ အလွဴရွင္အေရအတြက္ကို လက္ရွိပါတီ၏
ရန္ပုံေငြပမာဏႏွင့္ ေတ့ဆိုင္စစ္ေဆး၍ မရွင္းျပေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၃၀ နယူးဇီလန္တြင္
အလွဴရွင္တစ္ေယာက္သည္ ဆႏၵရွိပါက သူ၏အမည္နာမ အစစ္အမွန္ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိန္ခ်န္
ထားႏိုင္သည္။ ထိန္ခ်န္လိုလွ်င္ အရန္အဖြဲ႔အစည္းမွတဆင့္လည္းေကာင္း၊ အမည္မပါေသာ
အလွဴရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံျပီး အမည္မသိအလွဴရွင္
မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပမာဏသည္ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၂၀၀၂ သံုးဆတက္လာခဲ့သည္။၁၃၁ အေမရိကန္တြင္
အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ ကုမၸဏီအလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ SuperPACs တို႔ပါ၀င္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
မူရင္းအလွဴရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးလွဴဒါန္းေငြ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ စသည္တို႔ကို မီဒီယာႏွင့္အရပ္
ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထပ္ေဆာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳမပါဘဲ သိရွိႏိုင္ဖို႔ခဲယဥ္းသည္။ အေျခခိုင္
ၿပီးေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကေနဒါတစ္ႏို္င္ငံထဲသာလွ်င္ ယံုၾကည္
ႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြတင္ျပခ်က္ အဆင္ေျပသည္ဟု ႐ႈျမင္၍ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံ
သည္လည္း ကေနဒါနည္းတူအဆင့္သို႔ ေရွ႕႐ႈလာေနေၾကာင္း ေတြ႔ေနရ၏။

ppfaq;jcif;ESifU touf0ifazmfaqmifjcif;
ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ယူေကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေမရိ
ကန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္တို႔၏ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအၿပီး
သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထား
သည္။ ကေနဒါ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၄င္းတို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္ မေဖာ္ျပထားေပ။ အိုင္းရစ္ျပည္သူ႔႐ံုးေကာ္မရွင္စံႏႈန္းက
ေဖာ္ျပသည္မွာ သူတို႔တင္ျပသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာၿမိဳ႕၊ ေဒသေကာင္စီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟူ၏။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျဖစ္ပ်က္ေသာႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ စံု
စမ္းစစ္ေဆး ျခင္းမလုပ္ေပ။၁၃၂နယူူးဇီလန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
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ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပရန္မလိုအပ္ေသာသတ္မွတ္ပမာဏအနိမ့္ဆံုးရွိသည့္ ကေနဒါတြင္ ကေနဒါေဒၚ

မျပဳလုပ္၊ ျဖစ္လာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ရဲမ်ားထံသို႔ လႊဲေပးၿပီး တရားရံုးထိေရာက္ရွိမွာအစီရင္ခံ
8. The Established Anglophone Democracies

တင္ျပေၾကာင္းဆို၏။
ႏိုင္ငံ ေျခာက္ႏုိင္ငံစလံုးတြင္ ႀကီးမားေသာေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မွဳမ်ားကိုတ
ရားရံုးကဆံုးျဖတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမႈကိစၥတစ္ရပ္ တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ
စစ္ေဆးေရးအာဏာပိုင္မ်ား တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားမွ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ဥပေဒအ
ရတရားခံသည္ တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အမွန္အတိုင္းသိျမင္
သျဖင့္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အေျခအေနရွိမွသာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ တရားလိုသည္ ထို
အခ်က္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုမႈရွိမရွိ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ အမႈကိုစတင္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္

၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တည္ဆဲဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

အေရးယူမွဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့သည္။၁၃၃
စံုစမ္းစစ္္ေဆးျခင္းအေျခအေနမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီ
လန္တြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒလစ္ဟာခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမွဳ အေျခအေနမွန္
မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ထိန္းေၾကာင္းေပးႏိုင္မႈမရွိေပ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ နယူးဇီလန္ရွိ အဓိကပါတီၾကီး
ႏွစ္ရပ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္သံုးစြဲခဲ့ေသာ္
လည္း အေရးယူခံရမွဳမရွိဘဲ ရွိေလ၏။၁၃၄ အေမရိကန္တြင္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ တည္းဟူ
ေသာ အခြင့္အေရးေၾကာင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ရွိလွသည့္ တရား၀င္ျပ႒ာန္းခ်က္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို
လြန္ေသာ အျခားစနစ္ဟူ၍ မရွိေပ။ အိုင္ယာလန္တြင္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔သည္ ငါးအ
ႀကီးႀကီးလွဴဒါန္းမႈဟုေခၚၾကသည့္အလံုးအရင္းျဖင့္ေငြလွဴဒါန္းမႈကိုမသိက်ိဳးက်င္ျပဳထားသည္။၁၃၅
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ လက္ေတြ႔ဘ၀ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္
ႏိုင္ငံဟူ၍ ကေနဒါႏွင့္ ၿဗိတိန္ကိုသာ လက္က်န္အျဖစ္ၾကည့္ရန္ ရွိေတာ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိထိမိမိအသံုးခ်၍ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္
ႏိုင္စြမ္းသည့္ စံဌာနႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ႐ုန္းကန္လုပ္ရွားေနဆဲျဖစ္သလို၊ တခ်ိဳ႕က
ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္လည္း ၄င္း၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္းေရးတာ၀န္ႏွင့္ ႀကီး
ၾကပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား တစတစ တိုးျမင့္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုသည္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္လာ
ေကာင္း ေက်ာ္လြန္သည့္အေနအထားထိပင္ျဖစ္သည္ဟု မွန္းဆေနၾကသည္။၁၃၆
လွ်ပ္တျပက္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒသည္ က်ယ္ျပန္႔
ၿပီး လို္က္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိေသာ အေရးယူမွဳမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးထားသည္ဟုထင္
ရသည္။၁၃၇ သို႔ေသာ္ ဤအေရးယူမွဳမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း အခ်ိဳးအဆမွန္မႈ၊ ထိေရာက္မွဳရွိလွသည္
မဟုတ္ေပ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒဏ္ေၾကးမွာ အလြန္ပင္နည္း၏ (ၾသစေၾတးလ်မွ တခ်ိဳ႕
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၇၆၀) သာရွိသည္။
အျမင့္ဆံုး နယူးဇီလန္တြင္ နယူးဇီလန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ (ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာ ၆၉၀၀၀)
အထိပင္ အဆမတန္ျမင့္၏။ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံအားလံုးသည္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း
တိုက္ရိုက္အစုိးရရန္ပုံေငြအား ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း၊ နည္းသည္ျဖစ္ေစမ်ားသည္ျဖစ္ေစ ရန္ပံု
ေငြထိန္ခ်န္မႈအတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ အေရးယူမွဳတစ္စံုတစ္ရာျပဳ
လုပ္ႏိုင္ရန္အခြင့္မသာေပ။

၁၃၇

ထို႔ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒေဘာင္

အသြင္း ဥပေဒအရသြပ္သြင္းဖို႔ ခ်ိန္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္းဟူ၍ မရွိေပ။
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ႏွစ္ႏိုင္ငံေဖာ္ျပခ်က္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အ
ကိုင္တြယ္ေနၾကသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။ပမာဏပံုေသသတ္မွတ္ခ်က္

ၿဗိတိန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္

ရွိေသာေငြဒဏ္အျပင္

ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္လိုက္နာေစအမိန္႔၊

ျပန္ရေစအမိန္႔၊ ရပ္တန္႔ေစ အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူတစ္ဦးႏွင့္
ပတ္သက္၍

ေကာ္မရွင္က

အာဏာတည္ေစသည့္

အမိန္႔မ်ားကို

ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။၁၃၉

အေမရိကန္တြင္ ေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာသည့္ လုပ္နည္းတစ္ခုကို “ေက်ေအးျခင္း သေဘာ
တူညီခ်က္” ဟူ၍ေခၚသည္။ ဤသည္မွာ လိုက္နာမွဳမ်ားအားတိုးတက္လာေစရန္ အက်ိဳးျဖစ္ေစ
ႏိုင္သည့္ တူရိယာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္တြင္ ၿပီးျပည္စံုမွဳမရွိေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို
လိုက္နာ႐ံုမွ်ျဖင့္ေမးခြန္းႏွင့္ မကင္းလြတ္ေသာႏိုင္ငံေရးေငြေၾကးအခန္းက႑ကို တိုးတက္ေစႏိုင္
လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
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ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္မႈအားလုံးကုိ သတင္းမီဒီယာ၊ ဥပေဒျပဳသူ၊ တရား႐ုံးမ်ား
ၾကား ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ပံုသြင္းတည္ေဆာက္ထားရသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကးပါဝင္ပတ္
သက္မႈရွိသည့္ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထုတ္လႊင့္ၾကၿပီး
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအလႊဲသုံးစားမႈမ်ား (ဥပမာ - UK လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း) ကုိ ဥပေဒအရတားဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားကမူ
တစ္ခါတရံေႏွးေကြးစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး တစ္ခါတရံတြင္မူ အျဖစ္သေဘာ ဥပေဒျပဳၿပီး
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္ေလ၊ တရား႐ံုးေတာ္အ
ေရာက္ ေဆာင္းက်ဥ္းေပးေလျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား ပုိေလ်ာ့ရဲေလ အလြဲသုံးစားမႈ
ထပ္မံ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေနအထားျဖစ္ေစ တရား႐ုံး ၾကားနာမႈ
မ်ားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ထပ္မံေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ ေနစဥ္တစ္ခ်ိန္
တည္းတြင္ ေလာေလာလတ္လတ္ အလႊဲသုံးစားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေနၾကရအံုးမည္သာျဖစ္သည္။
အေျခအေနအမွန္တကယ္ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ (၁) ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အမူ
အက်င့္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ (၂) တင္းၾကပ္ေသာ္လည္း ညင္သာသည့္ ဥပေဒအသက္ဝင္ေရး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ပါတီ၏ ဘ႑ာထိန္းမ်ား၊ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊
အလွဴ႕ရွင္ႀကီးမ်ားမွာမိမိ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ က်င့္၀တ္ခ်မွတ္ လုိက္နာႏုိင္ေျခနည္းပါးၿပီး တရား
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေျခမ်ား၏။သို႔ေသာ္ ဥပေဒတြင္လစ္ဟာခ်က္ရွိ
ပါက ၎တုိ႔သည္ ေနာက္မတြန္႔၊ ၀န္မေလးဘဲ အဆုိပါလစ္ဟာခ်က္ကုိ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္
အသုံးျပဳတတ္ၾကသည္ကုိ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးပင္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဒီမုိကရက္သစ္ လူထု)၊ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ႏုိင္ငံေရးရံပုံေငြကုိ တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရန္
ေတာင္းဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ လာဘ္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ မိမိအိမ္တြင္းကပင္ စတင္ႏိုင္သည္ဟု
အဆိုရွိရာ လုုပ္၍ျဖစ္ႏုိင္သည့္ က႑တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးရံပုံေငြပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ
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ဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ားအား လက္ေတြ႔တြင္တျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ကို ကာကြယ္လုိသူအားလုံးအတြက္ ဒို႔တာ၀န္အေရးေတာ္တစ္ပါးမွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြက႑တြင္
8. The Established Anglophone Democracies

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာၿပီး အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားေတြ႔လွ်င္ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ထုတ္
ေရးသားၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာ ျဖစ္ေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္
တြန္းအားေပးပါ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါ။ အလြဲသုံးစား
ျပဳမႈ အေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးဖိအားကုိ ေခတၱခဏ ေလ်ာ့ပါးေစလိမ့္
မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ တင္းၾကပ္ျခင္းမျပဳပါက ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးသက္
ေရာက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္သ၍
မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏႈတ္ထြက္သြားရျခင္းသည္ ေရတိုအက်ိဳးရလဒ္
တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မသမာသူ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား ထပ္မံေပၚ ဦးမည္
သာျဖစ္သည္။ အလြဲသုံးစားျပဳမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခင္းအက်င္းကုိ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္
ရာေငြေၾကးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဥပေဒမ်ားရရွိလာေစရန္ တြန္းအား
အျဖစ္ရယူ၍ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အထူးလုိအပ္သည္။
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အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဒီမုိကေရစီတုိင္းျပည္မ်ား၏ ထူးျခား
ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း တူညီေသာပုံသ႑ာန္အခ်ဳိ႕ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလအတြင္း သုံးဆြဲခဲ့ေသာ ဘ႑ာ
ရွင္းတမ္းမ်ားအား ေကာက္ယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ထု
တ္ေဝျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေအဂ်င္စီအသီးသီး ရွိၾကသည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ အဆုိပါ ေလ့လာေစာင့္ၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအား ႏုိင္ငံေရး
ရံပုံေငြအေပၚ လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္အား လႊမ္မုိးေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြ/အသုံးျပဳေသာ ေငြေၾကးပမာဏကုိ ထုတ္ေဖာ္
ေသာ သတင္းေပးယူနစ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံအနက္ ၅ ႏုိင္ငံတြင္ သတင္းေပးတာဝန္သည္
ပါတီမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ အျခားအဖြဲ႔မ်ားတြင္
လည္းရွိသည္။ တစ္ႏုိင္ငံတည္း (အုိင္ယာလန္) သည္သာ အဆုိပါတာဝန္ကုိ ပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္
စားလွယ္မ်ားကုိသာ ေပးအပ္ထားသည္။ တတိယအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား (အနည္းႏွင့္အမ်ား)
သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ၏အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ႏုိင္
ငံေရးရံပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ရည္႐ြယ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလွဴရွင္၏အမည္ႏွင့္ လွဴဒါန္း
သည့္ ေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။
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ျပင္ပလူေၾကာ္ျငာျခင္း
ျပင္ပလူေၾကာ္ျငာျခင္းမွ ေယဘုယ်စိန္ေခၚမႈကုိ နည္းလမ္းသုံးမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။
ပထမဦးစြာ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ မီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ထိန္းေၾကာင္းမႈကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ျပည္သူလူထုေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္

ေဖာ္ျပေသာ

သတင္းမ်ားသည္

ႏုိ္င္ငံေရးျဖစ္စဥ္အား

အမွန္တကယ္လႊမ္မုိးေစသည့္ျပႆနာကုိ ေလ်ာ့တြက္ေစႏုိင္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ကေနဒါ၊
နယူဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၾကားေနလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒ အကန္႔အသတ္
မ်ားႏွင့္သတင္းေပးတာဝန္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေအဂ်င္စီ
သည္ အဆုိပါဥပေဒအကန္႔အသတ္မ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၎တုိ႔သည္
ဥပေဒအရအေရးယူမႈ လုိအပ္မႈရွိ/မရွိ သိရွိရန္ ၾကားေနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာ
ရန္ အေရးႀကီးသည္။ တတိယအေနျဖင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏
အသုံးစရိတ္ကုိ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ပါတီ၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ၾကားလူေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအ
တြက္မူ ကန္႔သတ္ထားမႈမရွိျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ လစ္ဟာမႈႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒျပဳ
သူမ်ား (သတင္းမီဒီယာအပါ)၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ ကုိယ္စားလွယ္ထံမွပါတီမ်ာထံ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးအက်ဳိး
စီးပြားထံသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

တားျမစ္မႈႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား
ကေနဒါႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔သာလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေပးလွဴမႈအားလုံး
ကုိ တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အဆုိပါအေထြေထြကန္႔
သတ္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း သစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ၿဗိတိန္
ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ပုိ၍လြတ္လပ္သည္။ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္
တုိ႔သည္ သာ၍ပင္လြတ္လပ္ၾကသည္။ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္
ပမာဏနည္းသည့္အမည္မသိအလွဴေငြကုိသာ လက္ခံေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏွင့္နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံ
မ်ားသည္ ပုိ၍လက္ခံၾကၿပီး ပမာဏလည္းပုိမ်ားသည္။ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အမည္မသိဘဲ
အျမင့္ဆုံး လက္ခံႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္

အႏွိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ကုန္က်စရိတ္ဟူ၍

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ႏုိင္ငံေရးအသုံးစရိတ္ ကန္႔သတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္
ႏွစ္ရပ္မွာ ထင္ရွားသည္။ ပထမမွာ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အသုံး
စရိတ္ကုိသာ ကန္႔သတ္သည္ (ပါတီသို႔မဟုတ္ ၾကားလူမ်ားမွ အသုံးျပဳျခင္းမပါ)။ ဒုတိယမွာ
ၾသစေတးလ်၊ အို္င္ယာလန္၊ နယူဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္သူ၏
အသုံးစရိတ္အား

သင့္ေလ်ာ္ေသာႏုိင္ငံေရးအသုံးစရိတ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမႈကုိ

ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ထားျခင္းမရွိေပ။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အသုံးျပဳျခင္းကုိ အနည္းဆုံးႀကီးၾကပ္ေအဂ်င္စီထံ သတင္းေပး
ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အတိအက်အသုံျပဳေငြကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္။
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8. The Established Anglophone Democracies

ပုဂၢလိကမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားေပးအပ္သည့္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးထည့္၀င္မႈမ်ားတြင္ ကေနဒါ
ႏုိင္ငံမွအပ အဂၤလိပ္ စကားေျပာဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ မိ႐ုိးဖလာအေလ့အထအတုိင္းသာ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ပါတီအမ်ားစုမွာ အလွဴရွင္ႀကီးမ်ား ကုိသာ အဓိကမွီ
ခုိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ပါတီအနည္းအက်င္းသာ ေအာက္ေျခလူထုထံမွ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈ ရယူ
ႏုိင္သည္။ ပါတီဝင္ေၾကးကုိ ပါတီ၏အဓိကဝင္ေငြအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း မည္သည့္အဂၤ
လိပ္စကားေျပာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္မဆုိ ပါတီအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ဝင္ေငြကုိ မရရွိႏုိင္ေပ။
အေမရိကန္ႏွင့္ကေနဒါႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာလွ်င္

ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွရရွိေသာ

ပမာဏနည္း

အလွဴေငြအားျဖင့္ သင့္တင့္ေသာႏိုင္ငံေရးဝင္ေငြကုိ ရရွိၾကသည္။ အျခားေလးႏုိင္ငံတြင္ ပါတီ
မ်ား(ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါ)သည္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ခ်မ္းသာ
ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိေသာပမာဏႀကီးမားေသာ အလွဴေငြမ်ား
အေပၚတြင္သာ အဓိကမွီခုိလွ်က္ရွိ ၾကသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြ (သို႔) အစုိးရရန္ပုံေငြ
အထက္ပါ ၆ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအားျဖင့္ တစ္နည္း
မဟုတ္တစ္နည္း အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ အဆုိပါထည့္၀င္မႈ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ (၁၃ မွ ၆
ခု) မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ၁၃ ပုံ မွ ၃
ပုံမွာ ပါတီ၏ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ က်န္ေငြပမာဏအား အျခား
က႑တြင္ အသုံးျပဳသည္။ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္သာလွ်င္ ထည့္၀င္မႈရယူထားေသာ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီသည္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္လုိအပ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔
ေသာေငြေၾကးရရွိမႈႏွင့္ခြဲေဝမႈတုိ႔မွာ မွ်တသည္။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေသာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအရ အေမ
ရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ပံ့ပုိးေငြပမာဏမွာ အလြန္တရာနည္းပါးသည္။ အျခား
ေသာတုိင္းျပည္မ်ား၏ ထည့္၀င္မႈပမာဏမွာ အတင့္အသင့္မွ်သာရွိေသာ္လည္း အုိင္ယာလန္
ႏုိင္ငံမွာ အလြန္ရက္ေရာသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သူအားလုံး ေရဒီယုိႏွင့္တီဗြီအသုံးျပဳခြင့္
တန္းတူရရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တုိင္းျပည္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
မည္သည့္ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိမွ် ေရဒီယုိ/တီဗြီလႈိင္းအား အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ မျပဳပါ။
အျခား ၅ ႏုိင္ငံသည္ အခမဲ့သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အခ်ိန္အားအသုံးျပဳေစျခင္းအားျဖင့္
အီလက္စေထာနစ္မီဒီယာစနစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ေလ့လာခဲ့သမွ်
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွအခ်ဳိ႕သာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေသာသူမ်ားႏွင့္ အလွဴ ရွင္မ်ားအား ထည့္၀င္မႈႏွင့္အခြန္
အေကာက္ဆုိင္ရာအက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သာမာန္ႏုိင္ငံသားမ်ားပုိမုိ ပါဝင္လာ
ေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ပါတီမ်ားမွ ရင္းျမစ္စုံ
မွ၁၄၀ ဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျဖည့္စြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ယင္းအခြန္အေကာက္ အက်ဳိးအျမတ္မက္လုံးမ်ား၏ ပမာဏမွာ ႏႈိင္းဆမရႏုိင္ပါ။
ယင္းကပင္ ေျမာက္အေမရိက ႏုုိင္ငံ ၂ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အဓိကကြာဟခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ကေနဒါ
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ႏုိင္ငံတြင္ တစ္သီးပုဂၢလလွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ေပးသည့္ ျပည္သူ႔ရာမက္လုံးမွာ အထူးထင္ရွား
အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း တုိက္ရုိက္လူထုထည့္၀င္မႈမ်ားတြင္ အတူတူပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးအသုံးစရိတ္
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ ေငြအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳရသည္။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု (ၾသစေၾတးလ်လည္းပါဝင္ႏုိင္) တြင္ ဤအသုံးစရိတ္ လႊမ္းမုိးထားဆဲျဖစ္သည္။
အျခား ဒီမုိကရက္တစ္ ေလးႏုိ္င္ငံတြင္ ပါတီ၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မွာ ျမင့္တက္
လ်က္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ရုံးအသုံးစရိတ္သည္ ပါတီ၏ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးေငြေၾကးအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း (ႏုိင္ငံေရးအသုံးစရိတ္ျမႇင့္တင္ၿပီး
ဥပေဒျပဳသူမ်ားသာ၍ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ) သည္ ၎တုိ႔၏ ႀကီးမားေသာႏုိင္ငံေရးအသုံးစရိ
တ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပါတီႏွင့္ကိုယ္
စားလွယ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳၾကသည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္

ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာ မတည္

ေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားအား အေရးယူဖို႔မွာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိ
သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာကိစၥ ႏွင့္ သက္ေသေထာက္ပံ့မွဳမ်ားသည္
တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အရာရွိမ်ားထံတင္ျပၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္။ အဂၤလိပ္စကား
ေျပာ ဒီမိုကေရတိုင္းျပည္အားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳသည္ အကန္႔အသတ္
ရွိသည္။ (ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အလွဴရွင္စာရင္း
ျပသမွဳမ်ား)။ ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ အစီရင္ခံစာပူးေပါင္းမွဳအားနည္းျပီး ေသးငယ္ ေသာ
ပမာဏမ်ားကိုပါ ခ်ျပမွဳမ်ိဳးမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစိတ္မမာဏထဲတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
သတင္းအ

ခ်က္အလက္မ်ား

ျမဳပ္ႏွံထားသလိုရွိသည္။

ၾသစေၾတးလ်၊

အိုင္ယာလန္ႏွင့္

နယူးဇီလန္တြင္ အေသးစိတ္အသံုးစရိတ္အား အစီရင္ခံျခင္းမရွိပါ။ အလွဴရွင္စာရင္း ျပသျခင္းမွာ
လည္း ၿပီးျပည့္စံုမွဳမရွိပါ။ အဂၤလန္တြင္ အမ်ိဳးသား ပါတီမ်ား ႏွင့္ ေဒသအဆင့္အစည္းအရံုးမ်ား၏
အသံုးစရိတ္မ်ားကိုသာ အစီရင္ခံသည္။ ခ်စားမွဳမ်ားရွိလာမွာသာ ေခ်းေငြမ်ားအား အစီရင္ခံ
သည္။ ဤႏိုင္ငံအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေၾကြးမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းမ်ားအား
စနစ္က်ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ မလိုအပ္ပါ။ ခ်ျပမွဳမ်ားအား (ကေနဒါ၊ အေမရိ
ကန္၊ အဂၤလန္)ထိေရာက္စြာျပလုပ္ႏိုင္ပါက မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျပင္ပ
ေစ့စပ္ေသခ်ာမွဳမ်ားအား ထပ္တိုးႀကိဳးပမ္းမွဳ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္သံုးႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔
ေသာ ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားသည္ မျပည့္စံုေသာ ဥပေဒျပဳေရးေၾကာင့္ မျမင္ရပါ။ အားလံုးၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္
ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေဆြးေႏြးမီ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္တိုးတက္မွဳ
မ်ားရွိေနရန္လိုအပ္သည္။
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သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အနည္းငယ္သာ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းႏုိင္ငံႏွစ္ခုတြင္ ကြာျခားမႈ

8. The Established Anglophone Democracies

tBuHjyKcsufrsm;
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒစနစ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအတြက္ အခြင့္
အေရးမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါ နိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြအုပ္ခ်ဳပ္မွဳသည္ ရွိေနသည့္
ရွဳ႕ေထာင့္သီအိုရီအားလံုးအား က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ တားျမစ္မွဳ၊ ယုတိၱက်ေသာ
အသံုးစရိတ္ႏွင့္

ထည့္၀င္မႈအကန္႔အသတ္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

အရင္းအျမစ္မ်ားအား အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ ဒီမိုကေရ စီအတြက္ ေသးငယ္ေသာ
အလွဴေငြအခ်ိဴးမ်ားအား လွဴၾကရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခြန္မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္
သည္။ ေနာက္ဆံုး…လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက အသံုးခ်ျခင္း (ႏွင့္အေရးယူျခင္း) ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

(ရန္ပံုေငြ

ႏွင့္

ႏွစ္ခုစလံုး)တို႔ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ကန္ပံုစံေတာ့ တခ်ိဳ႕ရွဳေထာင့္ေတြမွာ တူညီၾကေသာ္လည္း အေရးႀကီး
ေသာ

လက္ေတြ႔ယိုေပါက္မ်ားႏွင့္

အေျခခံဥပေဒ

တားျမစ္ခ်က္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္သည္။

အေမရိကန္တြင္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္
ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားအား အေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မွဳမ်ား ရွိဖို႔မျမင္ပါ။ ၁၉၇၀ ႏွစ္လြန္မ်ားမွစ၍ ႏိုင္ငံတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္
တစ္ပတ္လည္ေနသည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ လူထုအျမင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးမွာရွိသည့္
အဓိကေငြ ေၾကးျပႆနာမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ရာေက်ာ္ေသာ မီလီယံမ်ား
(အခုဆိုလွ်င္ ဘီလီယံမ်ား) ခန္႔ရွိေသာ ေၚလာေငြေၾကးမ်ားအား စည္းရံုးေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ သံုးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား ေတာင္း
ဆိုၾကၿပီး က်န္လူမ်ားက ဥပေဒျပဳ အဆိုမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းသည့္ အေျခ
အေနတြင္ ေသးငယ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား ေလးလံေသာ ဥပေဒျပဳျဖစ္
စဥ္မ်ားမွတဆင့္ ဥပေဒျပဳၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတရားဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ဖယ္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရး အက္ဥပေဒ (သို႔) ညီမွ်စြာပိုင္းျခားထားေသာ စည္းရံုးေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ။ ဥပေဒတစ္ခုက အာဏာတည္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
စိိတ္၀င္စားမွဳမ်ားရွိေသာ အုပ္စုမ်ား(သို႔) တစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားက သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအား ျငင္းခံုမွဳ
မ်ားအစပ်ိဳးလာၿပီး အဆံုးတြင္ တရားလႊႊတ္ေတာင္ခ်ဳပ္က ဥပေဒသစ္ပါအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို
ခြဲျခမ္းၿပီး တျခားအရာမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည္။ Buckley v. Valeo, Citizens United v.
FEC and McCutcheon v.FEC. စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရးရန္ပံုေငြ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး
သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲ ၄င္းတို႔၏ ေငြေၾကးမ်ားစီဆင္းႏိုင္ရန္ တိက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား
အားရွာေဖြသည္။ ၄င္းအတိုက္အခံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားအား သတိထားမိခ်ိန္
တြင္PACS ႏွင့္ျဖစ္ခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ေငြေၾကးအေပ်ာ႔၊ ၅၀၁ (c) အုပ္စုမ်ား၊ ၅၂၇ အုပ္စုမ်ား၊
လြတ္လပ္ေသာ အသံုးရိတ္မ်ားႏွင့္ SuperPACs.၁၄၁ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလူထု
က

ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြျဖစ္စဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းၿပီး

ႏို္င္ငံေရးအသံုးစရိတ္မ်ားတိုးျမင့္ေနမွဳအား

ရပ္တန္႔ရန္လုပ္ေဆာင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ေကာင္းစြာအလုပ္မျဖစ္ဘဲ ဥပေဒျပဳေရး
အသစ္တစ္ခုအား ပတ္ခ်ာလည္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းႏွင့္ ဟာကြက္မ်ားသာျဖစ္သြားၾကသည္။
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲ နာမည္သစ္မ်ား၀င္ေရာ
သည္။ စိတ္၀င္စားမွဳဆိုင္ရာေငြေၾကး စီးဆင္း မွဳမ်ားက အထူးတလည္ အေျပာင္းအလဲမရွိပါ။
ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းစြာရွိေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာ္ၾသေရးသမားမ်ားက ပါတီမ်ား၊

ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ေသတာၱမ်ားဆီ ရန္ပံုေငြစီးဆင္း ေနမွဳမ်ားအေတာ
အတတ္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေလာ္ဘီအုပ္စု
မ်ားကလည္း ၄င္းတို႔အလုပ္ထဲတြင္ ထိုေငြမ်ားအား ထည့္ထားဖို႔မွာ မတြန္႔ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက
အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသေနလိမ့္မည္။ အေမရိန္ကန္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပံုေငြပြင့္လင္းျမင္သာမွဳသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ အသံုးစရိတ္အားလံုးသည္ တူညီ
ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာရံုစိုက္မွဳခံရေၾကာင္းကို သတိခ်ပ္သင့္ေပးသည္။ ( ၅၂၇ ဟုေခၚၾက
သည့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအပါအ၀င္)
အလားအလာရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအား အဓိကအပိုင္းႀကီးႏွစ္ပိုင္းခြဲႏိုင္
သည္။ ပထမအခ်က္မွာ အေမရိကန္တြင္ ရွိသည့္ ၄င္းတို႔၏ သမၼတေရးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (တည္ေထာင္သူဖခင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းကိုင္မွဳအလား အလာတစ္ခု)
အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားအတြက္ အာဏာခြဲေ၀ထားမွဳ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တရားလႊတ္ေတာ္
ခ်က္မ်ားက ပထမျပင္ဆင္မွဳေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာေဖာက္ထုတ္ခြင့္အား ကာကြယ္ဖို႔ ထပ္
တိုးလုပ္ေဆာင္ထားၿပီး လူအင္အားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားသာမက ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားပါ
ပါ၀င္လာသည္။ အလည္အလတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆိုမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်
က္ပါ၀င္ဖို႔ရွိသည္။ (၁) ၅၀၁၊၅၂၇ အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ SuperPACs တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (၂)လံုး၀ကင္းလြတ္ေသာ အသံုးစရိတ္ဟူသည့္ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ျဖစ္ရပ္မွသည္
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္လံုးပိုင္ရရွိေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။၁၄၂
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ အေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ အေတာ္ပင္ကြာျခားသည္။

ၾသစေၾတးလ်တြင္ “ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အေရး

ႀကီးေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားလုိုအပ္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ပါတီအမ်ား
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားရွိသည္”၁၄၃တိုင္းျပည္တစ္ခုက ထပ္ေဆာင္းတားျမစ္မွဳမ်ားႏွင့္ အသံုး
စရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ပါက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမွဳမ်ားႏွင့္
အသံးု စရိတ္မ်ားပြင့လ
္ င္းျမင္သာမွဳတိးု တက္လာေစရန္စဥ္းစားလုပေ
္ ဆာင္သင့္သည္။၁၄၄ေလ့လာ
သံုးသပ္သူတစ္ေယာက္က ၾသစေၾတးလ်ဥပေဒျပဳသူမ်ားအား ယုတိၱၾကေသာ အကန္႔အသတ္
မ်ားအား ပံုေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ေပါင္းစည္းမွဳ ႏွင့္လြတ္လပ္မွဳႏွင့္တူ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မွဳ
ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ အရင္းအျမစ္ စည္းရံုးေရးမ်ားလုိအပ္ခ်က္တို႔အား မွ်ေျခကိုက္ေအာင္ညွိ
ယူပါဟု အားေပးခဲ့ဖူးသည္။၁၄၅ အလွဴရွင္မ်ား၏အမွတ္အသားသရုပ္အား ျပသျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြ
ႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားမွရရွိသည့္ ပါတီအားလံုး၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ပူးေပါင္းမွတ္တမ္းတင္
ျခင္းသည္ အကုန္အက်မ်ားေသာ စည္းရံုးေရးေၾကညာမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ လူ
ထုေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးျခင္းအားတန္းဖိုးျဖစ္ေစလိမ့္မည္။၁၄၆ ဤေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈
အစိမ္းေရာင္စာအုပ္မွ ပံ့ပိုးထားသည္မ်ားျဖစ္သည္။

၄င္းက ဆက္စပ္ပုဂၢိဳလ္(သို႔)အဖြဲ႔အစည္း

၁၄၇

ကို ေကာင္းစြာအဓိပၸါယ္မဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ယံုၾကည္မွဳမ်ား၊ ဆက္စပ္ပုဂၢိဳလ္(သို႔)အဖြဲ႔
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က္လာျခင္းမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူက ေတာင့္ခံဖို႔မွာ ခက္ခဲ

အစည္း (သို႔) အျခား ရန္ပုံေငြမ်ားအား လွ်ိဳ၀ွက္အလွဴမ်ားျဖစ္ေစျခင္းကို ေ၀ဖန္သည္။၁၄၈
8. The Established Anglophone Democracies

နယူးဇီလန္ရွိ အဓိကျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိျခင္းျဖစ္
သည္။ အမည္အသိအလွဴ ရွင္မ်ားအားနိမ့္ပါးေသာ ျဖတ္ေတာက္မွဳအခ်က္မ်ား၊ အလွဴရွင္၏
အမွတ္အသားသရုပ္အား ဖြင့္ခ်မွဳမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္တိုးတက္မွဳမ်ားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ထို႔အျပင္ ေသးငယ္ေသာအလွဴမ်ားအား အခြန္မက္လံုးရွိျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ေထာက္အပံ့
မ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာထည့္၀င္မႈမ်ားအားမွ်ေခ်ကိုက္ေစၿပီး ပါတီမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳမ်ား
သည္ကို ေသခ်ာေစသည္။
အေနာက္ဥေရာပတြင္ လက္ရွိတိုးတက္မွဳမ်ားမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အက္ဥပေဒက အဂၤလန္တြင္ အေသးစိတ္ျပဳလုပ္မွဳအား ေလွ်ာ့ပါးေစၿပီး
အိုင္ယာလန္တြင္ ၿပီးျပည့္စံုမွဳမရွိေသာ ေနာက္တိုးေျခလွမ္းမ်ား အစျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္ အိုင္ယာလန္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုသည္ စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၃၀၉၉၇ (အင္တာေနရွင္
နယ္ေဒၚလာ၃၅၀၀၀၀) ရွိေသာ အလွဴမ်ားအား ဖြင့္ခ်ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အထက္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္အမတ္မ်ားက အတူတကြ ယူ႐ို ၃၇၈၉၂၀ ရွိေသာ
အလွဴမ်ားအားဖြင့္ခ်ျပသခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားသမွ်ထဲတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလွဴေငြမ်ားအားလံုးအား ဖြင့္ခ်ျပသမွဳမ်ားမလုပ္ၾကပါ။၁၄၉ ေနာက္ထပ္
တိုးတက္မွု ႏွစ္ခုကေေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေနေသးသည္။ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအား အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ေနသ၍ အဓိကအကန္႔အသတ္မရွိေသာ အသံုးစရိတ္
မ်ား ကိစၥႏွစ္ခုရွိလာသည္။ ပါတီစည္းရံုးေရး အသံုးရိတ္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားမွ ေၾကာင္ျငာမွဳမ်ား။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥႏွစ္ခုထဲမွတစ္ခုခုအား ပိတ္ထားဖို႔မွာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားအား ေရးတႀကီးျဖစ္ေစမည့္ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပါတီမ်ားက
၄င္တို႔ အစုိးရရန္ပုံေငြအား မည္သို႔၊ မည္ပံုသံုးစြဲေၾကာင္း သက္ေသမ်ားျပသေသာ္လည္း က်န္
အသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုးအား

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။

(ထိုေငြေၾကးမ်ားသည္

ပုဂၢိလိက

ထည့္၀င္မႈံမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္)။ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳသည္ (အသံုးစရိတ္၊
ရန္ပုံေငြအားမရွင္းျပ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္သည္။
ႀကီးမားေသာအလွဴမ်ားေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေခ်းေငြမ်ားအားသံုစြဲျခင္းသည္ အဂၤလန္တြင္
လတ္တေလာ ထြက္ေပၚ လာသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ျပႆနာျဖစ္သည္။၁၅၀
ုိ ္
ဤျပႆနာအား ၂၀၀၆ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ဳွ အက္ဥေပဒျဖင္ေ
့ ျဖရွငး္ သည္။၁၅၁ျဖစ္ႏင
ေခ်ရွသ
ိ ည့္ တိုးတက္မွဳတစ္ခမ
ု ွာ အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ၏
႔ု ေဒသအဆင္အ
့ စည္းအရံုးမ်ားက
ပူးေပါင္းအစီရင္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဗဟိုရံုးခ်ဳပ္အား ၄င္းတို႔၏ ေဒသ
အဆင့္အစည္းအရံုးမ်ားမွ ပါတီ၏နာမည္သံုးၿပီး လည္ပတ္ေနမွဳတို႔အားလံုးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္
အစီရင္ခံစာမ်ားအားလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူဖို႔ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ (ဤအခ်က္သည္ အလွဴမ်ားႏွင့္
ေခ်းေငြ အစီရင္ခံစာမ်ားတြက္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္…ႏွစ္စဥ္ ပါတီေငြစာ
ရင္းမ်ား

အတြက္မလိုအပ္ပါ)၁၅၂။

ထို႔အျပင္

အလယ္အလတ္

အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားသည္

အေျပာင္းအလဲမ်ားက ရန္ပံုေငြေရြးခ်က္စရာမ်ားႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေကာင္းစြာ
မစဥ္းစားထာမွဳကိုတိုင္းတာျပေနသည္။၁၅၃ အသံုးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္ျပမွုမ်ားလိုအပ္
ခ်က္မ်ားသည္ ပါတီအစီအစဥ္မ်ားတြက္ လိုေလာက္ေလာက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳအား ရိုးရိုး
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ေလး ဥပကၡာျပဳသလိုျဖစ္ေနသည္။ လတ္တေလာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္
သည္ ေခ်းေငြျပႆနာကဲ့သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ECUK
၏ထိေရာက္မွဳသည္ ၂၀၀၉ ခွႏွစ္တြင္ PPEA မွ ပါ၀ါ ျမင့္တင္မွဳလုပ္ထားသည္ ျမင္ရဖို႔ရွိသည္။
ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္

(အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)

ရွိေနၿပီး

ဟာကြက္မ်ားအား

ေလ့လာသင့္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးသည္ အႀကံေပးမွဳမ်ား လိုအပ္မွဳ ရွိ၊မရွိ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္
သင့္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံေရးေကာလဟာလမထြက္လာခင္ အရပ္ဘက္လူ႔အ
ဖြဲ႔အစည္းဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုးမွဳမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ားအား ေသခ်ာျပင္ဆင္
ထားသင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္လာႏို္င္ေခ်ရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ ေကာလာဟလမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတိုးတက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္ေရးတစ္ခုေပးသည္။
ဒီမိုကေရစီကမာၻတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ညံ့ေသာ(သုိ႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ) စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ မျမင္
သာေသာ ဟာကြက္မ်ားကို ဖန္တီးသည္။ ထုိ႔သုိ႔ေသာ ေငြေၾကးသည္ ‘လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပားဆုိ
သည့္ အေျခခံကို လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္ၿပီး အားလုံးတန္းတူယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မႈကို ပ်က္စီးေဆးကာ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၏ မွ်တမႈကိုလည္း ပ်က္ျပားေစသည္။
ႏို င္ ငံေ ရးရန္ ပံုေ ငြ စ ည္း မ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားဆို င္ ရာအေတြ ႔ အ ႀကံဳ မ်ားရာစုႏွ စ္ အ ၿပီး တြ င္
ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္သည္

၄င္းတို႔တိုင္း

ျပည္မ်ားတြင္

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက

သည္။ ကေနဒါမွ Khayyam Z.Paltiel ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မွ Colin A.Hughes တို႔သည္
အေျခခံက်ၿပီး ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ားအား ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳခဲ့သည္။
……..အစုိးရရန္ပုံေငြစနစ္တစ္ခု၊ အျပည့္အ၀ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ဥပေဒအရအေရးယူမႈမ်ားျဖင့္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာ
င္းလဲေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းကုိ ခုိင္မာေသာအခြန္ဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ား၊ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား သုိ႔မ
ဟုတ္ အဟပ္ညီသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကိုေပါင္းထားသည့္ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္
ခ်ေပးႏိုင္ေပမည္။ ေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ စနစ္တက်အစီရင္ခံျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားကို
အမ်ားျပည္သူရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ထားျခင္းတုိ႔ လုိအပ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အားလုံး
ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္
ပါတီမ်ား၊

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံေရးရည္္ရြယ္ခ်က္အတြက္

ထည့္၀င္မႈ

ပမာဏမ်ားကို မိမိတုိ႔၏ ရွယ္ယာ၀င္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရာတြင္
ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ ႀကီးၾကပ္ရန္၊ စစ္ေဆး
အတည္ျပဳရန္၊ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ
ဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းထားသညည့္ အားေကာင္းေသာ ေကာ္မရွင္နာအဖြဲ႕
အ၀င္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္အရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။တစ္ခုခုအားန
ည္းေနလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။၁၅၅
‘သံသယျဖစ္စရာမရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုမဟုတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြစနစ္တစ္ခု
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ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုတည္ မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ ေပါက္ကြဲဖို႔ရွိေနသည္။၁၅၄ထိုျပႆနာ

အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာ ပထမ-အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေစာင့္
ၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ ေကာင္းရာညႊန္ျပေရးယႏၱယားႏွင့္ ဒုတိယ-၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြကို စဥ္ဆက္
မျပတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အားလုံးကို ေဖာ္ျပမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။'၁၅၆

usrf;udk;pm&if;
ေအ့ဂ္၊ သည္ (၂၀၀၆)၊ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေရာင္းဖုိ႔လား’ available at
http://www.theage.com.au/news/in-depth/are-our-politicians-forsale/2006/05/23/1148150251862.html
အလက္ဇႏၵား၊ ဟားဘတ္ အီး၊ (၁၉၉၂) ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြေထာက္ပံျခင္း၊ စတုတၱအႀကိမ္ပုံႏွိပ္ျခင္း၊
၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ စီက်ဴ ပုံႏွိပ္တုိက္။
အလက္ဇႏၵား၊ ဟားဘတ္ အီး၊ (၁၉၉၉)၊ ‘၁၉၉၆ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈ’ ဂၽြန္စီဂရင္း
(တည္းျဖတ္)၊

၁၉၉၆

ေရြးေကာက္ပြဲ

ရန္ပုံေငြ၊

စာမ်က္ႏွာ

၁၁-၃၆။

အန္းမန္႔၊

နယူးေယာက္ႏွင့္ လန္ဒန္- အမ္အီရွာ့ပ္။နယူးေယာက္- အမ္အီရွာ့ပ္။
အလက္ဇႏၵား၊ ဟားဘတ္ အီးႏွင့္ ေကာ္ရာဒုိ၊ အန္တုိနီ(၁၉၉၅)၊ ၁၉၉၂ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြ၊
အန္းမန္႔၊
ေအာ္စတင္၊ ရီဂ်င္ေနာ္ႏွင့္ ဂ်န္းစတြန္မ္၊ မာဂ်ာ(တည္းျဖတ္) (၂၀၀၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ။ စေတာ့ခ္ဟုမ္း။ ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ။
ဘင္းဂီ၊ ေပၚလင္း အီး၊ (၂၀၁၂) ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ကေနဒါမဲဆြဲလႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ႏႈိင္းယွဥ္႐ႈေထာင့္။ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနျခင္းေလာ၊ သတိထားရမည့္ အရာပင္ျဖစ္
သေလာ။ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕စာတမ္း၊ တုိရြန္တုိတကၠသိုလ္၊ available at https://tspace.
library.utoronto.ca/bitstream/1807/32664/3/Beange_Pauline_E_201206_
PhD_thesis.pdf
ဘီဇန္၊ အင္ဂရစ္ ဗန္(၂၀၀၄) ‘အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား ကို ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ပါတီႏုိင္ငံေရးစာအုပ္၊ ၁၀(၂၀၀၄) ၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၀၁-၂၂။
ဘလြန္း၊ အာႏုိး(၁၉၅၆) ‘ႏုိုင္ငံေရးထည့္၀င္မႈမ်ား၏ အခြန္ရလဒ္မ်ား’၊ ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္
ဥပေဒ ေရးရာသုံးသပ္ခ်က္၊ ၃၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀-၈၉။
ဘရန္ဒယ္၊ မုိက္ကယ္(၂၀၁၂)၊ Strategien der Förderung politischer Parteien: Eine
vergleichende Untersuchung der Parteienförderung in der Schweiz,
Großbritannien und den Niederlanden, [ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာျခင္း မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ား-ဆြစ္ဇာလန္၊

ယူေကႏွင့္

ေလ့လာခ်က္)။ ဘန္း၊ ေပါလ္ဟြတ္။
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နယ္သာလန္တုိ႔ရွိ

ပါတီရန္ပုံေငြမ်ားႏႈိင္းယွဥ္

ယူေက အစုိးရ႐ုံး(၂၀၁၀) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲလမ္းညႊန္၊ အစုိးရ႐ုံး၊ ဧၿပီ ၆။

http://www.theage.com.au/news/opinion/the-politics-ofgreed/2006/10/17/1160850927192.html?page=fullpage#contentSwap1
ကာတီ၊

အာရ္၊

ကန္းနတ္သ္(၂၀၁၂)‘Canada’sNineteenth-centuryCadrePartiesatthe

Millennium’,ေပါလ္၀ဘ္၊

ေဒးဗစ္ဖာရယ္လ္ႏွင့္

အီယန္ေဟာလီးေဒး(တည္းျဖတ္)၊

စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈျမင့္မာေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၅၇၈။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္- ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ပုံႏွိပ္တုိက္။
ခ်က္ပယ္စ္၊ အန္းနက္ ေအ၊ (၁၉၉၄) ‘ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ား’
ဟားဘတ္ အီး၊ အလက္ဇႏၵားႏွင့္ ရီရွီရာတုိရီ(တည္းျဖတ္)၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားၾကား
ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉-၄၀၊ ဘုိလ္ဒါ၊ စီအုိ။ ၀က္စ္ဗ်ဴး။
ကိုလက္တုိ၊ ေဒးဗစ္ (၂၀၀၇) ‘၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကေနဒါတြင္ ပါတီရန္ပုံေငြ’။ အင္ႏုိေဗဒးရွင္းစ္၊
၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁-၆။
ျပည္သူ႔ဘ၀ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေကာ္မတီ (၁၉၉၈) ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရန္ပုံေငြ။ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား (သည္နီးလ္အစီရင္ခံစာ)
က႐ုိတီ၊ ၀ီလ်ံ ေဂ်၊ (၁၉၇၇) ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အေမရိကန္စမ္းသပ္မႈ။ နယူးေယာက္ေသာမတ္ ၀ုိင္ ခ႐ုိး၀ဲလ္ ကုမၸဏီ။
အက္ဒ္၀ပ္၊ ဘ႐ုိက္စ္ (၂၀၀၈) ‘နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မျဖစ္မႈ’၊ နယူးဇီလန္
လူမႈေဗဒ၊ ၂၃(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၄-၁၇။
အဲလစ္၊ အင္ဒ႐ူး (၂၀၁၀) ‘ရစ္ခ်္မြန္အမႈ’-ယူႏိုင္တက္ကင္းဒမ္း၊ ေဂ်းဆပ္ အုိ႐ုိဇုိ- ဟင္နရီကြက္ဇ္၊
ေအမန္အယြတ္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူး အဲလစ္(တည္းျဖတ္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ လက္စြဲစာအုပ္။ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
အဲလ္၀ုဒ္၊ ဂၽြန္ ဒဘယ္လ်ဴ/စပစ္ဇာ၊ ေရာဘတ္ ေဂ် (၁၉၇၉)- ဒီုမိုကရက္တစ္ ေနရွယ္နယ္
တယ္လီသြန္- သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဆုံးမႈမ်ား- ႏုိင္ငံေရးဂ်ာနယ္၊ အမွတ္
၄၁(၁၉၇၉) ၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၂၆-၆၄။
အပ္စတိန္း၊ လီယြန္ ဒီ၊ (၁၉၈၆) အေမရိကန္ပုံစံခြက္ထဲမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒဘယ္လ်ဴအုိင္၊၊
၀စ္ကြန္ဆင္တကၠသုိလ္။
အီ၀င္း၊ ကိတ္ ဒီ၊ (၂၀၀၇) ဒီမုိကေရစီ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား-ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံေရးရွိ ပါတီရန္ပုံေငြေအာက္စဖုိ႔ဒ္ႏွင့္ ပုိ႔တ္လန္း၊ အုိအာရ္၊ ဟာ့တ္။
အီ၀င္း၊ ကိတ္ (၂၀၁၂) ‘ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြရွိ အလုပ္သမားသမဂၢပုစာၦမ်ား’ ကိတ္အီ၀င္း၊
ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ႐ုိေဘာ္တြန္ႏွင့္ ဂ်ဴးခၽြန္သမ္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ-
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1. Chapter
8/
'Drdkua&pDtTitle
ajccdkifNyD;aomt*Fvdyfpum;ajymEdkifiHrsm;

ကိန္း၊ ဂၽြန္(၂၀၀၆) ‘ေလာဘ ႏိုင္ငံေရး’၊ သည္ေအ့ဂ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈။ available at

ကဲ.. အခုဘယ္မွာဘဲ။ စာမ်က္ႏွာ ၅၄-၇၄။ အဘင္းတန္၊ ေရာက္တ္ လတ္။
အီ၀င္း၊ ကိတ္ႏွင့္ ရုိေဘာ္တြန္၊ ဂ်က္ေကာ့(၂၀၁၂) ‘သုံးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၏ အခန္းက႑’
ကိတ္အီ၀င္း၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ႐ုိေဘာ္တြန္ႏွင့္ ဂ်ဴးခၽြန္ သမ္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ- ကဲ.. အခုဘယ္မွာဘဲ။ စာမ်က္ႏွာ ၇၇-၉၁။ အဘင္းတန္၊ ေရာက္တ္
လတ္။
ဖီစ္ဘီ၊ ေကာ္လင္း (၂၀၁၀) ‘ကေနဒါႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ ေခတ္ၿပဳိင္အေၾကာင္း
အရာမ်ား’ မူ၀ါဒေရးရာသုံးလပတ္ ဂ်ာနယ္။ ၆(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄-၂၀။
ဖစ္ရွာ၊ ဂ်က္စတင္ (၂၀၀၇)၊ ပါတီရန္ပုံေငြ- ေလးပုံတစ္ပုံ(ႏွင့္ တစ္၀က္) သုိ႔ျပန္သြားျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ တိမ္ေတြတုိင္းမွာ ေငြေရာင္ အနားသတ္ရွိႏုိင္သည္။ http://bura.brunel/
ac.uk/bitstream/2438/3566/Fulltextt.pdf တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
ဖစ္ရွာ၊ ဂ်က္စတင္ (၂၀၀၇) ‘ၿဗိတိန္ရွိ ေဒသႏၱရအဆင့္၌ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ’
ကိတ္အီ၀င္း၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ႐ုိေဘာ္တြန္ႏွင့္ ဂ်ဴးခၽြန္သမ္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၏ ရန္ပုံေငြ- ကဲ.. အခုဘယ္မွာဘဲ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀-၂၅။ အဘင္းတန္၊ ေရာက္တ္
လတ္။
ဂတ္ဒစ္၊ အင္ဒ႐ူး (၂၀၀၇) ‘နယူးဇီလန္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြကို ျပန္သုံး
သပ္ျခင္း’၊ မူ၀ါဒေရးရာ သုံးလပတ္ ဂ်ာနယ္၊ ၃(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃-၁၀။
ဂတ္ဒစ္ အင္ဒ႐ူး (၂၀၁၀)၊ ‘ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ(ရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႀကဳိတင္မဲ)
ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း’၊ မူ၀ါဒေရးရာ သုံးလပတ္ ဂ်ာနယ္၊ ၃(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃-၇။
ေဂါ့ဒြင္၊ ကန္းနတ္ အာရ္ (၁၉၈၈) ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ- ႏိုင္ငံေရး၏
တုိက္႐ုိက္မာကတ္တင္း။ ခ်က္သမ္၊ အင္န္ေဂ်- ခ်က္သမ္ေဟာက္စ္။
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး

ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(GRECO)

(၂၀၀၈)

ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း

ပါတီရန္ပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာ (အပုိင္း ၂)။
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(GRECO) (၂၀၀၈) အုိင္ယာလန္ ပါတီရန္ပုံေငြ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာ (အပုိင္း ၂)။
ဟားတ္၊ အလက္ဇႏၵား (၁၉၆၀)၊ ဒီမုိကေရစီ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။ ခ်က္ပယ္လ္ ေဟးလ္၊ အင္န္စီ၊
ေျမာက္ကယ္႐ုိလုိင္းနား တကၠသုိလ္။
ဟုခ်္၊ ေကာလင္း ေအ၊ (၂၀၀၁) ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား- အဆုံးသတ္အေျဖရွိလား။
နက္စ္ဆမာခ်ာ၊ ကားလ္ ဟိန္႔ဇ္ (တည္းျဖတ္)။ ဒီမုိကေရစီအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအား ေလ့လာျခင္း၊ ေဘဒမ္-ေဘဒမ္၊ ႏုိမုိ႔စ္ ဗာလက္ဂ္၊ စာမ်က္
ႏွာ ၂၀၆-၂၁။
ဟန္တင္တန္၊ ဆင္ျမဴရယ္ ပီ၊ (၁၉၉၁) တတိယလႈိင္း။ ေနာ္မန္၊ အုိေက- အုိကလာဟုိးမား
တကၠသုိလ္။
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ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာ့ေဘ့စ္၊ http://www.idea.

ဂ်န္ဆန္၊ ဟာ႐ုိးလ္ ေဂ်၊ ေသာမတ္မ္၊ မီလိန္းႏွင္ ့ယန္း၊ လီဆာ (၂၀၁၂)- ကေနဒါ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားကို ဘယ္သူေတြလွဴဒါန္း သလဲ။ http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2012/
Jansen-Thoman-Young.pdf တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ကတ္ဇ္၊ ရစ္ခ်က္ အက္စ္၊ (၁၉၉၆) ‘ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြ’၊ ေလာရင့္စ္ ဘီဒ်ဴ႕စ္၊
ရစ္ခ်က္ ဂ်ီ၊ နီမီ ႏွင္ ပစ္ပါ ေနာ္ရစ္ (တည္းျဖတ္)၊ ဒီမုိကေရစီမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကမၻာလုံးဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္

မဲေပးျခင္းမ်ားကို

ေလ့လာျခင္း၊

စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇-၃၃၊ Thousand Oaks၊ စီေအ၊ ေဆ့ဂ္။
ခေရာက္၀ဲလ္၊ အင္ဒေရ (၁၉၉) အေရွ႕ဥေရာပရွိ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ရမည့္ပါတီ ၁၉၄၅၁၉၉၀။

ဖမ္းဆီရမိခဲ့သည့္

လုပ္ရပ္မ်ားကို

ေလ့လာခ်က္။

ဘြဲ႕ယူစာတမ္း၊

၀ရီဂ်ီ

တကၠသုိလ္၊ အမ္စတာဒမ္။
ကူလစ္ မန္ႏ်ဴလာ အက္စ္ႏွင့္ နက္စ္ဆာမာခ်ာ၊ ကားလ္ ဟိန္႔ဇ္ (၂၀၁၂) ‘ပါတီေတြ သုံးစြဲမႈ မ်ား
လြန္းသလား’၊ ဂ်ဳိနသန္ မန္ဒီလုိ (တည္းျဖတ္)။ အေျခခုိင္ၿပီးႏွင့္ ထြန္းသစ္စ ဒီမုိကေရစီ
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေငြေၾကး၊ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇-၃၉၊
လန္ဟမ္၊ အမ္ဒီ- လက္ဇင္တန္စာအုပ္တုိက္။
လီယြန္႔၊ ရွိန္း၊ ကြန္မင္းစ္၊ ေလာ္နီႏွင့္ ဟာဇယ္လ္တန္၊ ဂ်ိမ္းစ္ (၂၀၁၁) တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်
ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးလွဴဒါန္းမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲေရး။ ဒီဇင္ဘာ ၇ တြင္ လြန္စက္စတန္
တြင္ က်င္းပသည့္ CSEAR ကြန္ဖရင့္တြင္ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း။ http://www.utas.
edu.au/__data/assets/pdf_ﬁle/0007/188548/Leong_Cummings_
Hazelton_18.pdf တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
မက္အယ္လစ္စတာ၊ အီယြန္ (၂၀၁၂)၊ ‘ၾသစေၾတးလ်ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား- ယူတယ္လေတးရီး
ယန္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေပါလ္၀ဘ္၊ ေဒးဗစ္
ဖာရယ္လ္ႏွင့္ အီယန္ ေဟာလီးေဒး(တည္းျဖတ္)၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးမႈျမင့္မားေသာ ဒီမုိကေရစီ
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇၉-၄၀၈၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠ
သုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္။
မက္မီနာမင္၊ အုိင္ဒန္ (၂၀၀၈)၊ၾသစေၾတးလ်ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သေဘာတရားေရးဆုိင္ရာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္း။
ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရး လုပ္ငန္းသေဘာစာတမ္း အမွတ္ ၄၊ ဒဗၺလင္ တကၠသိုလ္။
http://www.dcu.ie/~cis/PDF/publications/2008-Biz&Pol_Aus.pdf

တြင္

ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
မက္မီနာမင္၊ အုိင္ဒန္ (၂၀၁၁)၊ အုိင္ယာလန္ရွိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း- သီအုိရီ၊ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။
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1. Chapter
8/
'Drdkua&pDtTitle
ajccdkifNyD;aomt*Fvdyfpum;ajymEdkifiHrsm;

int/political-finance တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရး လုပ္ငန္းသေဘာစာတမ္း အမွတ္ ၁၂/၂၀၁၁၊ ႏုိင္ငံတကာ
ေလ့လာေရးဌာန၊ ဒဗၺလင္ တကၠသိုလ္။
မာဖီ၊ ေရာ္နန္ ေဂ်ႏွင့္ ဖာရယ္၊ ေဒးဗစ္ အမ္။ (၂၀၁၂) ‘အုိင္ယာလန္ရွိ ပါတီႏုိင္ငံေရး-ဖ႐ုိဖရဲ
အေျခအေနတစ္ခုကို ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေပါလ္၀ဘ္၊ ေဒးဗစ္ ဖာရယ္လ္
ႏွင့္ အီယန္ ေဟာလီးေဒး(တည္းျဖတ္)၊ စက္မဖ
ႈ ႕ံြ ၿဖဳိးမႈျမင္မ
့ ားေသာ ဒီမက
ို ေရစီ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားရွိ
ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား၊ စာမ်က္ႏာွ ၂၁၇-၄၇၊ ေအာက္စဖုဒ
႔ိ ၊္ ေအာက္စဖုဒ
႔ိ တ
္ ကၠသလ
ို ပ
္ ႏ
ံု ပ
ိွ တ
္ က
ို ။္
နက္စ္ဆမာခ်ာ၊ ကားလ္ဟိန္႔ဇ္ (၁၉၉၄) ‘ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား
ေငြသားမ်ား’ ဟားဘတ္ အီး၊ အလက္ဇႏၵားႏွင့္ ရီရွီရာတုိရီ(တည္းျဖတ္)၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ
မ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅-၅၇၊ ဘုိလ္ဒါ၊ စီအုိ။
၀က္စ္ဗ်ဴး။
နက္စ္ဆမာခ်ာ၊ ကားလ္ဟိန္႔ဇ္ (၂၀၀၃)‘မိတ္ဆက္- ႏုိင္ငံေရးပါတီ္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ’
ရီဂ်င္ေနာ္ေအာ္စတင္ႏွင့္ မာဂ်ာဂ်န္းစတြန္မ္(တည္းျဖတ္) (၂၀၀၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြ။

စာမ်က္ႏွာ

၁၁-၁၉၊

စေတာ့ခ္ဟုမ္း။

ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ။
နက္စ္ဆမာခ်ာ၊ ကားလ္ဟိန္႔ဇ္ (၂၀၀၆) ‘ပါတီရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ’၊ ရစ္ခ်က္ အက္စ္
ကတ္ဇ္ႏွင့္ ၀ီလ်ံခေရာ့တီ(တည္းျဖတ္)၊ ပါတီႏုိင္ငံေရးလက္စြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၄၆-၅၅၊
Thousand Oaks၊ စီေအ၊ ေဆ့ဂ္။
နက္စ္ဆမာခ်ာ၊ ကားလ္ဟိန္႔ဇ္ (၂၀၀၉)၊ ပါတီယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ရန္ပုံေငြ- ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ၂၅ ႏုိင္ငံရွိ
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ။ ေဘဒမ္ေဘဒမ္၊ ႏုိမုိ႔စ္။
အုိမန္၊

မဂၢနပ္စ္ႏွင့္

ဇုိင္ႏ်ဴလ္ဘဟီ၊

ဟာနီ(၂၀၀၉)

ႏုိင္ငံေရးရည္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ-

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ။ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား အကူအညီေပး
ေရး ႏိုင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း။
လူတကာသိေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၂က)၊ ‘၂၀၁၂ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ’ http://www.
opensecrets.org/pres12/index.php?ql တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

လူတကာသိေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၂ခ)၊ ‘သုံးစြဲမႈမ်ား’ http://www.opensecrets.org/
pres12/expenditures.ph တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
ၾသ၊ ဂေရမီ (၂၀၁၀က) ‘အမ်ားျပည္သူပုိင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း- တက္စေမးနီး
ယန္းမွ အျမင္တစ္ရပ္’ မူ၀ါဒေရး ရာ သုံးလပတ္ဂ်ာနယ္၊ ၆(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁-၅။
ၾသ၊ ဂေရမီ(၂၀၁၀ခ) ႏိုင္ငံေရး၏ ဥပေဒသ-ၾသဇစေၾတးလ်ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးမ်ား။ ဆစ္ဒနီ၊ ဖက္ဒေရးရွင္း ပုံႏွိပ္တုိက္။
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ပယ္လ္တီယယ္၊ ေခးမန္း ဇက္ (၁၉၇၄) ‘၁၉၇၂ ကေနဒါ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
စာမ်က္ႏွာ ၃၄၁-၅၂။
ပယ္လ္တီယယ္၊ ေခးမန္း ဇက္ (၁၉၇၆) ‘ပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြေနာက္ခံအခင္းအက်င္း

အစီရင္ခံစာ၊

ၾသတ၀ါ၊

ေကာ္ပုိရိတ္ထည့္၀င္မႈမ်ားဆုိင္ရာ

႐ြဳိင္ရယ္ေကာ္မရွင္။
ပယ္လ္တီယယ္၊ ေခးမန္း ဇက္ (၁၉၈၁)၊ ‘မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ- လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈႏွင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ျခင္း’ ေဒးဗစ္ဘတ္တလာ၊ ေဟာင္း၀ပ္ ရီ ပန္နီမန္ႏွင့္
ၾသစတင္ ရန္နီ(တည္းျဖတ္)၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိ ဒီမုိကေရစီ- ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာေရြး
ေကာက္မ်ားယွဥ္ၿပဳိင္မႈဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈-၇၂။ ၀ါရွင္တန္
ဒီစီ၊ အေမရိကန္ အင္တာပ႐ုိက္ အင္စတီက်ဳ။
ပင္တုိ-ဒက္ခ်္ခ်င္စကီး၊ မုိက္ကယ္ (၁၉၈၁) ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၊ ၁၈၃၀-၁၉၈၀၊ ၀ါရွင္တန္
ဒီစီ၊ အင္တာပ႐ုိက္ အင္စတီက်ဳ။
ပင္တုိ-ဒက္ခ်္ခ်င္စကီး၊ မုိက္ကယ္ (၂၀၁၂) ‘ႏုိင္ငံေရးကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း- ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ
အျမင္’၊ ဒီမုိကေရစီေရးရာ ဂ်ာနယ္၊ ၁၃(၄)၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၉-၆၈။
႐ုိ႕စ္၊ ရစ္ခ်က္ (၁၉၈၄)၊ ပါတီမ်ားက ထူးျခားမႈတစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္မလား။ ဒုတိယအႀကိန္၊
လန္ဒန္၊ မကၠမီလန္စာအုပ္တုိက္။
ရုိေဘာ္တြန္၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ (၂၀၁၂) ‘ပါတီရန္ပုံေငြသုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား’၊
ကိတအ
္ ၀
ီ င္း၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္ ႐ုေ
ိ ဘာ္ တြနႏ
္ င
ွ ့္ ဂ်ဴးခၽြန္ သမ္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ မ်ား၏
ရန္ပေ
ံု ငြ- ကဲ.. အခုဘယ္မာွ ဘဲ။ စာမ်က္ႏာွ ၁၁-၃၅။ အဘင္းတန္၊ ေရာက္တ္ လတ္။
စကယ္႐ုိ၊ ဆူဆန္ အီး၊ (၂၀၀၇) ‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ႏႈိင္းယွဥ္႐ႈေထာင္မ်ား’ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ
ႏွစ္ပတ္လည္သုံးသပ္ခ်က္၊ ၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၃-၂၁၀။
ဆုိရက္ဖ္၊ ဒဘယ္လ်ဴ တီ၊ (၁၉၉၁) ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး- ကေနဒါရွိ ဖက္ဒရယ္ပါတီ
မ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရန္ပုံေငြ။ တုိရြန္တုိ-ဒန္ဒူရမ္ ပုံႏွိပ္တုိက္။
ကေနဒါ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ (၂၀၁၄)၊ ဟာပါ ႏွင့္ ကေနဒါ (ေရွ႕ေနခ်ဳပ္)။
သမ္၊ ဂ်ဴးခၽြန္ (၂၀၁၀) ‘ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာထည့္၀င္မႈမ်ားကို စည္းၾကပ္ျခင္း- တက္စေမနီးယန္မွ
အျခားအျမင္တစ္ရပ္’ မူ၀ါဒေရးရာ သုံးလပတ္ဂ်ာနယ္၊ ၆(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆-၃၀။
သမ္၊ ဂ်ဴးခၽြန္ (၂၀၁၂) ‘ထည့္၀င္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား-အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ
ေၾကးေငြမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ျခင္းအားေလ့လာျခင္း’ ကိတ္အီ၀င္း၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္
႐ုိေဘာ္ တြန္ႏွင့္ ဂ်ဴးခၽြန္ သမ္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ- ကဲ.. အခု
ဘယ္မွာဘဲ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၅-၅၄။ အဘင္းတန္၊ ေရာက္တ္ လတ္။
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ပါတီႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အသုံးစရိတ္မ်ား’ ကေနဒါႏိုင္ငံေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ ၃(၂)၊

ဂ်န္းစတြန္မ္၊ မာဂ်ာ(၂၀၀၃) ‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အဆင့္
ဆင့္’ ရီဂ်င္ေနာ္ေအာ္စတင္ႏွင့္ မာဂ်ာဂ်န္းစတြန္မ္ (တည္းျဖတ္) (၂၀၀၃) ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ။ စေတာ့ခ္ဟုမ္း။ ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီ
အီးေအ။
ယူေက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (၂၀၁၀က) ပါတီရန္ပုံေငြ- ျပည္သူ႔ဘ၀နယ္ပယ္စံခ်ိန္စံညႊန္း
မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တင္ျပျခင္း၊ ေအာက္တုိဘာ။
http://www.electoralcommission.org.uk တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ယူေက

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္

(၂၀၁၀

ခ)

အသက္၀င္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

မူ၀ါဒ။

http://www.electoralcommission.org.uk တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ယူေက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (၂၀၁၂)၊ ‘၂၀၁၂ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္(ေအာက္တုိဘာမွ
ဒီဇင္ဘာ) အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းယူျခင္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊
http:// download5.org/download.php?id=12354 တြင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
ယူအက္စ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ (၁၉၇၆) ဘြတ္ကေလ ႏွင့္ ဗာလီယုိ။
ယူအက္စ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ (၂၀၁၀) စီတီဇင္ ယူႏိုက္တက္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္။
ေဗာင္လက္စ္၊ ဂ်က္ (၂၀၁၂) ‘နယူးဇီလန္ရွိ ပါတီႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း’၊ ေပါလ္၀ဘ္၊ ေဒးဗစ္
ဖာရယ္လ္ႏွင့္ အီယန္ ေဟာလီးေဒး (တည္းျဖတ္)၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးမႈျမင့္မားေသာ ဒီမုိကေရစီ
ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၉-၃၇၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠ
သုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္။
၀ါလက္ခ္ပီ၊ မာစင္ (၂၀၀၅) ပုိလန္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး။ ၀ါေဆာ- ျပည္သူ႔ေရးရာ အင္စတီ
က်ဴ။
၀ဘ္၊ ေပါလ္၊ ဖာရယ္လ္၊ ေဒးဗစ္ႏွင့္ ေဟာလီးေဒး၊ အီယန္ (တည္းျဖတ္)၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးမႈျမင့္မားေသာ
ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၉-၃၇၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္
စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္။
၀ီလ္ဆင္၊ ဂၽြန္ အက္၊ (၂၀၁၄) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား- ေဖာ္ျပေရးဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

http://www.parliament.nz/resource/0000001047

တြင္

ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
ယန္း၊ ဆယ္လီႏွင့္ သမ္၊ ဂ်ဴခၽြန္း (၂၀၀၆) ၾသစေၾတးလ်ရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ- တစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္ႏွင့္
လ်ဳိ႕၀ွက္ေသာစနစ္။ ကင္ဘာရာ၊ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္။
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၁။

ပါေမာကၡ ဟန္တင္တန္ (၁၉၉၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅) က ယခုအခန္းပါ ၅ ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ
ပထမလွိဳင္းမ်ားဟု သမုတ္ခဲ့သည္။ ယူေက ေခၚ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အအံု
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတြင္

တစိတ္တပိုင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္းအိုင္ယာလန္ကိုမူ

ဒုတိယလွိဳင္းတြင္

ထည့္ခဲ့သည္။ [ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ယခုစာအုပ္ မူရင္း အဂၤလိပ္မူတြင္ ယူေက ဟုသာ သံုးႏွံဳး
ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္တြင္မူ ျမန္မာတို႔ႏွဳတ္က်ိဳးေနေသာ ၿဗိတိန္ဟုသာသံုးႏွံဳးပါသည္။
အမွန္မွာ ယူေကႏွင့္ ၿဗိတိန္မွာ မတူေပ။ ယူေကဟုဆိုလွ်င္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း၊
စေကာ့တလန္၊ ေ၀လနယ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ စသည့္ ေဒသ ၄ ခုပါ၀င္ၿပီး၊ ၿဗိတိန္ဟုဆိုလွ်င္မူ
စေကာ့တလန္၊ ေ၀လနယ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သာ ပါ၀င္ေတာ့သည္။ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း
ကို မထည့္သြင္းေပ။ ဤကားဘာသာျပန္သူ စကားခ်ပ္]
၂။

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးကို ႐ံုးသံုးဘာသာအျဖစ္
ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အစဥ္အလာဥပေဒစနစ္အရ ဤအခန္း၏ ေလ့လာခ်က္တြင္
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ စီအက္ဖ္ ၾသစတင္ႏွင့္ ဂ်န္စတြန္ ၂၀၀၃, စာမ်က္ႏွာ ၅၁၊
မွတ္စု ၁။ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဂးလိဘာသာစကားသည္ ပထမ႐ံုးသံုးႏွင့္ မူရင္း
ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယ႐ံုးသံုးဘာသာအျဖစ္
ျပဌာန္းထားပါသည္။

၃။

ၾသ (၂၀၁၀က, စာမ်က္ႏွာ ၂၄) က ၄င္းဥပေဒစနစ္မ်ားကို အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒစနစ္၀မ္း
ကြဲမ်ား ဟုေခၚသည္။

၄။

စီအက္၊ ၾသ ၂၀၁၀က စာမ်က္ႏွာ ၂၂. လက္ေတြ႔ဆိုရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီရန္ပံုေငြစည္းမွ်
ဥ္း ၇၀ ေက်ာ္ကိုေလ့လာရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုစည္းမွ်ဥ္း
မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းပါမည္။

၅။

ယူေကတြင္ စေကာ့တလန္အတြက္ သီးသန္ပ
႔ ါလီမန္႐သ
ွိ ည္။ အိင
ု ယ
္ ာလန္ေျမာက္ပင
ို ္းႏွင့္
ေ၀လနယ္အတြက္လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီရန္ပံုေငြစည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀က္မင္စတာပါလီမန္မွသာ ခ်မွတ္သည္။

၆။

အိုင္ယာလန္တြင္

မဲျပားလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေသာ

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္

(single

transferable vote system) ဟူသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုသံုးသည္။ နယူးဇီလန္တြင္
ကိုယ္စားလွယ္အေရာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (mixed-member proportional
system) ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုသံုးသည္။ [ဤစနစ္မ်ား၏ အက်ယ္ကို ႏုိင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ မွထုတ္ေ၀ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားစာအုပ္တြင္ အက်ယ္ တ၀င့္
႐ွာေဖြဖတ္႐ွဳႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာျပန္သူမွတ္ခ်က္]
၇။

ပင္ႏုိ ဒက္စ္ခ်င္စကီး ၂၀၀၁, စာမ်က္ႏွာ ၂၀။
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8/
'Drdkua&pDtTitle
ajccdkifNyD;aomt*Fvdyfpum;ajymEdkifiHrsm;

rSwfpkrsm;

၈။

အေမရိကန္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မွဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအက္ဥပေဒ၊ ယူေက တရားမ၀င္
လုပ္ငန္းမ်ား (တားျမစ္ေရး) အက္ဥပေဒ။

၉။

ပယ္လ္တီယယ္လ္ ၁၉၈၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈၊ ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇, စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ၉။

၁၀။

ယူအက္စ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ၁၉၇၆၊ ၂၀၁၀။

၁၁။

ခ်က္ပယ္လ္ ၁၉၉၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃-၄

၁၂။

ၾသစေၾတးလ်ကတ္ပီတယ္တယ္လေ
ီ ဗးရွငး္ ပ႐ုိက္ဗိတ္ကုမၸဏီလိမိတက္ႏွင့ဓ
္ နသဟာယ
အမႈကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၌ ျပဌာန္းထား
သည့္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဆက္သြယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို

ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္က

အသိ

အမွတ္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
၁၃။

ကေနဒါ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ၂၀၀၄။

၁၄။

တရား႐ုံ၏

အဆုံးအျဖတ္ကိုျဖစ္ေစေသာ

အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ

ဖီစဘီ

၂၀၁၀၊

စာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၅။

ပယ္လ္တီယယ္လ္ ၁၉၈၁, စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈၊

၁၆။

ေ၀ါလ္လက္ကီ ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၂-၆

၁၇။

အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁-၂

၁၈။

ၾသ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၂။

၁၉။

Ibid။ ခုိင္မာေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ၊ ယင္းသုိ႔ေသာ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားကုိ ပုံမွန္ေရြး
ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုမစမီ အဆုံးသတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀။

အက္ဒ္၀ပ္ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ကို ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ႏုိင္
ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ တကယ့္အရွိ တရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၂၁။

မာဖီႏွင့္ ဖာရယ္လ္ ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၁၊ မၾကာေသးမီကျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒကို
အတည္ျပဳခ်ိန္အထိ ကေနဒါဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသစ္အတြက္ အေျခအေနမွာ အလား
တူပင္ျဖစ္သည္။ ကာတီ ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၀ ကို ၾကည့္ပါ။

၂၂။

မက္အယ္လစ္စတာ ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉၂၊ ေဗာင္လက္စ္ ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁၉၊
မက္မီနာမင္ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။

၂၃။

ပင္တုိ-ဒက္စ္ခ်င္စကီ ၁၉၈၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇၊ ၁၅၃၊ ၁၆၂။ အလက္ဇႏၵား ၁၉၉၂၊
စာမ်က္ႏွာ ၂၄ ႏွင့္ အီ၀င္း ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၁ တုိ႔တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။ ယင္းႏွင့္
အလားတူ (ပုိၿပီးေခတ္မီလာသည္ဟု ေျပာၾကသည့္တုိင္) မ်ားကို ၾသ၊ ၂၀၁၀က တြင္
ၾကည့္ပါ။ မထင္ရွားလြန္သည့္တစ္ခုမွာ ႐ုိေဘာ္တြန္ေရးသားသည္ တစ္ဖက္တည္း/
မူ၀ါအေျခခံဆင္ျခင္ျခင္းစာအုပ္ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ ၂၅ ျဖစ္သည္။ သမ္ ၂၀၁၂၊
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စာမ်က္ႏွာ ၄၀-၆ႏွင့္ အီ၀င္း ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၁-၂။ လက္ရွိရွိေနဆဲ ျပႆနာမ်ားကု
(ကေနဒါ၏ လစ္ဘရယ္ပါတီကဲ့သုိ႔ပင္)သည္ အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္
မူ၀ါဒေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီၿပီး

နီးစပ္

ခဲ့သျဖင့္ အုိင္ယာလန္ျဖစ္ရပ္သည္ ကြဲျပားျခားနားဖြယ္ရွိသည္။ ‘ဘူဇြာ’ ပါတီတစ္ခု၏
ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါတီမ်ားသို႔ ထည့္၀င္မႈ
မ်ားရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ စီအက္ဖ္ မက္မီနာမင္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
၂၄။

စီအက္ဖ္ ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၆-၇။

၂၅။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အစုိးရရန္ပုံေငြရယူသည္ သမၼတေလာင္းမ်ားႏွင့္ သမၼတ
ေလာင္းမ်ားကုယ
ိ စ
္ ား ပါတီကသုံးစြမ
ဲ မ
ႈ ်ားအေပၚ ဆႏၵ အေလ်ာက္ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ားသည္
ယခုေယဘုယ်ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၆။

လူတကာသိေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၂ခ။

၂၇။

ဖီစဘီ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆-၁၇။

၂၈။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ (ရန္ပုံေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႀကဳိတင္မဲ) ျပင္ဆင္မႈ အက္ဥပေဒ
၂၀၁၀၊ ၂၀၆ ယူ-ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (နယူးဇီလန္)၊ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ား(ဟန္ဆာ့တ္)၊ ၂၀၁၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄၅၇-၈ ကိုၾကည့္ပါ။

၂၉။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား အက္ဥပေဒ ၂၀၀၀၊
အခန္း ၄၁၊ အပုိင္း ၉၄။

၃၀။

ဖီစဘီ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆-၇။

၃၁။

အီ၀င္းႏွင့္ ႐ုိေဘာ္တြန္ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၈၊ ၈၀။

၃၂။

နက္စ္ဆမာခ်ာ (၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀-၁၃)က စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမုိဒယ္ေလးရပ္ကုိ
တင္ျပခဲ့သည္။ ဘရန္ဒလီ (၂၀၀၂၊ စာမ်က္နွာ ၄၁-၈) အစုိးရရန္ပုံေငြ အေထာက္
အပံမ
့ ်ားႏွင့္

အစုးိ ရစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆုသ
ိ ည့္

မရွမ
ိ ျဖစ္အမ်ဳိးအစား

ႏွစရ
္ ပ္အေပၚ

အေျခခံသည့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးရန္ပေ
ံု ငြ၏ မတူကျဲြ ပားေသာ မုဒ
ိ ယ္ ေလးရပ္ကို ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ပခဲသ
့ ည္။
၃၃။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအတြက္၊ ပင္တုိ-ဒက္စ္ခ်င္စကီး
၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၄-၈၀၊ ဂ်န္စတြန္ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၁-၂၂၃ႏွင့္ နက္စ္ဆမာခ်ာ
၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၄၆-၅၅ ကိုၾကည့္ပါ။

၃၄။ အပ္စတိန္း ၁၉၈၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ ၁၅၅-၇။ ဘုိင္ဇန္ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၀၂၊ ၇၁၆ ကိုလည္း
ၾကည့္ပါ။ အပ္စတိန္း၏ ‘အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’ မ်ား ေနာက္တစ္နည္းကို ဂတ္ဒစ္
(၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၆) တြင္ ‘အစုိးရ တစ္ပုိင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား’မ်ားအျဖစ္ မထင္မရွား
ညႊန္းဆုိထားသည္။
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ဖစ္ရွာ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၂-၇ တြင္ မ်ားစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ဖီယာနာေဖးလ္

၃၅။

အပ္စတိနး္ ၁၉၈၆၊ စာမ်က္ႏာွ ၁၆၁ (အစဥ္အလုက
ိ က
္ ုိ ေျပာင္းျပန္ထားၿပီး ကိးု ကားသည္)

၃၆။

တစ္ခုတည္းေသာ ျခြင္းခ်က္သည္ ၁၉၅၂ Honours(အလြဲသုံးမႈႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး)
အက္ဥပေဒ- စီအက္ဖ္ အီ၀င္း ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ၊ ၁၃၈ ျဖစ္သည္။

၃၇။

႐ုိ႕စ္ ၁၉၈၄၊ စာမ်က္ႏွာ xxxii ။

၃၈။

၁၉၉၁ တြင္ ေလဘာအစုးိ ရက စတင္က်င္သ
့ းံု ခဲသ
့ ည့္ ျပင္ဆင္မက
ႈ ုိ ၁၉၉၂ တြင္ ဗဟို
တရား႐ုးံ ခ်ဳပ္တင
ြ ္ အသုးံ ျပဳခဲသ
့ ည္အ
့ ခ်ိနမ
္ စ
ွ ၿပီး မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ွ မျပဳလုပေ
္ တာ့ေပ။

၃၉။

ဂတ္ဒစ္၊ (၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄) ‘ေပမည့္ဘက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ယူမည့္ဘက္မွ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား’ ၾကား ၀ိေရာဓိ။

၄၀။

Ibid ။

၄၁။

မက္မီနာမင္ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊ ၁၈။

၄၂။

လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္ ႏို္င္ငံတကာေဒၚလာ(I$) ကို အမ်ဳိးသားေငြေၾကးမ်ားရွိ
ပမာဏႏွင့္တြဲၿပီးေဖာ္ျပထားသည္။

အင္တာေနရွင္ေဒၚလာသည္

၀ယ္ယူႏိုင္ငံစြမ္းကို

ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မွန္းဆထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ရန္
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ သည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု(ႏိႈင္းယွဥ္
မႈအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္)ႏွင့္ သိသိသာသာကြာျခားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
အတြက္မူ I$ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည္ လဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏတစ္ခု
ကြာျခားဖြယ္ရွိသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာအတြက္

လဲလွယ္ႏႈန္းမရွိ(I$

ႏႈန္းကုိသာ

တသမတ္တည္းတြက္ထားသည္) သုိ႔မဟုတ္ မူရင္းေငြေၾကးမသိသည့္အခါ ဒုတိယ
အစားထုိးေငြေၾကးျဖစ္သည္ ယူ႐ုိကဲ့သို႔ ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ရည္ညႊန္းသည္။ ထပ္မံသိရွိ
လုိလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။
၄၃။

ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယူေကရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသုိ႔ ၿဗိတိသွ်ေပါင္ ၅၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာ ၈၂၀) ပိုၿပီး
ေထာက္ပံ့ခြင့္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ား၊ သြားလာေနထုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္းကုိမူ ပမာဏ
တစ္ခုအထိ ျခြင္းခ်က္ေပးထားသည္။

၄၄။

ျပင္ပလူေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္

ဆူပါပီေအစီမ်ားအတြက္

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ေရြး

ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေၾကာ္ျငာျခင္း ‘ကိစၥရပ္မ်ား’ အေပၚ အက်ဳိးစီးပြား
အုပ္စုမ်ား ေငြသုံးစြဲရန္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ရရွိေစသည္။
၄၅။

၀ီလ္ဆင္ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁။

၄၆။

လက္ေတြ႕ရည္မွန္းခ်က္အားလုံးအတြက္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ မေက်ာ္လွ်င္
ေဖာ္ျပစရာမလုိဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ မေက်ာ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအ
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ဖြဲ႕သုိ႔

နာမည္ေဖာ္ျပစရာမလုိသည့္အတြက္

အျမင့္ဆုံးလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ပမာဏကန္႔

၄၇။

ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒရရွိသည့္ ေကာက္ခ်က္သည္ ၾသစေၾတးလွ်ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလွဴရွင္အမည္ကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္းမရွိၾက ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၄၈။

ယခုအခန္းတြင္ ဆူပါအက္ဖ္ေအစီမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာအခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။

၄၉။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္မူ ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္၊ ၁၃ မွ ၁၈။

၅၀။

အက္ဒ၀ပ္ (၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာာ ၁၁)က ပါတီ၀င္မ်ား၏ စ႐ုိက္ႏွစ္မ်ဳိး(ဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္
အားေထာက္ေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြအလားအလာ) အေပၚ အထူးအေလးထားသည္။

၅၁။

ဖစ္ရွာ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂-၁၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။

၅၂။

နယူးဇီလန္သည္ ဥပမာေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေနရွင္နယ္
သည္ ပါတီ၀င္ ၂၅၀၀၀၀ တုိးခဲ့ၿပီး ေလဘာက ပါတီ၀င္ ၁၀၀၀၀၀ တုိးခဲ့(ေဗာင္လက္စ္
၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁၆) ခ်ိန္တြင္ ပါတီရန္ပုံေငြထဲသုိ႔ ေငြသြားမည္မွ်ရရွိခဲ့သနည္း။
ယင္းတုိ႔ကုိ ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားၾကား မည္သုိ႔ခြဲေ၀ၾကသနည္း။

၅၃။

ခေရာက္၀ဲလ္(၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၆) ကုိးကားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ အုိင္ယာ
လန္ႏွင့္ ယူေကတုိ႔တြင္ ပါတီရန္ပုံေငြ၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ယင္းရင္းျမစ္မ်ားမွလာသည္ဟု
ဆုိသည္။ သုိ႔တုိင္ ယင္းရန္ပုံေငြမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္၀င္ေၾကးမ်ားမွေလာ၊ အုပ္စု လုိက္
၀င္ေၾကးမ်ားမွေလာ၊မဲဆႏၵနယ္ေျမ

အလုိက္အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ားမွေလာ

မည္သည္

ေနရာမွျဖစ္သည္ကုိ ျပန္စစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
၅၄။

ပင္တုိ၊ ဒက္စ္ခ်င္စကီး ၁၉၈၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈- ျပည္သူ႔ဘ၀နယ္ပယ္ရွိ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ေကာ္မတီ ၁၉၉၈၊စာမ်က္ႏွာ ၃၁။

၅၅။

ဥပမာ-ေဗာင္လက္စ္ ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁၈။

၅၆။

အဲလ္၀ုဒ္ႏွင့္ စပစ္ဇာ ၁၉၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၂၈-၆၄။

၅၇။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေဂါ့ဒ္ဒြင္ ၁၉၈၈။

၅၈။

ဖီစဘီ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၂၀။

၅၉။

ဖီစဘီ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈။ ‘မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလ’ တစ္ခု၏ အေတာ္အတြင္းတြင္
အခ်ိန္အလြန္တုိမည္(ဥပမာ- ကေနဒါတြင္ ၃၆ ရက္) သုိ႔မဟုတ္ ပုိရွည္မည္ (အေမရိကန္
တြင္ ၃၆၅ ရက္) ကုိ သတိျပဳပါ။

၆၀။

အလက္ဇႏၵား ၁၉၉၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၊ WISH List ဟုေခၚသည္ ေနာက္ထပ္ ပီေအစီ
တစ္ခုကုိ

ရီပတ္ဘလီကင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးရာတြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
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1. Chapter
8/
'Drdkua&pDtTitle
ajccdkifNyD;aomt*Fvdyfpum;ajymEdkifiHrsm;

သတ္ခ်က္ ပုိျမင့္သည္။

ပုိေရြးေအာင္ေထာက္ပံ့ရန္ ၁၉၉၂ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
၆၁။

ဟားဒ္ ၁၉၆၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၁-၂

၆၂။

‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၾကား အခ်ိတ္အဆက္မ်ား’၊ သည္ အီေကာ္
ေနာ္ပစ္၊ ၂၀၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇။

၆၃။

မက္မီနာမင္ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄။

၆၄။

ယူအက္စ္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ၂၀၁၀။

၆၅။

သမ္ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၂၈။

၆၆။

အီ၀င္း ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄-၅၊ ၁၂၈-၃၂။

၆၇။

ယူေက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂၀၁၀ က၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။

၆၈။

အီ၀င္း ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၃-၈။

၆၉။

စတန္ဘူရီ ၁၉၉၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၄၊ ၄၆၄၊ ၄၆၉။

၇၀။

Ibid စာမ်က္ႏွာ ၂၇၆။

၇၁။

၀ီလ္ဆင္ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂။

၇၂။

ကိန္း ၂၀၀၆။

၇၃။

သည္ေအ့ဂ္ ၂၀၀၆။

၇၄။

ယန္းႏွင့္ သမ္ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာာ ၄၃-၄။

၇၅။

အီ၀င္း ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈၊ ၁၂၅-၆၊ ၁၆၆-၇ ကိုၾကည့္ပါ။

၇၆။

‘အုိင္းရစ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမႈမျပဳႏိုင္’
(မက္မီနာမင္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၉) ကို အခုအခင္းအက်င္း တြင္ သတိျပဳရန္
အေရးႀကီးသည္။

၇၇။

အျခားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား သြယ္၀ုိက္ၿပီး အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ- မဲမေပးမေနရစနစ္က်င့္သုံးသည္ ၾသစေၾတး လ်တြင္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားသည္ ‘မဲေပးၾက’ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြမ်ားမ်ားစားစားသုံးရန္ မလုိ
ေတာ့ေပ။။

၇၈။

ဥေရာပအဆင့္တြင္ ပါတီဟုဆုိ႐ုံမွ်ပါ၀င္ၾကသည့္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ဥေရာပဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အီးယူရန္ပုံေငြမ်ား
လက္ခံရရွိသည္။

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/

en/00264f77f5/Grants-to-political-parties-andfoundations.html
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တြင္

ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
အုိမန္ႏွင့္ ဇုိင္ႏ်ဴဘဟီ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၈။ လက္ရွိရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္းအတြက္
h t t p : / / w w w. e l e c t o r a l c o m m i s s i o n . o r g . u k / _ d a t a / a s s e t s / p d f _ f i
le/0010/153982/Summary-of-Q4-2012-donations-and-loans.pdf တြင္ ၾကည့္႐ႈ
ႏုိင္သည္။
၈၀။

ဂ်န္ဆန္၊ ေသာမတ္ႏွင့္ ယန္း ၂၀၁၂။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္
ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ၏ စာပုိဒ္ ၄၃၅၊ ၀၁(၂) တြင္ လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

၈၁။

သုိ႔တုိင္ နယူးဇီလန္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း
မရွိသည့္တုိင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအသံလႊင့္ျခင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြ ရရွိႏိုင္သည္။

၈၂။

ၾသစေၾတးလ်ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၊

ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊

အုိင္ယာလန္

အစုိးရ႐ုံးေကာ္မရွင္ရွိ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား၊ ယူေကေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေမရိက
န္ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၀ဘ္ဆုိင္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား။
၈၃။

ေအ=ေရြးေကာက္ပဲြရန္ပုံေငြခံစားခြင့္(၂၀၁၀မွ အခ်က္အလက္)

၈၄။

ေအ=သုံးလပတ္ ရန္ပုံေငြ၊ ဘီ=ဖက္ဒရယ္ပါတီ ျပန္ခ်ေပးေငြ၊ စီ=ဖက္ဒရယ္ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားသုိ႔ ျပန္ခ်ေပးေငြ (၂၀၀၈-၁၂မွ အခ်က္အလက္ မ်ား)

၈၅။

ေအ=

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ရန္ပုံေငြ၊

ဘီ=ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒမ်ားအရ

ရန္ပုံေငြ (၂၀၁၁ မွ အခ်က္အလက္မ်ား)
၈၆။

ေအ= လႊတ္ေတာ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္၊ ဘီ=႐ုပ္သံလႊင့္ခြင့္မ်ား (၂၀၁၁၁၂ မွ အခ်က္အလက္မ်ား)

၈၇။

ေအ= ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတုိက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာရန္ပုံေငြ၊ ဘီ=
အထက္လႊတ္ေတာ္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာရန္ပုံေငြ၊ စီ=မူ၀ါဒဖြံ႕ၿဖဳိး
တုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ (၂၀၁၁-၁၂ မွ အခ်က္အလက္မ်ား)

၈၈။

ေအ= သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳီယွဥ္ၿပဳိင္မႈတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အရ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကို
ေပးေသာရန္ပုံေငြ၊ ဘီ=ပါတီ၏ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းရန္ပုံေငြ၊ စီ=အေထြ
ေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ သမၼတေလာင္းမ်ားကိုေပးသည့္ ရန္ပုံေငြ (၂၀၁၂ မွၿပီး
မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ထုိရန္ပုံေငြကို မရေတာ့သည့္အတြက္ ၂၀၀၈မွ
၂၀၁၂ အထိ ပ်မ္းမွ်)(၂၀၀၈-၁၂ မွ အခ်က္အလက္မ်ား။

၈၉။

ကိုလက္တုိ ၂၀၁၂ ၊ ဇယား ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၂ႏွင့္ ဘင္းဂီ ၂၀၁၂၊ ဇယား ၇ ဒသမ ၁၊
စာမ်က္ႏာွ ၂၇၀ တုမ
႔ိ ွ မွအခ်က္အလက္မ်ားကို တြကခ
္ ်က္ထားသည္။ အခြနက
္ င္းလြတမ
္ ႈ
အပါအ၀င္ ကေနဒါႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသမားမ်ားသည္ အစုးိ ရရန္ပေ
ံု ငြ၏ ၈၀ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ကို မီခ
ွ ရ
ို သည္။

၉၀။

GRECO ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံမႈအကန္႔အသတ္
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1. Chapter
8/
'Drdkua&pDtTitle
ajccdkifNyD;aomt*Fvdyfpum;ajymEdkifiHrsm;

၇၉။

သာရွိသည့္အတြက္ ယင္းခန္႔မွန္းမႈကို သက္ေသျပန္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ရန္ အခ်က္
အလက္မရွိေပ။
၉၁။

ေဗာင္လက္စ္ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၂၂။

၉၂။

အက္ဒ္၀ပ္၏ ယူဆခ်က္သာျဖစ္သည္ (၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁၁)။ သုိ႔ေသာ္လည္း
စာေရးသူသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြပမာဏကို ပုိမုိသာသာတြက္ခ်က္ ထားပုံရသည္။

၉၃။

မက္အယ္လ္လစ္စတာ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉၃၊ ယန္းႏွင့္ သမ္ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။

၉၄။

ၾသ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈၊ ၂၄၉။

၉၅။

ယူေကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဇယား ၁မွ တြက္ခ်က္ပါသည္။ Short Money သည္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္

အတုိက္အခံပါတီမ်ားအတြက္

တစ္ႏွစ္စာရန္ပုံေငြျဖစ္ၿပီး

Cranborne Money အထက္လႊတ္ေတာ္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ
ရန္ပုံေငြျဖစ္ၿပီး ယင္းရန္ပုံေငြေပးလႊတ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾက
သူမ်ား၏ အမည္ကို ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
၉၆။

Ibid ဇယား ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ တုိ႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၉၇။

အက္ဖ္အီးစီ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြေဖာ္ျပေရး အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္မွ အခ်က္အလက္
မ်ား။ http://fec.gov/pindex.shtml တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါ သည္။

၉၈။

ေရြးေကာက္ပြဲ(ျပင္ဆင္ျခင္း)(ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ)အက္ဥပေဒ ၂၀၁၂၏ အမွတ္ ၄၂ အရ
ထည့္သြင္းထားေသာ ၁၉၉၇ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ၏ အပိုင္း ၁၇၊ အပုိင္းခြဲ (၄ခ)
(က)။

၉၉။

GRECO ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။ ေနာက္ထပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားေပးမထားေသာေၾကာင့္
ဥေရာပႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားစြာ၏ အစဥ္အလာသြင္ ျပင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားခြဲျခားထားျခင္းပုံစံကိုပင္ ရည္ညႊန္းပုံရသည္။

၁၀၀။

http://www.sipo.gov.ie/en/Reports/AnnualDisclosure တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၀၁။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္၃၁ မွ ၃၄။

၁၀၂။

မက္မီနာမင္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။

၁၀၃။

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္မွ တြက္ခ်က္
သည္။

၁၀၄။

ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္နွာ ၇၊ ဂတ္ဒစ္ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။

၁၀၅။

လူတကာသိေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၂ခ။ မီဒီယာအသုံးစရိတ္၏ ထက္၀န္ခန္႔သည္
မီဒီယာအတုိင္ပင္ခံမ်ားအတြက္ သုံးျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ။
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နက္စ္ဆမာခ်ာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၆။

၁၀၇။

Ibid..၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၇-၈၊ ၈၀-၂။

၁၀၈။

Ibid..၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၂-၃။

၁၀၉။

ဥပမာ-၀ဘ္၊ ဖာရယ္ႏွင့္ ေဟာလီးေဒး ၂၀၀၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၁၁၀။

ဘလြန္း ၁၉၅၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀၊ ကေရာ့တီ ၁၉၇၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃-၅၊ ဆုိရာ့ဖ္ ၁၉၈၈၊
စာမ်က္ႏွာ ၂၉၊ အလက္ဇႏၵားႏွင့္ ေကာ္ရာဒုိ ၁၉၉၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၉၊
၁၃၂။ အလက္ဇႏၵား ၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅။ စကား႐ုိး ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀၆။

၁၁၁။

ဥပမာ-၂၀၁၃၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ထုတ္ အီေကာ္ေနာ္မစ္မဂၢဇင္းတြင္ ယင္းကာလအတြင္း၌
အေမရိကန္ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ/အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ မွ တုိးလားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၁၂။
၁၁၃။

၁၉၈၀=၁၀၀။
နက္စ္ဆမာခ်ာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈ မွ အခ်က္အလက္မ်ား။ ၁၉၁၂ မွ ၂၀၁၂ အထိ
ပင္ပုိၿပီးေရပန္းစာေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကုိ ibid တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၅ တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ကူလစ္ခ္ႏွင့္ နက္စ္ဆမာခ်ာ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇-၃၉ တြင္လည္း
ၾကည့္ပါ။

၁၁၄။

ပယ္လ္တီယယ္ ၁၉၇၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၂။

၁၁၅၊

ထုိအခ်ိန္က ကေနဒါႏိုင္ငံေရး တက္တက္ၾကြၾကြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သူျဖစ္သည့္အ
ေလ်ာက္ ယင္းစာေရးသူသည္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို သတိျပဳခဲ့ပုံမရေပ။

၁၁၆။

နက္စ္ဆမာခ်ာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈။

၁၁၇။

http://www.electoralcommission.org.uk/party-ﬁnance/party-ﬁnanceanalysis/campaign-expenditure/uk-parliamentary-general-electioncampaign-expenditure တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၁၈။

နယူးဇီလန္အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါ၀င္သလုိ ယခုထိလည္း မရေသး
ပါ။ အခ်က္အလက္မပါဘဲ ဂတ္ဒစ္ (၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄) က ဆုိသည္မွာ နယူးဇီလန္
တြင္ ‘ကုန္က်စရိတ္နည္းသည္ဟုဆုိႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈ’ ဟုဆုိသည္။

၁၁၉။

နက္စ္ဆမာခ်ာ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅၊ ၁၁၈။

၁၂၀။

ယူေကတြင္ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အစီရင္ခံရန္အတြက္ ေဒသခံေရြး
ေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိက တာ၀န္ခံအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၂၁။

ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 419

1. Chapter
8/
'Drdkua&pDtTitle
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၁၀၆။

၁၂၂။

ဘင္းဂီ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၅။

၁၂၃။

မက္မီနာမင္ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။

၁၂၄။

ပီေအစီဆုိသည္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား ေထာက္ပံ့ရန္ သို႔မဟုတ္ ႐ႈံးနိမ့္
ေစရန္ ရန္ပုံေငြရာေဖြျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ပီေအစီမ်ားစခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပထမဆုံး
အဓိက စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအက္ဥပေဒ
၁၉၇၄ မွ လာသည္။ ‘ဆူပါပီေအစီ’(အတိအက်ဆုိရလွ်င္ လြတ္လပ္ေသာ သုံးစြဲမႈကိုသာ
လုပ္ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီ) ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအား ထည့္၀င္ရန္ ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
တစ္ခုခုကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ေနေသးသမွ် အကန္႔အသတ္မရွိ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထား
သည္။

၁၂၅။ အုိင္ယာလန္ဆုိင္ရာ GRECO အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃-၄၊ ၂၇-၈) အရ
ပါတီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ေဒသဆုိင္ရာဌာနမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ၊ အသုံး စရိတ္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္
အေၾကြးမ်ားဆုိင္ရာ ျပည့္စုံေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကို ရရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၁၂၆။

http://www.aec.gov.au/,http://www.elections.ca,http://www.sipo.gov.ie,
http://www.elections.org.nz,http://www.electoralcommission.org.uk,
http://www.fec.gov တြင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

၁၂၇။

မက္မီနာမင္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။

၁၂၈။

သမ္ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၁၂၉။
၁၃၀။

ၾသ ၂၀၁၀ခ၊ ၂၄၅။
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(GRECO)၏ ၂၀၀၉ အစီရင္ခံစာတြင္
‘….စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ ္းမ်ားေကာ္မတီ၏ ၂၀၀၈ အစီရင္ခစ
ံ ာအရ ၂၀၀၇ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ယူ႐ုိ ၁၀၁၀၀၀၀၀ (အင္တာေနရွင္
နယ္ေဒၚလာ ၄၇၀၀၀၀) သုံးစြဲခဲ့ၿပီး ယူ႐ုိ ၁၃၀၀၀၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
၁၄၇၀၀၀၀) ကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (က်န္ ယူ႐ုိ ၈၈၀၀၀၀၀(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ
၉၉၆၀၀၀၀) ၏ ၀င္ေငြ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိေပ)။
GRECO ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။

၁၃၁။

၀ီလ္ဆင္ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ၁၉-၂၀။ ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။

၁၃၂။

http://www.sipo.gov.ie/en/Reports/AnnualDisclosure တြင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

၁၃၃။

ဖီစဘီ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀။

၁၃၄။

ဂတ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၊ ၇။ ဂတ္ဒစ္ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။

420

International IDEA

၁၃၅။

ယင္း၏အျမင္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမပါဘဲ
‘ပါတီရန္ပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေကာ္မရွင္က တက္ၾကြစြာ
အၾကံေပးတာ၀န္’ယူခဲ့သည္အလြန္ ေကာင္းသည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၃၆။

ဘင္းဂီ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၂။

၁၃၇။

GRECO ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆။

၁၃၈။

ၾသစေၾတးလ်အတြကမူ ယန္းႏွင့္ သမ္ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ xi(အာရ္၊ ၁၆) က အဆုိျပဳ
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယူေကတြင္ ယင္းသည္ ပုိၿပီး ေပ်ာင္းလြယ္ျပင္ လြယ္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ရန္ GRECO (၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၂၈) ေပးခဲ့သည့္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုအား
အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၁၃၉။ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆက္လက္မျဖစ္ေစရန္ သိုမဟုတ္ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ အျပစ္ေပးခံရသူရ
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုိနာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကဳိတင္အသိေပး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။
မူလေနရာျပန္ထားေရသတိေပးခ်က္သည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားထပ္မျဖစလွ်င္ မူလေနရာကို
ျပန္ရေစည့္ ႀကဳိတင္အသိေပးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ရပ္စဲသည့္ အသိေပးခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား အက္ဥပေဒ(PPERA) ၂၀၀၀ တြင္
ပါရွိသည့္ ျပည္သူ႕ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို မစတင္ရန္(သို႔မဟုတ္
ရပ္တန္႔ရန္) ထုိသူအား အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ယူေကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂၀၁၀ခ တြင္ၾကည့္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္မ်ား
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားျခင္း တရားစြဲဆုိမႈမ်ားအတြက္လည္း အေၾကာင္း
တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အယ္လစ္လ္၂၀၁၀ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄ အက္ဖ္အက္ဖ္ ကိုၾကည့္ပါ။
၁၄၀။

နက္စ္ဆမာခ်ာ ၁၉၉၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၉-၅၄။

၁၄၁။

၅၀၁(ဂ) အဖြဲ႕မ်ားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ (အဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးအစားအေပၚ
မူတည္ၿပီး) ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၅၂၇
အဖြဲ႕မ်ားဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးလႈွပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာရန္ ခြင့္ျပဳထား
သည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖြဲ႕ပုံစံမ်ားကို ထပ္မံသိရွိလုိပါက
http://www.opensecrets. org/527s/types.php တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

၁၄၂။

‘နာမည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း’ ၊ သည္အီေကာ္ေနာ္မစ္၊ ၂၀၁၂၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ
၁၈။

၁၄၃။

ၾသ ၂၀၁၀က၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁။

၁၄၄။

ယန္းႏွင့္ သမ္ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ix-xii။

၁၄၅။

ၾသ ၂၀၁၀ခ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၈။
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8/
'Drdkua&pDtTitle
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အုိင္ယာလန္ဆုိင္ရာ GRECO အစီရင္ခံစာ(၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅) က ယင္းတုိင္းျပည္ရွိ

၁၄၆။

Ibid၊ အာရ္ ၁ ႏွင့္ ၂၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆၊ ၂၂။ ယန္းႏွင့္ သမ္ ၂၀၀၆။

၁၄၇။

http://www.dpmc.gov.au/conultation/elect_reform/docs/electoral_reform_
green_paper.pdf တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၄၈။

လီယြန္႔၊ ကြန္မင္းစ္ႏွင့္ ဟာဇီလ္တန္ ၂၀၁၁၊ အပုိင္း ၇။

၁၄၉။

‘မွတ္တမ္းမ်ားစတင္ခဲ့ကတည္းက

ပါတီလွဴဒါန္းမႈမ်ားေဖာ္ျပမႈ

အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္’၊

အုိင္းရစ္တုိင္မ္း၊ ၂၀၁၂၊ ေမ ၃၀ႏွင့္ ‘အုိင္ယာလန္၏ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ၂၀၁၁
အတြက္ ယူ႐ုိ ၃၇၈၉၂၀ ေဖာ္ျပခဲ့’ သည္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၃။
၁၅၀။

အီ၀င္း ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၆-၇။

၁၅၁။

Ibid၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၀။

၁၅၂။

ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ‘ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္မွ် ႏႈိင္းယွဥ္ရ
ေစရန္’ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေဒသႏၱအဆင့္ထိပါ၀င္ေစရန္ GRECO (၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၊
၂၅၊ ၂၈) က ေပးထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္သည္

၁၅၃။

ဂစ္ဒစ္ ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၇-၈ႏွင့္ ၾသ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ တြင္ ရွင္းျပသလုိပင္။

၁၅၄။

၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၀၅ ၾကားတြင္ ေလဘာပါတီသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ယူ႐ုိ ၄ သန္းခန္႔၊
ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီက ပ်မ္းမွ်ယူ႐ုိ ၆ သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ပုိမုိသုံးစြဲခဲ့ သည္ဟု GRECO
(၂၀၀၈) အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အျပဳအမူမ်ား
သည္ ေရရွည္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္တြင္ ျပႆနာျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။

၁၅၅။

ပယ္လ္တီယယ္လ္

၁၉၇၆၊

စာမ်က္ႏွာ

၁၀၈-၀၉

(စာေရးသူက

အေလးထားၿပီ

ထပ္ျဖည့္ထားသည္)။
၁၅၆။
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ဂ်ဴလီ ဘယ္လင္တန္ႏွင့္ မူရီယယ္ ခါဟိန္း*

rdwfquf
ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မရွိမျဖစ္အခန္းက႑တစ္ရပ္မွပါ၀င္လွ်က္ရွိ
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၏

ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္းကလည္းႏုိင္ငံေရးတြင္

လူတုိင္းယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အတြက္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမရျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
ရန္ပုံေငြရလမ္းမ်ား၊ ေငြလမ္းခင္းထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ား၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပသူမ်ားႏွင့္ ပါတီ
ေထာက္ခံမရွိသူမ်ားသည္ မရွိသူမ်ားအတြက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာအခြင့္သာၿပီး လူေဟာင္းမ်ား
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္အႏိုင္ရရန္ ပုိမ်ားသည္။ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္အားလုံးသည္ ျမင္သာသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။
“အမ်ဳိးသမီးေတြရ႕ဲ ေရြးေကာက္ပလ
ဲြ ပ
ု င
္ န္းေတြန႔ဲ သူတရ
႔ို ႕ဲ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါဝင္မက
ႈ ုိ ျမွငတ
့္ င္ရာမွာ
ေငြဟာ မရွမ
ိ ျဖစ္လအ
ုိ ပ္ခ်က္ေတြကထဲကတစ္ခပ
ု ါ။ လစ္ဗ်ားဟာလည္း ဒါဟာအဓိက
ေသာ့ခ်က္က်ပါတယ္။ စီတန္းလွညလ
့္ ည္ပေ
ဲြ တြဆီ မဲဆႏၵရင
ွ ေ
္ လာင္းေတြကုိ ပုေ
႔ိ ဆာင္ေရး
လုပေ
္ ပးဖု၊႔ိ သူတက
႔ို ေ
ုိ ကၽြးေမြးဖု၊႔ိ တီရပ
ွ န
္ လ
႔ဲ က္ကမ္းစာေစာင္ေတြရက
ို ဖ
္ ႔ို ေရြးေကာက္ပဝ
ဲြ င္
မယ္သ
့ မ
ူ ာွ

ေငြလလ
ံု ေ
ံု လာက္ေလာက္ရရ
ိွ မွာျဖစ္တအ
့ဲ ျပင္သတ
ူ ရ
႔ို ႕ဲ

အခ်ိနေ
္ တြရဖုလ
႔ိ ည္း

ေငြေပးရဦးမွာပါ။ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္းေတြဟာ သူတရ
႔ို ႕ဲ မဲဆယ
ြ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းေရးအဖြ႕ဲ ကို
ေငြေပးဖုလ
႔ိ ည္းလုအ
ိ ပ္ၿပီး သူတေ
႔ို တြ စိတဓ
္ ာတ္ဆက္တက္ၾကြေနဖု႔ိ လည္းလုအ
ိ ပ္ပါတယ္။
ကၽြနေ
္ တာ္တရ
႔ို ႕ဲ ေရြးေကာက္ပလ
ဲြ ပ
ု င
္ န္းစဥ္တစ္ခလ
ု းံု ဟာ စီးပြားေရးဆန္သာြ းခဲၿ့ ပီး မဲအျမင့္
ဆုးံ ရဖု႔ိ ေငြကပဲ အဆုးံ အျဖတ္ေပးပါတယ္”။
စီရးူ ကိန
ု ာ့ခ္ ဂါလု၊ိ အမႈေဆာင္ဒါရုက
ိ တ
္ ာ၊
လစ္ဗ်ား အမ်ဳိးသမီး အင္နဂ
္ ်ီအမ
ို ်ား အတြငး္ ေရးမွဴး
*

ဂ်ဴလီ ဘယ္လင္တန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ပက္သက္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အႀကံေပးျဖစ္ၿပီး မူရီယယ္ ခါဟိန္းသည္
ကုလသမဂ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေလ့လာသုံးသပ္သူျဖစ္သည္။
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၂ဝ၁၃ တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ရယူထားခဲ့ကာ

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့

သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကထက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္။ အမ်ဳိးသမီး ရွစ္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္
အႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္

ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး

၁၃

ဦးက

အစုိးရ

အဖြဲ႕အႀကီးအကဲအျဖစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရအစုိးရတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို တစ္ကမၻာလုံး
အတုိင္းအတာကတုိင္းတာထားမႈမရွိသည့္တုိင္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
အခ်ဳိးအစားမွာ လြႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးအစားထက္ အေတာ္နိမ့္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားသည္။

စနစ္တက်ရွိေနေသာ

ဥပေဒေရးရာအတားဆီမ်ားက

အဆင့္တုိင္းတြင္

တည္ရွိေနၿပီး ဓေလ့၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင့္ အိမ္ျပင္ပတြင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

အခ်ဳိးအစားၾကားဆက္ႏြယ္မႈအပါအ၀င္

ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိ

ေနၾကသည္။

၁

ယခုအခန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈရွိေသာကမၻာကုိ က်ား/မေရးရာရႈ
ေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြသည္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္

မည္သုိ႔စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသနည္းကို

အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး

ကစား

ကြင္းညီမွ်ေရးကို အားလုံးတစ္ေျပးညီယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ျပ
ဌာန္းထားေသာ၊ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းမထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြနယ္ပယ္တြင္

ထြက္ေပၚလာသည့္

အေလ့အထအသစ္အခ်ဳိ႕ကိုလည္းေဖာ္ျပထားၿပီး

ယင္းကိစၥရပ္ကို ပုိၿပီးစနစ္တက်သုေတသနမ်ား ေပၚထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး
ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအနည္းငယ္ကို ျခြင္းခ်က္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား ရန္ပုံေငြရွာေဖြမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ား အလြန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိသည္။ ဥပမာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားၿပီး
ရန္ပုံေငြ ေဖာ္ျပမႈကို အစီရင္ခံျခင္းသည္ ယင္းကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပ
လိမ့္မည္။ ထုိနည္းတူပင္ ယင္းနယ္ပယ္ရွိ ဥပေဒျပဳျခင္း၏ ထိေရာက္မႈမ်ားမွာလည္း အသစ္
ျဖစ္ေနေသးၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀အကဲမျဖတ္ႏိုင္ေခ်။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ
(အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စံျပဳ ထားေသာ
မူေဘာင္အားျဖင့္ သိရသည္မွာ) သည္ ယင္းအေၾကာင္း အရာအေပၚ အနာဂတ္ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ
အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေပသည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ စံျပဳထားေသာ မူေဘာင္သည္ လူ႔အခြင့္
အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔မွ
ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ပဓာနအက်ဆုံးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ျဖစ္သည္။ လူအားလုံး ေရြး
ေကာက္ခံရႏိုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
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ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအပါ၀င္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးသမီးမ်ား
သည္မွာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယာယီအထူးလုပ္ငန္းမ်ားမွေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအ၀င္
တုိင္းျပည္၏

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္

ျပည္သူဘ၀တုိ႔တြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ

ခြဲျခားဆက္

ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။
ယာယီအထူးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ နယ္ပယ္ကုိ CEDAW ေကာ္မတီ၏ အေထြ
ေထြအႀကံျပဳခ်က္ နံပါတ္ ၂၅ (၂၀၀၄) တြင္ ေနာက္ထပ္အေလးေပးေဖာ္ျပထား သည္။ ယင္းတြင္
ရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း၊ အထူးဦးစားေပးဆက္ဆံျခင္း၊ ဦးတည္ၿပီး ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းႏွင့္
ရာထူးတို႔ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္

ဥပေဒျပဳေရး၊

အစုိးရအဖြဲ႕၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သို႔မဟုတ္

အျခား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားပါ၀င္ေစရန္
က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားၿပီး အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း
စနစ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေစသည္။ “အေျခအေနတစ္
ရပ္ရပ္ေအာက္တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အလုိ႔ငွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသားမ်ားဟူ၍ သတ္မွတ္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ လုိအပ္ေပမည္။ အဓြန္႔ရွည္သည့္ တန္းတူညီ
မွ်မႈ ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈနိမ့္ပါမႈကို ေက်ာ္
လႊားရန္ရည္ရြယ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားၾကားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ျပန္လည္ခြဲမႈတစ္ ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။
အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးဥပေဒျပဳထားသည့္ ယာယီအထူးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အခ်ဳိးအစားတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္က်ေသာ ရန္မွန္းခ်က္မ်ားခ်
မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာသီးသန္႔ခ်န္ထား
ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည့္ က်ား/ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းစနစ္မ်ားျဖသည္။
ႏိုင္ငံအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၄ ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္း
ထားသည့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းစနစ္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးထား
သည့္အတုိင္း က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ စံႏႈန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာလ်က္ရွိသည္။
ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးကုိ တုိးျမွင့္ေပးသည္ ယင္းသုိ႔ေသာ လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေျခခံတစ္ရပ္ကိုလည္း CEDAW အႀကံျပဳခ်က္ ၂၅ တြင္
ပါ၀င္သည္။
အျခားေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ေနာက္ထပ္မက္လုံး
မ်ား ေပးထားသည္။ ထုိအထဲတြင္ ေပက်င္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း (၁၉၉၅)ႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ ၆၆/၁၃၀ (၂၀၁၁)တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ျပည္သူ႔ ေရးရာရုံးမ်ား
ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈ သိသိသာသာတုိးျမွင့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရမ်ားကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္
ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား
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တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္ခြင့္ကို CEDAW တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။၂ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျပဌာန္းထား

(EMBs)ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတုိ႔တြင္ လုိက္နာရမည့္ ယင္း
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

၀တၱရားမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။

EkdifiHa&;&efykHaiG - t"dusuaom udpö&yfrsm;
ယင္းနယ္ပယ္တြင္ မၾကာေသးမီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္
အမ်ဳိး သမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြသည္ ႏိုင္ငံ ေရးနယ္ပယ္သို႔
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အဆီးအတားတစ္ခု အျဖစ္ရွိေန
ဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေရးကို အႀကီးမားဆုံးအတား အဆီးျဖစ္သည့္
အေၾကာင္းတရားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္
ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားၾကား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ကို ေမးျမန္း
ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရသိရွိသည္။၃ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ႏိုင္ငံ
ေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမ်ားအနက္မွ တစ္ခုအျဖစ္ ရန္
ပုံေငြရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုိသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနက ထုိေတြ႕
ရွိခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။၄ က်ား/မကို အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ား/မအေၾကာင္း ျပဳသည့္
လုပ္အားခြဲေ၀မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေပၚ တသမတ္တည္း အဆုိးျမင္မႈက
လည္း ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းကုိ ထိခုိက္သည္ဟု သုသတနက မွတ္ခ်က္ျပဳထား သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိ
င္ရာရန္ပုံေငြအခက္အခဲသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္လည္း ရွိေနသည့္တုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈပုံစံမ်ားအပါ၀င္ အျပန္
အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာအတြက္

ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ရံဖန္ရံခါ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

pepfwusjzpfay:aeaom twm;tqD;rsm;
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးပါ၀င္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလွ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္
ခံမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံစနစ္
ပုံစံတုိ႔၏ အဆင့္အဆင့္အမ်ဳိးရွိၾကသည္။၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ယွဥ္ၿပဳိင္အႏုိင္ရသည့္ သုိ႔မဟုတ္
ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္လည္း လူတန္းစား၊ လူမ်ဳိးအဆင့္၊ လူမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊
စီးပြားေရးႏွင့္

လူမႈေရးရပ္တပ္မႈတုိ႔အေပၚအေျခခံၿပီး

အဓိကကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိၾကသည္။

ယင္းအခ်က္အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀တစ္ခုကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ အဆုံးအျဖတ္
ေပးေနသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္
ပါတီကိုဗဟိုျပဳသေလာဆုိသည့္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံ
ကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္
မႈရွိသည္။
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တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ဖံြ႕ၿဖဳိး ဆဲဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈအေပၚ သက္ေရာက္
မႈရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈႏွင့္ အိမ္ျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အမ်ဳိးသမီး
အခ်ဳိးအစားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္
သား အင္အားတြင္ပါ၀င္မႈတုိးပြားလာခဲ့ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ ၄င္းတုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး

သေဘာထားေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ေၾကာင္းလည္း

တုိးျမင့္လာေစခဲ့သည္။၆
အမ်ဳိးသမီးမ်ား

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္

ပိုမုိပါ၀င္လာျခင္းကလည္း

၄င္းတုိ႔၏

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေရးဘ၀အတြက္

မ်ားထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္

လုိအပ္သည့္

ကြန္ရက္

အခြင့္အလမ္းမ်ားရလာေစခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းတြင္ က်ား/မကြာဟမႈရွိေနေသးျခင္းသည္ လစာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔
ထားမႈမ်ား၊ ရာထူးတုိးမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္းဆင္းရဲမြဲေတျခင္းတုိ႔ကို ထင္ဟပ္
ျပေနသည္။၇
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ဆင္းရဲမြဲေနစြာရွင္သန္ေနထုိင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏႈန္းနိမ့္
ပါးမႈ၊ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ရသည့္ အခ်ဳိးအစားျမင့္မားမႈတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ မ်ားစြာေသာ အေျခအေနမ်ား
ကို ထပ္ဟပ္ျပသႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားကုိ
အခ်ဳိးအစားမွ်စြာလုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး ၀င္ေငြမရသည့္အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားထက္
အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆလုပ္ကိုင္ၾကရသည္။၈ ကေလးထိန္းရသည့္လုပ္ငန္းသည္ ၀င္ေငြတစ္ျပား တစ္
ခ်ဳပ္မွမရသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ၀င္ေငြ နည္း
ပါးရျခင္းျဖစ္သည္။၉ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမရွိေသာ၊ ထိခုိက္လြယ္ေသာ၊ ၀င္ေငြ
နိမ့္ေသာ ျပင္ပက႑မ်ားတြင္လည္း စုၿပဳံလုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ၂၀၁၁ တြင္မူ အာဖရိက
ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ၊ အာဖရိက၊ သမုဒၵရာပိုင္းေဒသႏွင့္ေတာင္အာရွေဒသမ်ားရွိ အလုပ္လုပ္ေန
ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္လုပ္
ကိုင္ေနၾကရသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားအေနအထားနိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္
ေရးနယ္ပယ္သုိ႔၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္

စီးပြားေရးအရ

အမွီအခုိမကင္းေတာ့ဖြယ္ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားအား အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ထားရွိသည့္ က်ား/မေရးလူမႈဘ၀ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိး
သားမ်ားက ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အသုံးအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာႏိုင္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစဥ္
အလာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္တြင္း၍သာ နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းစြာေနရေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ
ေရးရန္ပုံေငြကုန္က်စရိတ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ မိသားစုအသုံးစရိတ္မ်ားကို ထိခုိက္မည္ကုိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရွိၿပီး သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြရွာ ေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ခ်ိန္တြင္ မိသားစု၏လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ယင္းေငြမ်ားကို သုံးပစ္လုိက္ ရေလ့ရွိ
ေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မနည္းလြန္းမမ်ားလြန္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ားကိုပင္ မေပးႏိုင္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပသုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။
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လူမႈ-စီးပြားအဆင့္အတန္းမ်ား

ပါတီသစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာမရွိသည့္ပါတီမ်ားသည္ အစုိးရရန္ပုံ
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္(ေပးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္)အရည္အခ်င္းျပည့္မီေလ့မရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ၏ စိန္ေခၚမႈကုိ အျပင္းထန္ဆုံးရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဘာသာရန္ပုံေငြကုိရွာေဖြရၿပီး အထူးသျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္
ေရး၊ မဲဆြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာျဖစ္လာ ႏိုင္ၿပီး
သည္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံေရာက္ရန္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစာရိတ္အလြန္ျမင့္သည့္ ေက်း
လက္ေဒသ မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။၁၀
“ပစိဖိတ္ေဒသက

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ

အစဥ္အလာအားျဖင့္

အမ်ဳိးသားေတြထက္

စီပြားေရးအေျခအေနနိမ့္က်ပါတယ္။ ဒါဟာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈမွာ
အက်ဳိး ဆက္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ (၁) အမ်ဳိးသမီးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အမည္LISTတင္သြင္းေၾကး
ေတြကိုေပးဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏကိုရရွိဖုိ႔ ပိုနည္းႏိုင္တာနဲ႔ (၂) မဲဆြယ္စည္းရုံး
ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေတြေပးႏိုင္တဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္နဲ႔
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ရက္ေတြ မရွိတာပါပဲ။”၁၁
လီဆာ ေဘကာ၊ ဥကၠဌ၊ ဓနသဟာယ အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၌ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အဖြဲ႕ အစည္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ဖြယ္ရိွၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံရသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံး
ပါ၀င္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ဗဟု သို႔မဟုတ္ အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္စနစ္မ်ားကဲ့
သုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဗဟုိျပဳစနစ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကို
ယ္ပိုင္မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ရွာေဖြရေလ့ရွိသည္။ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား
သည္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာထိေတြ႕မႈမ်ားအတြက္ စာရိတ္ျမင့္မားမႈမ်ားပါ၀င္ ေလ့ရွိ
သည့္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်အထူးမ်ားႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ေသာ အခ်ဳိးက်စနစ္မ်ားတြင္
မူ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ပဓနက်ေသာ တာ၀န္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက

ယူၾကသျဖင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပမည္။ ထုိအခါ
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုိၿပီးအခြင့္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- တန္ဇန္း
နီးယားႏိုင္ငံတြင္မူ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္အနည္းငယ္သာရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပုိၿပီးအကုန္
အက်မ်ားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းထက္ သီးသန္႔ခ်န္ထား
သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပုိၿပီးယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကသည္။၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈကာလ ရွည္ၾကာမႈ
သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေက်ာ့ယွဥ္ၿပဳိင္ရျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ လည္း
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အခ်ဳိးမွ်ေသာ ရန္ပုံေငြ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို က်ေရာက္ေစသည္။
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လုိအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္းတစ္ခု၏ ကာလတစ္ေလွ်ာက္
အနိမ့္

အျမင့္အတက္အက်ရွိမည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္

အမ်ဳိးသမီး၏

စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္သည့္ ေငြေၾကးတြင္ အဓိကက်ေသာ အဆင့္ႏွစ္ခုရွိ
သည္။ ပါတီ၏ မူလ သုိ႔မဟုတ္ အမည္LISTတင္သြင္းမႈ အႏုိင္ရရန္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း (အေစာ
ပိုင္းကာလ ေငြေၾကးအပါအ၀င္)ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈအတြက္ ရန္ပုံေရာေဖြျခင္းတုိ႔ ျဖစ္
သည္။

ပါတီ ၏ မူလ သုိ႔မဟုတ္ အမည္ LIST တင္သြင္းမႈ အႏုိင္ရျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္မွာ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြး
ခ်ယ္ျခင္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အမည္LISTတြင္းထည့္သြင္းခံရျခင္း အေပၚမူတည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ
ေရး စနစ္အေပၚမူတည္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ပါတီက အမည္LISTတြင္ ထည့္သြင္း
ျခင္း၊ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရျခင္း (ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗဟုိျပဳ စနစ္မ်ားတြင္
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္) သို႔မဟုတ္ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ (သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဆင့္တူ
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ)

သုိ႔မဟုတ္

ပါတီေခါင္ေဆာင္ပုိင္းက

ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျပဳၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း “ေရြးျခင္း” အတြက္ စံႏႈန္းတြင္ ပါတီအတြင္း ရပ္တည္မႈႏွင့္ အဆင့္၊
အသိအမွတ္ျပဳနာမည္ႏွင့္ ပုံရိပ္၊ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္ႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား ပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည္။
အႏုိင္ရလုိစိတ္ရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကို
အႏုိင္ရရန္ ရန္ပုံေငြပမာဏကို တုိးျမႇင့္ရွာေဖြေနခ်ိန္တြင္ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ကုန္
က် စရိတ္ႀကီးႏုိင္သည္။ “ကုိယ္ႏိုင္တဲ့ေနရာ ကုိယ္ရမွာမုိ႔ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ
တစ္ႏိုင္ငံလုံးက်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ပုိၿပီးကုန္က်စရိတ္မ်ားပါတယ္။ ဒါဟာ အခုထိ
ရွိေန ေသးတဲ့ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈပါပဲ” ဟု မာလာ၀ီ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၁၃

ပုိုမိုျမင့္မားအဆင့္မ်ားယွဥ္ၿပဳိင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပုိ၍ပင္မ်ား

ျပား သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဓိက်ေသာ ဒီမုိကရက္ ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္းေရြး
ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ၾကားကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ နီးပါသုံးစြဲၾကသည္။၁၄
ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈသည္ ကုိယ္စားေလာင္းေရြးပြဲ မဲဆြယ္မႈ
တြင္ကုန္သုံးစြဲႏိုင္မည့္ ရန္ပုံေငြပမာဏအေပၚ အကန္႔အသတ္ထားရွိရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပး
စရာျဖစ္လာေတာ့သည္။
ပါတီ၏အမည္LISTတင္သြင္းရာတြင္

အႏိုင္ရေရးအတြက္

အေစာပုိင္းသုံးရသည့္

ေငြေၾကး၏ အေရးပါမႈေၾကာင့္ ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကနဦးေရြးခ်ယ္မႈသည္လည္း အမ်ဳိး
သမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲရေရးအတြက္ အဓိက်ေသာအတားအဆီး တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းသုံးရသည့္ေငြေၾကးဆုိသည္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈအတြက္
မဲဆြယ္မႈစတင္ရန္လုိအပ္သည့္ ကနဦးရန္ပုံေငြျဖစ္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရယူျခင္းႏွင့္ နာမည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

၁၅

ခရီးသြားျခင္းႏွင့္

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု၏ အေစာပုိင္းအသုံးျပဳရသည့္ ေငြေၾကး၏
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အမ်ားစုသည္ ကုိယ္စားစားလွယ္ေလာင္း(သူ/သူမ) ထံမွ လာေလ့ရွိသည္။ ကုိယ္တိုင္ ရန္ပုံေငြ
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

စိုက္ထည့္ရျခင္းေၾကာင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

စီးပြားေရးအေျခအေနနိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္

၄င္းတုိ႔

အတြက္ အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနလ့ရွိသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္
LIST တြင္ပါ၀င္ၿပီးေနာက္ ပါတီ၏အေထာက္အပံ့တုိးလာဖြယ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ပုိမုိႀကီးမားေသာျမင္သာမႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သည္။၁၆

မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း
ပါတီအမည့္LISTတင္သြင္းမႈတြင္ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
အလားတူေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္းတစ္ခုတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရွာရန္လုိအပ္
ေပးမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံ၊ က်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးသေလာႏွင့္ ပါတီတြင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
မ်ား အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ပါတီဗဟုိျပဳစနစ္(ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း LIST အေပၚ
အေျခခံသည့္) မ်ားတြင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါတီက ဦးေဆာင္သျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
ကိုယ္စားျပဳ (မဲမ်ားသူအႏိုင္ရသည့္စနစ္) စနစ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားထက္ ေနာက္ထပ္ရန္ပုံေငြရွာေဖြရသည့္ဖိအား ပုိနည္းသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အားလုံးယွဥ္
ၿပဳိင္ႏိုင္သည့္ေနရာတစ္ခုကို အႏိုင္ရျခင္းသည္ ၿပဳိင္ဘက္ထက္ ရန္ပုံေငြ ပုိရွာႏိုင္ျခင္းႏွင့္လည္း
ဆက္သပ္ေနေလ့ရွိသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္သည္
ေဒၚလာသန္းခ်ီကုန္က်ႏုိင္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထုိသုိ႔ ပုိျဖစ္သည့္ကို ေတြ႕ရ
သည္။၁၇

သုံးစဲြမႈမ်ား အထူးျမင့္မားစြာသုံးစြဲရန္လုိအပ္မည့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားမွာ၁၈
•

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရျခင္းသည္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေရအတြက္မ်ားစြာထံ

ေရာက္ရွိမႈ

အေပၚ မူတည္ေနသည့္အခါ
•

ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္သည္ မဲအမ်ားဆုံးရသူအႏိုင္ရသည့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္အခါ
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္ေရးကို အေျခခံသည္ႏိုင္ငံေရး၏ အစဥ္အလာအားေကာင္းသည္အခါ

•

လူတုိင္းယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ LISTအရွင္

•

အားလုံအတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည့္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္LISTမ်ားကို ပါတီတြင္း
ယွဥ္ၿပဳိင္မႈႏွင့္ အတူသုံးသည့္အခါ။

•

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံေရးပါတီတြင္

ရန္ပုံေငြရသည့္

နည္းလမ္းမ်ား

အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္
•

ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး၀ါဒသည္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ၏ အဓိကလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္အခါ။ ႏိုင္ငံ
ေရး ေထာက္ခံမႈအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးတုိ႔ကိုေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပမာဏႀကီးမားၿပီး ေဒသတြင္း
ဖြဲ႕ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားကို တည္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုိအပ္
သည့္ ျပင္ပဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေလ့အထတစ္ခု။၁၉
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မဲဆြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္
ဥတၱာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌

၂၀၁၂

အလြန္ကြဲျပားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္မွာ

ခန္႔မွန္းေျခ

အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃ ဘီလ်ံမွ ၅ ဘီလ်ံအထိရွိသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဘရာဇီးလ္
ႏိုင္ငံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ သုံးစြဲမႈမွာ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံ
ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စရိတ္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း
၇၈၀ ခန္႔ရွိသည္။ သုံးစြဲမႈနည္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ သန္းသုံးစြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ႐ုရွား၌
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ သုံးစြဲခဲ့သည္။၂၀ က်ား/မအလုိက္ ခြဲျခားၿပီး သုံးစြဲမႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား
ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိး သမီးကုိယ္ စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ သုံးစြဲမႈကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲသည္။

&efykHaiG&SmazGjcif;twGuf twm;tqD;rsm;
ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ႏွင့္ ေရြးကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈတြင္ပါ၀င္
ယွဥ္ ၿပဳိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္
အခက္ အခဲမ်ားကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္ ေငြေၾကးျဖင့္တည္ေဆာက္ထား
သည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆရာေမြးတပည့္ေမြး
၀ါဒတုိ႔ပါ၀င္သည္။ မဲဆြယ္မႈကာလရွည္လ်ားျခင္းသည္ မိသားစုတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္း
ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ေနာက္
တြန္႔ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မဲဆြယ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
လုံၿခဳံေရးမရွိျခင္းေၾကာင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္

လုံၿခဳံေရးမ်ားထားရွိရ

သည့္အတြက္ အပုိကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိလာေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡလြန္ တုိင္းျပည္ မ်ား
သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

မဲဆြယ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲျခင္း
ရန္ပုံေငြရသုံးစြဲရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါတီမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကရန္ပုံေငြ
ရွာေဖြ ျခင္းႏွစခ
္ လ
ု ုံးတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ဖြယရ
္ သ
ွိ ည္။ “အမ်ဳိးသားကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ေလာင္း
ေတြဟာ ပါတီကေနသူမရရွိတဲ့ ရန္ပုံေငြထက္ သုံးဆေလာက္ရတယ္လုိ႔ ေတာင္အာဖရိက
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က သိခဲ့ရတယ္” ဟု ဘ႐ုိင္
ယန္ႏွင့္ ဘအားတုိ႔၏ ေျပာဆုိခ်က္အရသိရသည္။၂၁ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာ
ရရွိထားသည့္ ပါတီမ်ားသာ အစုိးရရန္ပုံေငြကုိ ရရွိႏိုင္သည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးသည့္ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကို မည္သုိ႔ခြဲေ၀ေပးသနည္းႏွင့္ ခြဲေ၀ေပးရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေဘး
ဖယ္ထားျခင္းထား၊ မထားထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ပဋိပကၡလြန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံေရး
စနစ္မ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၏ ေနာက္တြင္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ဒုတိယေျမာက္ဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစား
မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရင္းျမစ္မ်ားရွားပါလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ မဲဆြယ္စရိတ္
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အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊

ကမာၻာတစ္၀န္းလုံးတြင္

မ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတုိ႔ဘာသာရွာေဖြၾက
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

မည္ျဖစ္သည္။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအားနည္းၿပီး ေက်းလက္မဲဆႏၵနယ္
ေျမအမ်ားအျပားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုိစရိတ္မ်ားသည္လည္း အထူးျမင့္မားႏိုင္သည္။ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ရန္ပုံေငြရ
ယူသုံးစြဲျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပုိၿပီးျပႆနာျဖစ္ႏုိင္မည္။ က်ား/မ ေရးရာသ
ေဘာထားအျမင္မ်ားကလည္း အေရးႀကီးသည့္ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္ ၄င္းတုိ႔
၏ အရည္အခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ခံမႈမ်ားကုိ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၏ ယင္းသို႔တသမတ္တည္းအဆုိးျမင္ခံထားရမႈမ်ားကို ရင္၀ယ္ပုိက္ၿပီး မိမိတို႔၏ မဲဆြယ္
ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကဥ္သြားၾကဖြယ္
ရွိသည္။၂၂
၂၀၁၁ ေမာ္႐ုိကိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ
၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အနက္ ၇ ဦး (၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္) သည္သာ အားလုံး
ယွဥ္ ၿပဳိင္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ပါတီအခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းLISTမွ ရရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္
ေပ။၂၃ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ပ်မ္းမွ်လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္လွဴဒါန္းမႈ
မ်ားကို ပုိမုိျမင့္မာစြာဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဘက္သို႔ ဘက္
လုိက္မႈရွိသည္။၂၄ ေငြလမ္းခင္းေသာ ကြန္ရက္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္
အေျခအေနေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မဲဆြယ္ပြဲထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္လည္း ပမာဏေသးငယ္မည့္ အေျခ
အေနတြင္ရွိေနကာ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလုိ ရန္ပုံေငြရရွိမႈယွဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္
အလွဴရွင္မ်ားထံက်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ေရာက္ရွိရန္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပဳလုပ္
ရန္ လုိအပ္သည္။

ကြန္ရက္မ်ား
ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္
ပုိမုိ ႀကဳိးပမ္းရသည့္အဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္း
က်င္မႈမ်ားကုိ ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈ နည္းဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္
အမ်ဳိးသားမ်ားႀကီးစုိးထားသည့္အတြက္ ကြန္ရက္ဆုိသည္မွာလည္း ပါတီအတြင္း “အမ်ဳိးသား
ေတြသာပါသည့္ ကြန္ရက္”ဟု သာဆုိရမည္ျဖစ္သည္။၂၅ ယင္းကြန္ရက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမမီေတာ့ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ “ေယာက်ၤား (အမ်ဳိး
သားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ)ဟာ

သူတုိ႔

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ၀င္ဖုိ႔

ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့

အားကစားအဖြဲ႕အစည္း၊ လယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြႀကီးစိုးနဲ႔ အျခား နယ္ပယ္
ေတြအပါအ၀င္ အမ်ဳိးအစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ပါ၀င္ပက္သက္ေနၾကတယ္။၂၆ ယင္း ကြန္ရက္မ်ား
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ လုံေလာက္သည့္ မဲဆြယ္ေရးရန္ပုံေငြမ်ား ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းကို ထိခုိက္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအာဏာရ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ သမီးမ်ားႏွင့္
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ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး

၄င္းတုိ႔၏ေတာ္စပ္ပုံေၾကာင့္

မိသားစုေငြေၾကးမ်ားႏွင့္

ကြန္ရက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းမွာ

ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအတြက္သာ အေရးပါသည္မဟုတ္ဘဲ အဆက္အသြယ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ မဲဆြယ္ျခင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အသုံး
ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိျခင္းအတြက္လည္း အေရးပါသည္။

အာဏာလက္ကိုင္ရွိမႈ
ျပည္သူလူထုကေကာင္းစြာသိရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအာဏာရသူကုိ ေနရာမွ
ဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိၿပီး ပါတီကလည္း ၄င္းကို ေသခ်ာေသာေလာင္းေၾကးအျဖစ္ ျမင္ေလ့ရွိ
သည္။ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ခုိင္မာၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
လက္ရွိအာဏာရသူ၏ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ နည္းေလ့ရွိသည္။ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးတြင္ပင္ အမ်ဳိးသမီီးတစ္ဦးမရွိျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ရွိ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ

အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထပ္ေပါင္း
လုိက္သည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတင္ပါ၀င္ရန္ ေနာက္တြန္႔ကုန္ႏိုင္သည္။
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ထုိအေၾကာင္းတရားမ်ားအားလုံး ေပါင္းဆုံခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ရွာေဖြျခင္းအတြက္ စိမ္ေခၚမႈျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈနိမ့္သည့္ အျခား
အုပ္စုမ်ားအတြက္ အားလုံးတန္းတူညီမွ်ၿပဳိင္ဆုိင္မႈကိုျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္ျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စတင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔တုိင္
စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ၄င္းတုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈအလုိက္ အမ်ဳိးမ်ိဳးကြဲျပားၾကသည္။
ယင္းကိစၥရပ္ကိုေျဖရွင္းရန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္၊ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားေသာ၊
ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းမထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ၁။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္း
ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအား ခြဲေ၀ေပးျခင္း။ ယင္းတုိ႔သည္
•

၄င္းတုိ႔၏ဒီဇုိင္းတြင္ က်ား/မေရးရာညီမွ်မႈမ်ားကုိ က်ား/မေရးရာ သက္

ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည့္ က်င့္သုံးမႈ။
•

၄င္းတုိ႔၏

ဒီဇုိင္းႏွင့္

အသုံးျပဳျခင္းတြင္

က်ား/မေရးရာဦးတည္ခ်က္

ထားျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈကို ရွင္းလင္းစြာျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္မည္။
၂။

ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းမထားေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားက

ဆႏၵအေလ်ာက္ က်င့္သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္
•

ဆႏၵအေလ်ာက္

အေရးႀကဳံသည့္အခါတြင္က်င့္သုံးသည့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ
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အဆက္အသြယ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသုံးျပဳႏိုင္ၾကသည္။

၂၇

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

•

အမ်ဳိးသမီး

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံရန္ပုံေငြမ်ား

တုိက္ရုိက္လမ္း

ေၾကာင္းေပါက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိပင္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ား ထက္ ႏိုင္ငံလုံအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပုိၿပီး စပ္လ်ဥ္းေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံ့အခင္း
အက်င္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အေထြေထြအဆင့္တုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံ
မ်ားက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပါင္းၿပီး အသုံးျပဳဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မၾကာ
ေသးမီကပင္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္တမ္းမတင္ရ
ေသးေခ်။ သုိ႔တုိင္ ယခုအခန္း၏က်န္အပုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးစိတ္အား ထက္
သန္မႈအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ အမွန္တကယ္ (သုိ႔မဟုတ္ အလားအလာ) သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
အသားေပးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

EdkifiHa&;&efykHaiG Oya'jyKjcif;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာဥပေဒျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ရန္ပုံ
ေငြရွာျခင္း၏ မွ်တမႈ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံးအတြက္ အားလုံးတစ္ေျပးညီပါ၀င္ႏိုင္မႈကို
ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္ပ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီျပင္ပလူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏၏ အလြန္အမင္းလႊမ္းမုိးမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ အာ႐ုံစုိက္ဖြယ္ရွိသည္။
ႏုိင္ငံျခား သုိ႔မဟုတ္ အမည္မေဖာ္သူမ်ားထံမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း သုိ႔ မဟုတ္ ပါတီမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ကုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လက္ခံႏိုင္မည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ ပမာဏကန္႔သတ္
ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။၂၈ အားလုံးတစ္ေျပးညီပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အျခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားထက္ မမွ်တေသာအခြင့္သာမႈမရေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ႏုိင္ငံ
အမ်ားစုတြင္ ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိၾကသည္။၂၉
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မည္မွ်သုံးစြဲႏိုင္မည္ဆုိသကဲ့သုိ႔ သုံးစြဲမႈႏွင့္
ပက္သက္ေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ လူအား၊ ေငြအားနည္းပါးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအား

မမွ်တေသာ

အခြင့္မသာမႈမ်ားမရွိဘဲ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပ
ျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သုံးစြဲမႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားသည္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အာ႐ုံစိုက္သည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္း
ထားသည့္ စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဌာနမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။၃၀
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ “က်ား/မေရးရာ ၾကားက်ေသာ” နည္းလမ္းျဖင့္
ေရးဆြဲထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာ
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ေျဖရွင္းရန္

ႀကဳိးပမ္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္

က်ား/မေရးရာခြဲျခားထားေသာ

ရလဒ္မ်ား

ေလာင္းမ်ား ရန္ပုံေငြပုိရရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ အေလ့အထမ်ားကဲ့သုိ႔
“က်ား/မေရးရာ ဦးတည္သည့္” ဥပေဒမ်ားကို မၾကာေသးမီ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၿခဳံၾကည့္လွ်င္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစုိးရရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျခင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကိုျမႇင့္တင္ေရး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမ်ားခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ ေဘာ့စနီး ယားႏွင့္ ဟာဖီဂိုးဗီးနား၊ ခ႐ုိေအးရွား၊ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ မကၠဆီကိုဆုိ႔တြင္
မၾကားေသမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။၃၁ ဥပေဒျပဳျခင္းကုိ အျခားေသာ
တီထြင္ဆန္းသစ္ သည့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ဦးတည္ႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသမီိးအဖြဲ႕မ်ားကို
အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း
က်ား/မတန္းတူညီ မွ်ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမွာသတ္မွတ္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္
သည္။ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ က်ား/မေရးရာသက္ေရာက္မႈရွိသည့္

ရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးကုိ ဇယား (၉.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ထပ္ထည္း
ထပ္မံေဖာ္ျပသြားဦးမည္ျဖစ္သည္။
ဇယား ၉.၁။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်ား/ေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ကာလကို

အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း

ဦးတည္သည့္ ဥပေဒ

ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ဥပေဒ

အသက္၀င္ေဖာ္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ငန္း

မက္လုံးအတြက္ အစုိးရန္ပုံေငြ
•

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ • အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းဥပေဒအရ အမ်ဳိး • က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ျမႇင့္

ကုိယ္ စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ သမီးကိယ
ု စ
္ ားေလာင္းအေရ ပမာဏ တင္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္
သုံးစြဲမႈတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
သတ္ခ်က္မ်ား။
•

ကန္႔ တစ္ခု တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ သီသန္႔ ရန္ပုံေငြခ်ေပးျခင္။
ပါတီမ်ားအား အစုိးရရန္ပုံေငြ ေလွ်ာ့ •

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေပးျခင္း။

အမ်ဳိးသမီး

အဖြဲ႕မ်ားအတြက္

ရန္ပုံေငြ

ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ • အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ပမာဏ • ကေလးထိန္းအတြက္ မဲဆြယ္လႈပ္
ထည့္၀င္မႈ

တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ခု အေရြးခ်ယ္မခံရသည့္ ပါတီ ရွားမႈ ရန္ပုံေငြေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ေငြႏွင့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။

မ်ားထဲမွ ရန္ပုံေငြ႐ုပ္သိမ္းျခင္း။

• မီဒီယာသုံးစဲြမႈ။

• အမ်ဳိးသမီးေလာင္း ပမာဏတစ္ခု လုံးမ်ား

• မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလ ၾကာျမင့္ အမည္LISTတင္သြင္းသည့္
ခ်ိန္ အကန္႔အသတ္။

ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္

မက္

ပါတီ

မ်ားအား အပိုရန္ပုံေငြမ်ားေပးျခင္း။

• ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား • အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ပမာဏ
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ႀကီးၾကပ္မႈ။

ရင္းျမစ္။

ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ တစ္ခုအေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ပါတီမ်ား
ထဲမွ အပုိရန္ပုံေငြမ်ားေပးျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္

ေဒတာေဘ့စစ္။

http://idea။int/political-finance
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လက္ေတြ႕ရွိေပမည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္

9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

rJqG,fpnf;½kH;a&;umvudk OD;wnfNyD;Oya'jyKjcif;
(usm;^ra&;&m bufrvdkufrI)
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ က်ား/မေရးရာ လက္ခံ
ႏိုင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဥပေဒ၏ က်ား/မေရးရာအားျဖင့္သက္ေရာက္မႈ
အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါတီမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမႈတားျမစ္ျခင္းမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား
မဲဆြယ္စရိတ္ စည္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ပုိၿပီးလက္လွမ္းမီသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား မမွ်တစြာ အခြင့္သာမႈမရေစရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမႈမ်ား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားသည္။
သုံးစြဲမႈတားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္ မဲ၀ယ္ျခင္းမရွိေစႏိုင္ရ အစဥ္အလားအားျဖင့္ သုံးၾကေလ့ရွိၿပီး
အဆုိပါဥပေဒကို ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းအက်ဳိးဆက္ကို ခံစား
ေနရသည္။၃၂ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္တုိင္ ထိေရာက္မႈ
သည္ အေကာက္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေပၚမူတည္ေနၿပီး ဥပေဒျပဳေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ အဖြဲ႕
ျဖစ္သည္။ လြတ္ေတာ္တြင္ေနရာအမ်ားစုရယူထားသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္သည့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေၾကာင့္

ခက္ခဲႏိုင္သည္။၃၃

ရင္းျမစ္ပုိမ်ားမ်ားျဖင့္

မဲဆြယ္လႈပ္

ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မမွ်တေသာအခြင့္သာမႈမ်ား တန္ျပန္ႏိုင္ရန္
သုံးစြဲမႈအကန္႔အသတ္ကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္အသုံးစရိတ္တိုးျမင့္လာသည့္
လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
သုံးပုံတစ္ပုံကသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသုံးစရိတ္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ဳိးရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္အရ သိရၿပီး ၄၀
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကမူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမည္မွ်သုံးစြဲႏုိသည္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ထား
သည္။၃၄ ရန္ပုံေငြေၾကာင့္ အခ်ဳိးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အလြန္တရာ မ်ားျပားေသာအခြင့္
သာမႈကိုရရွိေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးသည္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ျမင္သာမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သုံးစြဲႏိုင္မည့္ ပမာဏကို ခ်ဳပ္လုိက္ျခင္း
ေအာင္ျမင္ေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ
တုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။
အကန္႔မသတ္ျဖင့္ရွိသည့္တုိင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက

အခ်က္အလက္သက္ေသ

အေထာက္အထားမ်ား

မိမိတုိ႔၏ၿပဳိင္ဘက္အမ်ဳိးသားမ်ားေလာက္

ရန္ပုံရွာႏိုင္ခ်ိန္တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရန္

(သုိ႔မဟုတ္

တန္းတူေလာက္ျဖစ္ဖြယ္

ရွိသည္ဟု ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာသုေတသနအရ သိရသည္။၃၅
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ပုိၿပီး)

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔

ဓေလ့အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ

အေၾကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနဲ႔ အမ်ဳိးေတြေလာက္ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြမရရွိဘူးဆုိတာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမွာ ဘယ္
ေလာက္သုံးႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေဖာ္္ေဆာင္ဖုိ႔ အဲဒီတုိင္းျပည္
ေတြမွာရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ တုုိင္းျပည္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ စည္းမ်ဥ္းေတြကိုလည္း သူတုိ႔ေတြက အသက္၀င္ေဖာ္
ေဆာင္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ပမာဏကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္လုိ႔ရွိရင္ အားလုံး
တစ္ေျပးညီပါ၀င္ႏုိင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ မယုံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္
ေတာ့ အဲဒါတသမတ္တည္းဒီလုိပဲျဖစ္သြားၿပီး အမ်ဳိးသားေတြကသာ ေငြကိုလက္လွမ္းမီ
ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြမရေတာ့ပါဘူး။ (ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ပင္)။ ေငြ
ပမာဏအမ်ားအျပားကုိ အမ်ဳိးသမီးေတြတုိးၿပီးရႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကိုရွာတာမ်ဳိးထက္
လူတုိင္းရဲ႕သုံးစြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီးပုိၿပီးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္
ထင္ပါတယ္။
ေဒါက္တာ ဒုိညာအဇစ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ပါကစၥတန္။
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏

အစြဲၿမဲဆုံးတည္ရွိေနသည့္

အတားအဆီးတစ္ခုမွာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ကမာၻလုံးရွိ

လက္ရွိ
လက္ရွိ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အသုံး
၃၆

ျပဳျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ား တုိင္းျပည္မ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံတြင္ ရွိၾက
သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္သာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုမွာ အသစ္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပုိျမင့္မားေသာ အသုံးစရိတ္ကိုခြင့္ျပဳ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မင္နီဆုိတာျပည္နယ္ရွိ ဥပေဒတြင္ လက္ရွိ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ မမွ်တေသာအခြင့္သာမႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ေစရန္ ပထမဆုံးအႀကိမ္
၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိသူမ်ားအား လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ အသုံးစရိတ္ကုိပုိခြင့္ျပဳ
ထားသည္။၃၇ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ (ႏွင့္ ျခားနားသြားဖြယ္ရွိသည့္ အလား
အလာမ်ား)

အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡတစ္ရပ္ျဖစ္

ဖြယ္ရွိၿပီး သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈအေပၚ အက်ဳိး
ဆက္မ်ားရွိကာ အသစ္ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိသည္။
ပါတီအသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္

အမ်ားျပည္သူသိေအာင္

ေဆာင္ရြက္မႈ၊

မီဒီယာ၊ မဲဆြယ္ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားအပါအ၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတစ္ခုတြင္
မည္မွ် အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ပါတီတြင္းမည္သုိ႔ခြဲေ၀မည္ကို
ပါတီမ်ားက ဆုံးျဖတ္ၿပီး မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ရန္ပုံေငြမ်ားရရွိမည္ဆုိသည္မွာ
အေရးႀကီးသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါတီတြင္းအဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားတြင္မရွိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္
နာမည္ႀကီးသင့္သေလာက္မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ပါတီတြင္း ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးမႈတြင္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားသည္ ေဘးေရာက္ေနေလ့ရွိသည္။၃၈
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‘ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးက

မဲဆြယ္အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

မႈေပၚ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အဓိက
စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေသာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိး
သမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံ ပမာဏႀကီးႀကီးမားမား၀င္ေရာက္သြားမည့္ အားေကာင္း
ေသာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚ
ဖြယ္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏႈန္း
အေပၚတြင္က်ေရာက္သည့္ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တားျမစ္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို
အျခားေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ထည့္၀င္ျခင္း တားျမစ္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္
ႏုိင္ငံ ေရးပါတီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး လက္ခံႏိုင္မည့္ ထည့္၀င္မႈမ်ား
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထည့္၀င္မႈကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္
ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာအလွဴရွင္မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သည္။
ကန္႔သတ္ခ်က္ျမင့္သည့္အခါ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ အလွဴရွင္မ်ား မဲဆြယ္မႈတြင္ အလြန္အမင္း
ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရရွိႏိုင္ၿပီး ေငြလမ္းခင္းေသာ ကြန္ရက္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္နည္းနည္းသာရဖြယ္ရွိ
သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ၿပဳိင္ဆုိင္မည့္သူမ်ား ထိခုိက္မည့္
အလားအလာမ်ားရွိသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအားလွဴဒါန္းမႈထက္
ပမာဏ နည္းသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿပဳိင္ဘက္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ လွဴဒါန္းမႈ
မ်ားကုိ ရရွိရန္ တစ္ဦးခ်င္းထည့္၀င္သူ အေရအတြက္ကိုဆြဲေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။၃၉ ထည့္၀င္
မႈအကန္႔အ၀တ္နိမ့္က်ျခင္းသည္

ပမာဏမ်ားစြာလွဴဒါန္းသူအနည္းငယ္ထက္

လူအမ်ား၏

ေထာက္ပံမႈကိုရရွိေအာင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုံးက ႀကဳိးပမ္းရျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အားလုံးတစ္ေျပးညီပါ၀င္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ
ဖြယ္ရွိသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ

အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလုံးကို
တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၄၀

ထည့္၀င္မႈကို

တားျမစ္ျခင္းမ်ားမွာ

ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေတာင္းခံဖြယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသူမ်ားကဲ့သုိ႔ အလွဴရွင္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခု၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ႀကဳိတင္
ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံပုိင္

ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ားဆုံးတားျမစ္ေလ့ရွိသည္။ အျခားတားျမစ္
မႈမွာ ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား(ႏုိင္ငံအားလုံး၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ အဆုိပါ သက္ေရာက္မႈ
အတြက္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိ) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တားျမစ္မႈပါ၀င္သလုိ ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား၊
အစုိးရႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အမည္မေဖာ္
ေသာလွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။
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ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို တားျမစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြ
အစုိးရရင္းျမစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း

(မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္

အစုိးရ

ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္မ်ားသုံးစြဲျခင္းကဲ့သုိ႔) လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကို
မမွ်တသည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို တား
ျမစ္ျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈကို ပစ္မွတ္ထားတုိက္ဖ်က္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘရာဇီးလ္ျဖစ္ရပ္ကဲ့သုိပင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး
သည္ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြဥပေဒမ်ားကို မလုိက္နာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မဲဆြယ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ား အလြဲသုံးျခင္းပုံစံျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ စြဲဆုိ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။၄၁ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘရာဇီးလ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ
၅၁၃ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၄၅ ေနရာသာရရွိထားသည့္အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္း
ေသာ ရန္ပုံေငြ၏ အက်ဳိးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားမ်ားက မ်ားမ်ားစားစားခံစားရၾကသည္ဟု ဆုိရမည္
ျဖစ္သည္။၄၂
လွဴဒါန္းမႈတားျမစ္ျခင္းသည္လည္း ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္မကင္းေသာ ရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးႀကီးသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အလြန္ႀကီးမားေသာ လႊမ္းမုိးမႈရွိၿပိး စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အသက္၀င္
ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆုိးဆုိးရြားရြားခက္ခဲေလ့ရွိသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား
တားျမစ္ျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြလက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း နည္းပါး
ဖြယ္ရွိသည့္

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ

မည္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဂုိဏ္းႀကီးမ်ား၊ စစ္တုိက္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ေမွာင္ခုိကုန္ကူးေနသည့္အဖြဲကမ်ားကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕မ်ားမွလာသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံ
ေငြမ်ားပါ၀င္သည့္
ဥပမာအားျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဘီလစ္ဇ္တြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

ျပဳလုပ္သည့္

အခ်ဳိးအစားနည္းမည့္ပုံရွိသည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

မ်ားစြာပါ၀င္သည္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ရန္ပုံေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိရန္ အလြန္နည္းဖြယ္ရွိၿပီး ၿခဳံေျပာရလွ်င္ ေငြရွာသည့္လုပ္ငန္မ်ားတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈနည္းဖြယ္ရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ မဲဆြယ္
ရန္ပုံေငြမ်ားမွ အခြင့္သာမႈရွိမည္မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။၄၃ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြ
ျခင္းကို တားျမစ္မႈမ်ားကို အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိသည့္တုိင္ ဥပဒမ်ား
ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္

အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အားလုံးအတြက္

အဆင့္ညႇိေပးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ခံရမည့္အခြင့္အလမ္းအေပၚ

သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာလက္လွမ္းမီမႈ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ
ဥေဒျဖင့္

ျပဌာန္းထားေသာ

မီဒီယာလက္လွမ္းမီအသုံးျပဳမႈသည္

အစုိးရရန္ပုံေငြ

ေထာက္ပံ့ျခင္း၏ သြယ္၀ုိက္ေသာပုံစံ (ဥပမာ-အခေၾကးေငြမယူဘဲ) တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္
မ်ားသိေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အမည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားပိုမုိမွတ္မိၿပီး ေထာက္ခံေစရန္အတြက္
မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 441

9/ trsdK;orD;rsm; EkdifiHa&;wGifyg0ifrI - usm;^r wef;wlnDrSsa&;twGuf &efykHaiG

ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းထက္

သည္ မီဒီယာလက္လွမ္းမီအသုံျပဳႏိုင္ရန္လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံတြင္ ကုိယ္စား
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ အခမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိး
အေနျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္သက္တုိင္သည္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိၾကသည္။ မီဒီယာမွ
ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ကိုလည္း ပါတီမ်ားၾကား သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ရွိ ေနရာပမာဏျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ရရွိခဲ့သည့္
မဲအေရအတြက္ျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ေပး
ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း တန္းတူညီမွ်ေပးထားသည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ား သိေစရန္ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပဳ
လုပ္ေရးတြင္

အကန္႔အသတ္ရွိေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။

မီဒီယာလက္လွမ္းမီမႈေၾကာင့္

၄၄

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

၄င္းတုိ႔သည္ ေငြကုန္ေၾကးၾကမ်ားေသာ မီဒီယာထုတ္

လႊင့္ခ်ိန္မ်ားအတြက္ နည္းနည္းသာေပးႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ပါတီ တန္္းတူညီမွ်ေသာ မီဒီ
ယာလက္လွမ္းမီသုံးစြဲႏုိင္မႈကို မတက္ႏိုင္ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ အျခားနည္းလမ္း
ျဖင့္ အစားထုိးအသုံးျပဳေသာ မီဒီယာထုတ္လႊင့္မႈသည့္ နာမည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိေစရန္
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

အေရးႀကီးသည္။

၂၀၀၁

အေရွ႕တီေမာ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ LISTတြင္ “ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရႏုိင္သည့္” ေနရာမ်ားတြင္ထည့္ထားသည့္
ပါတီမ်ားအား ထပ္ေဆာင္း႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာခ်ိန္မ်ားေပးခဲ့သည္။၄၅ ဘရာဇီးလ္တြင္မူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအရ

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသုံးရန္

အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ထပ္ေဆာင္းမီဒီယာထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးခဲ့သည္။၄၆
မီဒီယာလက္လွမ္းမီအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားသည္

အမ်ဳိးသားႏွင့္

တန္းတူညီမွ်ေသာလက္လွမ္းမီရယူသုံးစြဲမႈကို

ျပဌာန္း

ေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အမည္LIST
ပုိသြင္းရန္အတြက္ (ႏွင့္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္) မက္လုံးတစ္ခုျဖစ္ေစမည္။၄၇
အာဖဂန္နစၥတန္တြင္မူ မီဒီယာထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ကို မည္သုိ႔ခြဲေပးမည္နည္းဆုိသည္ကို ဥပေဒတြင္
ျပဌာန္းမထားသည့္တုိင္ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစားထုိးအသုံးျပဳခြင့္ေပးသည္ မီဒီယာထုတ္လႊတ္မႈ၏ အခြင့္ သာမႈကို
ရယူခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားေလာင္း ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ထုိအခြင့္သာမႈကို ရယူႏိုင္
ခဲ့သည္။
မီဒီယာေဖာ္ျပမႈသည္

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရန္အတြက္

အသက္ေသြးေၾကာတမွ်

အေရးႀကီးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စြမ္းႏိုင္ေသာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္မလာေစသည့္ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေသာ အ႐ုိးစြဲေနသည့္အျမင္မ်ားကုိ စိတ္ေခၚသမႈျပဳႏိုင္ေပမည္။၄၈

သူ၏အား

ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚသက္ေရာက္ေစမည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္
စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ၄င္းတုိ႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းျမင့္ျမင့္
မားမားရွိရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက စဥ္းစားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပုိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေလ ပုိၿပီး
ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ႏိုင္ေလျဖစ္သည္။၄၉
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မဲဆြယ္ပဲြကာလအပုိင္းအျခားကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေသာ ႏုိင္ငံအေရ
အတြက္ႏွင့္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္ဖြယ္ရွိသည့္အလားအလာမ်ားႏွင့္ပက္သက္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိသည္။ ကာလၾကာရွည္မဲဆြယ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလာမႈ၊ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္မဲဆြယ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေၾကာင့္
စရိတ္မ်ားျမင့္တက္ေစႏိုင္သျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းကာလအပုိင္းအျခားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိး
သမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တန္းတူပါ၀င္မႈရွိေစရန္ အလားအလာျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္
သည္။ မာလာ၀ီႏုိင္ငံတြင္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈစရိတ္
ကုိမတက္ႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေပၚ အခ်ဳိးအစားမမွ်စြာ သက္ေရာက္မႈ
ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။၅၀ နာရီေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အိမ္မွာကာၾကာရွည္စြာေ၀းေနရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ရွိခ်ိန္တြင္ ကာလရွည္မဲဆြယ္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးထူးေသာ ျပႆနာ
တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းလုပ္ရန္ စဥ္းစားမည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မိသားစုတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္းရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္း
တုိ႔၏ မဲဆြယ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚလည္း

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ (အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္က

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ပါ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင့္တာ၀န္ႏွင့္ ကေလးထိန္းျခင္းမ်ား
ကိုမလုိလားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္မရွိလွ်င္ျဖစ္သည္။ ကာလ အပုိင္းအျခားတုိေတာင္း
သည့္ မဲဆြယ္ေရးကာလ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ဆုိက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ မဲဆြယ္ကာလဆုိျခင္းသည္
အမ်ဳိးသာအမ်ားစုျဖစ္သည့္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစသည္။
လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ တြင္က်င္းပသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ LISTသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲဆြယ္ ကာလ တုိေတာင္းျခင္းသည္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရန္ပုံေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ မဲဆြယ္မႈတစ္ခုကုိ ေထာက္ခံမည့္
လူမ်ားအေပၚ ဆုိးဆုိးရြားရြားသက္ေရာက္ခဲ့သည္။၅၁ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတုိင္း မဲဆြယ္ကာလကန္႔သတ္မႈထားရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

မဲဆြယ္မႈအေပၚက်ေရာက္သည့္

ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္/

သုိ႔မဟုတ္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ေဖာ္ျပျခင္းစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း လွဴဒါန္းသူ၊ လွဴဒါန္းသည့္ပမာဏႏွင့္ သုံးစြဲသည့္
ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားက ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ေဖာ္ျပျခင္းဆုိင္
ရာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစား
လုိက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေစရန္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေဖာ္ျပျခင္း
ဆုိင္ရာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈကိုလည္းျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား
က ရင္းျမစ္မ်ားရယူျခင္း၊ မဲ၀ယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး အေလ့အထမ်ားျပဳလုပ္
ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည့္ အဂတိလုိက္စားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေပ
မည္။ ပါတီတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အားႀကီးေသာအဖြဲ႕မ်ား (အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိ)က
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မဲဆြယ္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္

ပါတီရွိ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ ရင္းျမစ္မ်ားပုိရရန္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ကုိ အလြဲမသုံးေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။
‘ပါတီတြင္း မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသလုိ ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ
လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ဆုိးတဲ့နည္းလမ္းတစ္နဲ႔ အက်ဳိး
သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ရင္းျမစ္ေတြကို ပါတီတြင္း အင္အားႀကီးတဲ့အဖြဲ႕ေတြက စီမံခန္႔
ခြဲတဲ့အခါ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြဆီကုိပဲ (အဖြဲ႕ေတြအတြက္ပဲ) ေရာက္သြားတက္တယ္။ အဲဒီ
လူေတြဟာလည္း အမ်ဳိးသားေတြပဲ ျဖစ္ေနေလ့ရွိၾကပါတယ္’
မစၥ လီလီယန္ ဆုိတုိ၊ ပါရာေဂြး၀န္ႀကီးေဟာင္း၅၂
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္အရ ၈၀
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစီရင္ခံေရး စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္မူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ခုစလုံးက
အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္မလုိအပ္ေပ။

ယခုလက္စြဲစာအုပ္

မိတ္ဆက္အခန္းတြင္

ေဖာ္ျပထား

သလုိပင္ ယခုကိစၥသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား ၀င္ေရာက္
လာျခင္းျဖင့္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ေနရာတစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခြဲတမ္းအသက္၀င္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြခြဲတမ္းခ်ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ က်ား/မ
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးဦးတည္ခ်က္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္၀စြာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းရွိ၊

မရွိ

ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္

လိုအပ္သည္။

လက္တင္အေမရိကန္တြင္မူ

ဘရားဇီးလ္၊ မကၠဆီကုိႏွင့္ပနားမားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္
သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ (အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၂-၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) ခြဲတမ္းခ်
ေပးထားေသာ္လည္း ယင္းရန္ပုံေငြမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ခြဲေ၀ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား မရွိသျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံတြင္ပင္ ဂိတ္ဆုံးသြားသည္။၅၃ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမရွိလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပါ၀င္မႈအေပၚ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့ေစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမကင္း
ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ မဲ၀ယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အားမေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈကို တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ားက အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပျခင္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္း
သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ေျခရာခံရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။ ေဖာ္ျပျခင္း
ဆုိင္ရာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို
က်ား/မအားျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈလုိအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိေပ။ ယင္းသို႔ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ရန္ပုံေငြ မည္သုိ႔
ရွာသည္၊ မည္သုိ႔သုံးစြဲသည္၊ ပါတီတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြ တန္းတူ
ညီမွ်ခြဲေ၀ေပးျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ တန္ဖုိးရွိလွသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား
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သပ္သပ္စီခြဲျခားျခင္းသည္လည္း ျဖစ္စဥ္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တုိးျမင့္ေစကာ ပုိၿပီးထိေရာက္
လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခု၏
ထိေရာက္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္ႏိုင္မည့္ အေလ့အထသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပမည္။
ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြရွာျခင္း စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ျဖင့္ အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚမူတည္ေနသည္။ ဒဏ္ေငြမ်ားသည္ အမ်ား
ဆုံး ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ၿပီး ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။
အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

အစုိးရရန္ပုံေငြဆုံး႐ႈံးျခင္း၊

အမည္LISTမွ

ပါတီမွတ္ပုံတင္

ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

ေကာက္ခံရမႈမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ပါတီကို ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

၅၄

ေရြး

လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ဦးတည္သည့္စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
သက္ေရာက္မႈရွိရမည္ျဖစ္ေသာ အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံ
ေရးပါ၀င္မႈအတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိမုိယုံၾကည္လာေစ
သည့္ အေကာင္းေတြထပ္ကာထပ္ကာလာသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးလည္း စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔၏အခြင့္သာမႈရရွိေစေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ
အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ထားလွ်င္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

လက္ရွိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ကုိ စိန္ေခၚရန္ ပုိၿပီးယုံၾကည္မႈရွိေစသည္။ အားလုံးပါ၀င္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ေရးဆြဲ
ထားသည့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည္
ပါ၀င္ႏိုင္သည္ (ႏွင့္ မည္သူႏုိင္ႏိုင္သည္) ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနသည့္
အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။
ဇယား ၉.၂။ ရန္ပုံေငြဥပေဒ၏ က်ား/မဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္သည့္ပုံစံ

အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံ

ယူဆခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

• ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ အရနည္း

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

သုံးစြဲမႈ တားျမစ္။

ေလ့ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ

မ်ားအတြက္ သုံးစြဲမႈ

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီး ပါး

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မဟုတ္သူမ်ားကုိ

တားျမင္မႈမ်ားႏွင့္

တြင္ ပါတီမ်ား၏ သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္။

အေထာက္အကူျပဳေပမည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္

• မဲဆယ
ြ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈကန
ု က
္ ်စရိတျ္ မင္မ
့ ားျခင္းႏွင့္

တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ရန္ပေ
ံု ငြ ရွားရမည္အ
့ ခ်ိနမ
္ ်ားႏွငပ
့္ က္သက္ၿပီးအ

သုံးစြဲမႈ ကန္႔သတ္။

မ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုးိ ရိမပ
္ ပ
ူ န္မက
ႈ ေ
ုိ လွ်ာ့ခ်ႏုင
ိ ေ
္ ပမည္။
• ထိေရာက္မႈသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္။
• သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားအေထာက္
အကူျပဳ၊ မျပဳေနာက္ထပ္ သက္ေသအေထာက္
အထားမ်ား လုိအပ္သည္။
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ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကုိ လုပ္ႏိုင္ေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဖာ္ျပမႈသည္

9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

• ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ နည္းေသာ

• အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားေလာင္းမ်ားသည္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားႏွင့္

လူမ်ားစြာထံမွ ပမာဏေသးငယ္ေသာလွဴဒါန္းမႈ

မ်ားအတြက္ ထည့္၀င္မႈ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထည့္၀င္မႈ

တားျမစ္ျခင္းႏွင့္

ထည့္၀င္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကြန္ရက္မ်ားမွ ပမာဏ

ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

ႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား

ေကာ္ ပိုရိတ္ထည့္၀င္မႈကိုတားျမစ္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အမ်ဳိးသား

ထားသည္။

အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္။

သာ ကုိယ္စားေလာင္းမ်ားအတြက္

• အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ

ထည့္၀င္မႈကို ကန္႔သတ္သည္။

ပုိရေလ့ရွိ သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြ
ရင္းျမစ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
ေပမည္။
• အမ်ဳိးသမီးအလွဴရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပုိမုိ
လွဴဒါန္းေပလိမ့္မည္။
• တူညီေသာ ရန္ပုံေငြပမာကိုရရွိရန္အလုိ႔ငွာ
လွဴဒါန္းမႈ ရင္းျမစ္မ်ားစြာအား မဲဆြယ္
စည္း႐ုံးျခင္းတြင္ အခ်ိန္သုံးစြဲမႈပုိလာေပမည္။
• အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္

မီဒီယာ လက္လွမ္း

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

မီသုံးစြဲမႈ စဥ္းမ်ဥ္း

ပါတီမ်ားအတြက္ မီဒီယာလက္လွမ္း ေလာင္းမ်ား မီဒီယာလက္လွမ္းမီမႈကို တန္းတူ

ဥပေဒမ်ား

မီသုံးစြဲမႈကိုအျခားတစ္နည္းျဖင့္ေပး

ညီမွ် ရရွိေစႏိုင္မည္။

ထားသည္။

• အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရ

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္

အတြက္တုိးပြားေစရန္ မက္လုံးတစ္ရပ္အျဖစ္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
မီဒီယာလက္လွမ္းမီသုံးစြဲမႈကို

• မီဒီယာတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာပါ၀င္ျခင္းႏွင့္

အျခားတစ္နည္းျဖင့္ေပးထားသည္။

သတင္းစကားေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈ
မ်ားကို စိန္ေခၚရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

မဲဆြယ္

• အခ်က္အလက္မရပါ။

• ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ႏွင့္

လႈပ္ရွားမႈကာလ

အေ၀းတြင္ေနရမည့္အခ်ိန္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္

ကန္႔သတ္ျခင္း

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
တန္းတူညီမွ်ပါ၀င္မႈကို ျဖစ္ေစမည္။
• ရွည္ၾကာေသာ ကာလတစ္ခုတြင္ ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းကုိ
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္။

ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ အသက္

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႀကီးႀကီးမားမားရွိျခင္းေၾကာင့္

၀င္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္

တြင္ အစီရင္ခံျခင္း စည္းမ်ဥ္း

ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းမ်ား၏

ေရးစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

စည္းကမ္းမ်ားရွိသည္။

အခြင့္အာဏာကို အဆုံးသတ္ရန္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစသည္။
• ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြရင္းျမစ္မ်ား
သုံးစြဲမႈမွ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
• က်ား/မေရးရာဦးတည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစသည္။
• သုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ က်ား/မ သီးျခားအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္း
တစ္ရပ္ရရွိေစႏိုင္သည္။
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ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၇ ႏုိင္ငံတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္
ငန္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ပါတီ၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ဦးတည္သည့္
အစုိးရရန္ပုံေငြ

ျပဌာန္းခ်က္ရွိသည္။၅၅

အစုိးရရန္ပုံေငြသည္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို

ေပးသည္ထက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေပးသည္က ပုိမ်ားသည္။

၅၆

ပုံမွန္အားျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး

ေရးအသုံးစရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းစရိတ္မ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီတြင္း အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေလ့ရွိသည္။
အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံျခင္းသည္ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၄င္တုိ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ နည္းလမ္းမ်ား
တုိးတက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ လမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးရမည္ အရာမ်ားကို ေျဖရွင္း
ႏုိင္ေစရန္ အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြေထာက္ပံေပးသည္။၅၇ အစုိးရရန္ပုံေငြ သြယ္၀ုိက္ေပးျခင္း
ဆုိသည္မွာ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေနရာထုိင္းခင္းမ်ား၊ ျပည္သူပုိင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယုိ၊
သတင္းစာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမီဒီယာမ်ားကုိ အခမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္
အစားထုိးအသုံးျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားေပးျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ထုိ
သို႔ရန္ပုံေငြေပးျခင္းမ်ားသည္ အားလုံးတန္းတူပါ၀င္ႏိုင္မႈျဖစ္ေစၿပီး ပါတီငယ္ကေလးငယ္သည္
အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိေစၿပီး ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္
ေစမည္ျဖစ္သည္။
က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေရြးေကာက္
ပြဲအႀကဳိကာတြင္ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားေရြးခ်ယ္ေရးကို ဦးတည္သည္။ အခ်ဳိ႕ကုိမူ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ပါတီမ်ား၌ တိုက္
႐ုိက္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို တုိက္႐ုိက္ဦးတည္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၅၈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အဓိကအမ်ဳိးအစားသုံး
ခုခြဲျခားထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ၁။

ျပဌာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ို ရ
္ ာ အခ်ဳိးက်ခြတ
ဲ မ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ သုမ
႔ိ ဟုတ္
မညီမႈမ်ားအတြက္ မက္လုံး သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္အသုံးျပဳသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ။
အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ရန္ပုံေငြအခ်ဳိးအစားကို ခ်ေပးျခင္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့
ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ျပဳလုပ္သည္။

၂။

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရ
အတြက္ တုိးျမႇင့္ရန္ မက္လုံးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကို အသုံးျပဳေသာ္လည္း
အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္းဥပေဒအသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိေပ။

၃။

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈသက္သက္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းအား
ျဖည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီအတြင္း ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္
လည္းေကာင္း အစုိးရရန္ပုံေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည္။
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ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

© နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ

ယင္းးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ သုံပုံႏွစ္ပုံခန္႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ခ်မွတ္
က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္းတစ္ခုတြင္သာ က်င့္သုံးခဲ့ရေသးသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။။ ယခုအခန္းတြင္ အဓိကက်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ဳိ႕
ကို

အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ

အမွန္တကယ္

(သုိ႔မဟုတ္ အလားအလာရွိသည့္) သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအခ်ဳိးကခြဲတမ္းဥပေဒမ်ား
အသက္ ၀င္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္အမည္LISTတင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
ခ်ေပးသည္ ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံရွိသည္။ (ဇယား ၉.၃ ကို ၾကည့္ပါ။ အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ အခ်ဳိးက်ခြဲ
တမ္းရည္မွန္းခ်က္ကိုကိုက္ညီရန္

ပါတီမ်ား၏

ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ

မက္လုံးမ်ားအျဖစ္ေပးသလုိ

သေဘာတူထားသည့္ အမ်ဳိးသမီီးကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္ေလာင္း သုမ
႔ိ ဟုတ္ ေရြးေကာက္ခက
ံ ယ
ို စ
္ ားလွယ္
အခ်ဳိးအစားႏွင့္မကိုက္ညီလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားကုိ မၾကာေသးမီကေလးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားၾကား
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ပက္သက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၁၉၉၉ တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျပင္သစ္ကဦးေဆာင္ေနသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခြင့္
အာဏာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ားအား တန္းတူ
ညီမွ် လက္လွမ္းမီရယူသုံးစြဲခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္
၄င္းတုိ႔ရရွိခဲ့သည့္ မဲအေရအတြက္အေပၚအေျခခံၿပီးေပးသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြေလွ်ာ့ေပးျခင္း အ
ျဖစ္ မလုိက္နာမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၅၉

သုိ႔တုိင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားစုကို

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္သာ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အုိင္ယာလန္တုိ႔တြင္
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပါ၀င္သည့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းဥပေဒမ်ားကုိ အမ်ားစုက အသစ္ျပဌာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည္။
မက္လုံးမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အမည္ LISTတင္သြင္းျခင္း မက္လုံးမ်ားမွာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စာလွယ္
ေလာင္းမ်ား၏ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကို အမည္LISTတင္သြင္းသည့္ ပါတီမ်ားအား ထပ္ေဆာင္း
ရန္ပုံေငြေပးသည္ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ခ႐ုိေအးရွားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတုိ႔တြင္ က်င့္သုံးမႈမ်ဳိးျဖစ္
သည္။ သာဓကျပရလွ်င္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းLIST၌ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးအစား
အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္သည့္ ပါတီမ်ားကုိ အစုိးရရန္ပုံေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထပ္ေဆာင္း
ေပးးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ မက္လုံးသည္ ရည္ရြယ္
ထားသည့္သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။

ဥပေဒႏွင့္အညီလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ

ပါတီမ်ားစြာက

ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြမ်ားရရွိသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ပါတီမ်ား
သည္ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမက္လုံးမ်ားကို
စည္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား(Organic Law of Georgia on Political Unions of
Citizens) ကုိ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္လက အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ယင္း အဆုိျပဳခ်က္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
၁၀ ဦးအဖြဲ႕အသီးသီးအတြက္ (၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္) အနည္ဆုံး က်ား/မ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ
ပါတီက အမည္LISTတင္သြင္းခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံ ပိုင္ရန္ပုံေငြမွ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ
ပါတီမ်ားလက္ခံရရွိမည္ဟု ပါရွိသည္။၆၀ ယင္း မက္လုံမ်ားသည္ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြ ဆုံး႐ႈံးမႈကို
ခံႏိုင္သည့္

ႀကီးမားၿပီးရန္ပုံေငြေတာင့္တင္းသည့္

ပါတီမ်ားအတြက္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ျပင္သစ္၊ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတုိ႔တြင္ က်င့္သုံးသကဲ့သုိ႔ပင္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးအစားတစ္ခု
မပါ၀င္လွ်င္ ပါတီကရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းဥေပဒကုိ မလုိက္နာ
သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြကုိ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အုိင္ယာလန္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ က်ား/မကိုယ္စားျပဳမႈရွိခဲ့လွ်င္ ပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ရရွိမည့္
ရန္ပုံေငြ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုံး႐ႈံးမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ကင္ညာတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာခုိင္
ႏႈန္းတစ္ခုမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္မခံရလွ်င္ ရန္ပုံေငြရပုိင္ခြင့္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
သီးသန္႔ခ်န္ထားေသာေနရာမ်ားကိုစတင္ထားရွိျခင္းႏွင့္အတူ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ကင္ညာ
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ခံရမႈႏႈန္းသည္ ၁၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္။
သုိ႔တုိင္ ျပင္သစ္တြင္ျဖစ္ခဲ့သလုိပင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပုိထားျခင္း
ထက္

အေရးယူမႈကိုခံျခင္းအားေရြးခ်ယ္မည့္

ရန္ပုံေငြအင္အားေတာင့္တင္းေသာ

အေပၚတြင္မူ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သက္ေရာက္ေပမည္။

၆၁

ပါတီမ်ား

ထုိေနရာတြင္ ပါတီငယ္မ်ားက

ကုိယ္စား လွယ္LISTတင္သြင္းမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေလးစားလုိက္နာလုိၾကသည္။
မိမိတုိ႔ ပိုၿပီးအႏိုင္ရဖြယ္ရွိမည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အမ်ားအားျဖင့္
အမ်ဳိးသားမ်ား)ကိုသာ အမည္LISTတင္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ ပါတီႀကီးမ်ားထက္ ပါတီငယ္
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က်င့္သုံးသလုိပင္ မလုိက္နာမႈမ်ား အတြက္ အေရးယူျခင္း တစ္ခုအျဖစ္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းကို

မ်ားက အစုိးရရန္ပုံေငြကုိ ပုိၿပီးမွီခုိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။၆၂ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္က်င္း
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ပခဲ့သည့္

အယ္လ္ေဘးနီးယားေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း LISTအသီးသီးတြင္

ထိပ္တန္းသုံးေနရာ၌ အနည္းဆုံး အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးပါ၀င္ရၿပီး အားလုံး
ေပါင္းတြင္ အနည္းဆုံး က်ား/မ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးပါ၀င္ရသည္။ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းျပဌာန္း
ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ ပါတီမ်ားသည္ LIST၏ ေအာက္ဆုံး၌ အႏိုင္ရဖြယ္ မရွိသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထည့္ထားၾကသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဌာန္း
ခ်က္အတုိင္း မလုိက္နာခဲ့သည့္ အႀကီးဆုံးပါတီႀကီးသုံးခုကို အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္
က်ား/မ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႕က ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ LISTတြင္ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားကိုခ်မွတ္သည့္
ဒဏ္ေငြကိုလည္း အယ္လ္ေဘးနီးယားလက္ခ္(ေအအယ္လ္အယ္လ္) ၃၀၀၀၀ (အင္တာ ေနရွင္
နယ္ေဒၚလာ ၅၂၀)၆၃မွ ေအအယ္လ္အယ္လ္ ၁ သန္း (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၇၀၀၀) သုိ႔
၂၀၁၂ တြင္ တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။၆၄
ရန္ပုံေငြမက္လုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျပင္ ဆာဘီးယားတြင္ က်င့္သုံးသကဲ့သုိ႔
ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းLISTမ်ားကို

ပယ္ခ်ျခင္းအပါအ၀င္

အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းအသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အျခားနည္းလည္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ထုိသို႔
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာသည့္
တုိင္ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ ရယူသုံးစြဲမႈတြင္ရွိေနသည့္ စိန္ေခၚမႈကိုမူ ထိေရာက္စြာ တုိက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း
မရွိေပ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းLISTတြင္ မည္သုိ႔
ထည့္သြင္းသနည္း၊

မက္လုံးမ်ားမွ

မည္သူမ်ားအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းသနည္း

သုိ႔မဟုတ္

ျပစ္ဒဏ္ မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ႏုိင္သနည္းႏွင့္ ပါတီမ်ားမွ
ရန္ပုံေငြမ်ား မည္မွ်ရရွိလာသနည္းဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ရဦး
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရရွိသည့္ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ပါတီမ်ားမည္သုိ႔ အသုံးျပဳသနည္း
ႏွင့္ ရန္ပုံေငြ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ေရာက္ရွိသလား ဆုိသည္ကို
ေလ့လာျခင္းသည္ အသုံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလုံး အက်ဳိးရွိမည့္
ရန္ပုံေငြခြဲေ၀မႈမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ ပါတီမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ား
ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဇယား ၉.၃။ အစုိးရရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း မ်ားကို
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၆၅
တုိင္းျပည္

အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း ပုံစံ

အယ္လ္ေ ဘးနီးယား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀

ႏုိ္င္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပဌာန္းခ်က္ အေသးစိတ္

ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြက္လုိက္နာရန္

ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေအအယ္လ္အယ္ ၁၀၀၀၀၀၀

အအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရမည္။

(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၁၇၀၀၀) ႏွင့္
ေဒသႏၱရ အစုိးရအဖြဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
အတြက္ ေအအယ္လ္ အယ္လ္ ၅၀၀၀၀
(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ ၈၆၀)
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၂၀၁၂

ဘာကီနာဖူဆုိ

လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ပါတီကရရွိမည့္

ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

အစိုးရရန္ပုံေငြ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ခံ

အအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရမည္။

ရမည္။ အကယ္၍ ပါတီသည္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀၀၉

အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္
လွ်င္ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကိတ္ဗာဒီ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အနည္းဆုံး အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

LISTတြင္ က်ား/မ အခ်ဳိးမွ်

၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္သည့္ (အကယ္၍ ႏိုင္ငံလုံး

ကုိယ္စားျပဳရမည္။

အဆင့္တင္ ေရြးေကာက္ခံလွ်င္) ညႊန္႔ေပါင္းပါ

၂၀၁၀

တီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားသည္ အျခားနည္း
ျဖင့္ အစားထုိးေထာက္ပံ့မႈရရွိမည္။
ခ႐ုိေအးရွား

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ကုိယ္စားျပဳမႈနည္းသည့္ က်ား/မ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ

LIST တြင္ က်ား/မ အခ်ဳိးမွ်

ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ

ကုိယ္စားျပဳရမည္။

အတြက္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္

၂၀၁၁

စားျပဳအဖြဲ႕အသီးသီးသုိ႔ေပးသည့္ ပမာဏ၏
၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အပိုဆုေၾကးရရွိ မည္ျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မ

၂၀၁၁

၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပုိၿပီး က်ား

ကြာျခားခ်က္သည္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပုိလွ်င္

၁၉၉၈

သုိ႔မဟုတ္ မ မျဖစ္ေစရ။

ယင္းကြာျခားခ်က္အတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
ေလးပုံ သုံးပုံေလွ်ာ့ခ်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ

အုိင္ယာလန္

ကင္ညာ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦးတုိင္းတြင္းအမ်ဳိး

ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

သမီး ၁၀ ဦးပါရွိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ထပ္ေဆာင္း

အအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရမည္။

ရန္ပုံေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀ ရာခုိင္

ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

ႏႈန္းေအာက္နိမ့္လွ်င္ ပါတီမ်ားသည္ အစုိးရ

အအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရမည္။

ရန္ပုံေငြ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခံရမည္

(၂၀၁၉ တြင္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)

ျဖစ္သည္။

ေနရာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို

၄င္းတုိ႔LISTသြင္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ခံ

သီးသန္႔ခ်န္ထားရမည္။

ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံသည္

၂၀၁၂

၂၀၁၂

၂၀၁၁

က်ား/မ တစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေနလွ်င္ ပါတီမ်ား
သည္ အစုိးရရန္ပုံေငြမရေတာ့ေပ။
ကုိရီးယား

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္

ႏုိင္ငံအဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရွိမႈႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု

က်င့္သုံး သည္ေရြးေကာက္ပြဲ

ရရွိသည့္မဲအေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး

သမၼတႏိုင္ငံ

LISTတြင္ ကုိယ္စားလွယ္

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္LIST

ေလာင္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ရရွိမည့္ရန္ပုံေငြကို

အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ရမည္။

ခ်ေပးသည္။

သီးသန္႔ခ်န္ထားသည့္

တုိင္းျပည္၏ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြ၏ ၃၀

ေနရာမ်ား

ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပါတီမ်ားသို႔ ရန္ပုံေငြေပးၿပီး ၁၀

ႏုိင္ဂ်ာ

၂၀၁၀

၂၀၁၀

ရာခုိင္ႏႈန္းကိုမူ အဆင့္တုိင္း၌ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း
အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ခံရမႈ အခ်ဳိး
အစားအတြက္ ခ်ေပးသည္။
ေပၚတူဂီ

ေနရာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

က်ား/မ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္။

ေအာက္ကုိယ္စားျပဳလွ်င္ အစုိးရရန္ပုံေငြေပး

၂၀၀၆

ျခင္းကုိ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
က်ား/မ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀

ႏွင့္ ၃၃.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားကုိယ္စားျပဳလွ်င္

9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

အစုိးရရန္ပုံေငြေပး ျခင္းကုိ ၂၅
ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေအအယ္လ္အယ္လ္= အယ္လ္ေဘးနီးယား လက္ခ္

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္LISTပိုမုိတင္ေရး
အစုိးရရန္ပုံေငြ မက္လုံးမ်ား
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမည္LISTတင္သြင္းမႈအေရးးအတြက္ တုိးပြားလာေစရန္ မက္လုံး
တစ္ခုအျဖစ္လည္း အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိးက်
ခြဲတမ္း ဥပေဒ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင္ မျဖစ္မေနခ်ိတ္ဆက္ထားရန္မလုိေပ။ ယင္းသုိ႔ ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးသည့္ ၈ ႏုိင္ငံအေၾကာင္းကို ဇယား ၉.၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၆
ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ ေဘာဇနီးယားႏွင့္
ဟာဇီဂုိးဘီးနား၊ ကုိလံဘီယာတုိ႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ားရွိသည့္တုိင္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြေပးျခင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိ
ေပ။ ကုိလံဘီယာ၊ မာလီႏွင့္ ႐ုိေမးနီးယားတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ခံရသည့္ အေရ
အတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး ပါတီတစ္ခုသည္ အစုိးရရန္ပုံေငြပမာဏ တုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ေဟ
တီတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရြးေကာက္ခံရသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အမည္LISTတင္သြင္းမႈ ႏွစ္ခု
စလုံးေပၚမူတည္ၿပီ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြမ်ားေပးသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သုံးသည္။
ယင္းသုိ႔ေသာ စနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးသည့္ အေရးႀကီးေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ရန္ပုံေငြေပးသည္ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား (ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ
သို႔မဟုတ္ ၿပီးေနာက္)၊ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚမီွခုိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေရခ်ိန္၊ စုစုေပါင္း
ရန္ပုံေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုေပးသည့္ ပမာဏ တုိ႔ျဖစ္သည္။
ျပဌာန္းခ်က္ကို အခ်ိန္ကုိက္အသုံးျပဳျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ဆုေပးျခင္းအေပၚအေျခခံျခင္းသည္ ယင္းစနစ္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းမည္ျဖစ္
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ မီီဒီယာစိတ္၀င္စားမႈနည္းၿပီး
မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြလည္း သုံးၿပီးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ႏိုင္ငံေရး
က႑ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း
ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ေဘာစနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိဘီးနား၏ ၂၀၀၉ ပါတီရန္ပုံေငြဆုိင္ရာဥပေဒအရ ကုိယ္စား
ျပဳမႈနည္းသည္ က်ား/မအမ်ဳိးအစားက ရရွိေသာ ေနရာအေရအတြက္၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ၀င္
ေသာ အခ်ဳိးအစားအရ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးသြားမည္ဟု ျပဌာန္းထား
သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ယခင္ပါလီမန္တြင္ရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသမီး အေရ
အတြက္ထက္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာတုိးလာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၆။ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္။ အားလုံး
ကိုၿခဳံၾကည့္လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းLISTတြင္ အမ်ဳိးသမီီးသုံးပုံတစ္ပုံပါရမည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္ကုိေလးစားလုိက္ၿပီး ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ပါတီအေရအတြက္သည္ ၃၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း
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ရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြဥပေဒအရ ‘လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳ ေနရာမရွိေသာ ပါတီ
အစုိးရရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိျခင္း အလ်ဥ္းကင္းရမည္’ဟု ဥေရာပရွိ

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲကအစည္းက ဆုိသည္။၆၆ ထုိ အဆုိေၾကာင့္
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားရယူသုံးစြဲခြင့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
ယင္းသုိ႔ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမ်ားရထားသည့္ ပါတီမ်ားကသာ သုံးစြဲႏိုင္ခြင့္
ရွိသေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။
‘မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္LISTတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရးကို တုိးျမႇင့္ထား
သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အမ်ဳိး
သမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏၏ ရရွိခဲ့သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္
အခ်ဳိးက်ၿပီး အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားရရွိမည့္ ပမာဏကို တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္’ ဟု ႐ုိေမးနီးယား၏
၂၀၀၆ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။၆၇ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္
၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အမ်ဳိးသမီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္
ဥပေဒသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သက္ေရာက္မႈရွိေနခဲ့သည္။ ႐ုိေမးနီး
ယားတြင္ ပါတီႀကီးမားက ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြပမာဏမ်ားမ်ားစားစားကုိ လက္ခံရရွိေနစဥ္
ပါတီအခ်ဳိ႕ကမူ အစုိးရရန္ပုံေငြအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားမွီခုိေနရသည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ေရခ်ိန္
သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ၄င္း၏ အျခားရန္ပုံေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ
မက္လုံးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
အီးသီးယုိးပီးယားတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ဥပေဒအရ ပါတီက အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စား
ေလာင္းမ်ား အမည္LISTတင္သြင္းမႈအပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား
အခ်ဳိးအစားအလုိက္ခြဲေ၀ေပးသည္။ သုိ႔တုိင္ ၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္း ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ တြင္ ၁၂။ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္
ဟု အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ေျပာရမည္ဆုိ
လွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္တုိးလာသည့္
တုိင္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၏ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးဆက္ေၾကာင္ဟု မဆုိသာေပ။
ေဟတီ၏ ၂၀၀၆ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္
အမ်ဳိး သမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ ပါတီမ်ား
(ယင္းတုိ႔အနက္မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေရြးခ်ယ္ခံရမည္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အစိုးရရန္ပုံ
ေငြႏွစ္ဆရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။၆၈ ဥပေဒအရ ယင္းရန္ပုံေငြမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
ကို

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားေလာင္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ရန္

အသုံးျပဳရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အသစ္ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ ေဟတီ၏ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ
(၂၀၁၂ တြင္ အတည္ျပဳ)အရ ေရြးေကာက္ခံႏွင့္ ခန္႔အပ္ခံေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးက်
ခြဲတမ္း အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္လုိအပ္သည့္တုိင္ ထုိစဥ္မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပ
ရေသးသည့္အတြက္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။
အမည္LISTတင္သြင္းျခင္းကို ဦးတည္ျခင္း၏ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္
မွာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ထားရွိျခင္းျဖင့္
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မ်ားသည္

ေရြးေကာက္ခံရေအာင္မရည္ရြယ္ဘဲ ရန္ပုံေငြအလြယ္ရေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ ပါတီမ်ားက ႐ႈျမင္
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ၾကမည့္ အေရးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမည္LISTတြင္ထည့္သြင္းေသာ္လည္း အႏုိင္ရ
ရန္ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ထားရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ အမည္မ်ားကို LIST၏ ေအာက္ဆုံး
တြင္ထားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ခံရဖြယ္မရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္ေဘးနီးယားတြင္ ျဖစ္ပြားသကဲ့
သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေဟတီ၏ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမည္LISTတင္သြင္းမႈအတြက္ ကနဦး
ရန္ပုံေငြေပးၿပီး အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရြးေကာက္ခံရပါက ႏွစ္ဆတုိး
ေပးျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္ကိုျပဌာန္းထားျခင္းျဖင့္ ယင္းအျဖစ္မ်ဳိးကိုေရွာင္ ရွားႏိုင္ရန္ႀကဳိးပမ္းထား
သည္။ အမည္LISTတင္သြင္းျခင္း မက္လုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းထားသည္ႏွင့္ မလြဲေခ်ာ္ေစရန္
ျဖစ္သည္။၆၉ သုိ႔တုိင္ဥပေဒမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုိအပ္သည္။
ဇယား ၉.၄။ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစုိးရရန္ပုံေငြ
ခြဲေ၀ေပးျခင္း၇၀
ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေသးစိတ္

တုိင္းျပည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းသည္ က်ား/မအမ်ဳိးစားတစ္ရပ္ရပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္

ဟာဇီဂိုဘီးနား

ရရွိသည့္ေနရာအခ်ဳိးအစားအရ အစုိးရ ရန္ပုံေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိို ခ်ေပးသြား

၂၀၀၆

မည္ျဖစ္သည္။
ကုိလံဘီယာ

အစုိးရအဖြဲ႕ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားေရြးေကာက္ခံရသည့္

၂၀၁၁

အေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားရပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား အစုိးရရန္ပုံေငြ
၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အီသီးယုိးပီးယား

ပါတီက အမည္LISTတင္သြင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

၂၀၀၉

အေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္
ျဖစ္သည္။
ေဟတီ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္LISTတြင္ အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး ၃၀

၂၀၀၈

ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ၿပီး (၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေရြးေကာက္ခံရလွ်င္) အလားတူ
ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အစုိးရရန္ပုံေငြကုိ ႏွစ္ဆခံစားခြင့္ရွိသည္။
အီတလီ

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းLISTအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ က်ား/မ

၂၀၁၂

တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို သုံးပုံႏွစ္ပုံထက္ပုိၿပီး မေရြးခ်ယ္ရေပ။ ျပဌာန္းထားသည့္
အတုိင္းလုိက္နာျခင္းမရွိလွ်င္ အျမင့္ဆုံးခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက်ာ္လြန္သြား
သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားအရ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီကို ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။ (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ)။
မေပးဘဲထားသည့္ ရန္ပုံေငြကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီမ်ား
အတြက္ ထားရွိၿပီးေပးသြားမည္ျဖစ္သညည္။
မာလီ

ရန္ပုံေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိးအစား အရ ၂၀၀၅
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ခြဲေ၀ေပးသည္။

ပါပူ၀ါ နယူးဂီနီ

ပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက မဲအေရအတြက္ အနည္းဆုံး၁၀ ၂၀၀၃
ရာခုိင္ႏႈန္းရလွ်င္ အဆုိပါမဲရရွိသည့္ ကိုယ္စားေလာင္း အတြက္ေပးႏုိင္ရန္
ဗဟုိရန္ပုံေငြ ကီနာ ၁၀၀၀၀၀၀ ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထဲ မွ
အမည္LISTတင္သြင္းသည့္ပါတီက ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သူမ ကိုယ္စား
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ခံစားခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
ပမာဏကို ေကာ္မရွင္က ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။
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႐ုိေမးနီးယား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအႏိုင္ရသည့္

၂၀၀၆

တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားကို

က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း

ရွင္းလင္းစြာ ခြဲေ၀ခ်ထားႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္း၊
အမ်ဳိးသမီးစြမ္းအင္ျမႇင့္ခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား
၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ရန္ပုံေငြေပးျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ယင္းျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံက (အမ်ားစုက ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းက) မၾကာေသးမီက
က်င့္သုံးခဲ့သည္။၇၁
ဘရာဇီးလ္၊ ကုိလံဘီယာႏွင့္ ေဟတီတုိ႔တြင္ စြမ္းအင္ျမႇင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

အေထာက္အပံ့ျပရန္

အစုိးရရန္ပုံေငြကိုသုံးၿပီး

ေကာ္စတာရီကာ၊

ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ အုိင္ယာလန္တုိ႔တြင္မူ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသုံး
ျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ပါတီမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းရန္
လုိအပ္သည္။၇၂ ဖင္လန္တြင္ ရန္ပုံေငြ၏ အခ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ကုိ ပါတီအတြင္း အမ်ဳိးသမီးေရးရာ
လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ အသုံးျပဳရသည္။ အုိယာလန္တြင္ ရန္ပုံေငြ
ရရွိေရး အရည္အေသြးျပည့္မီရန္ ပါတီလုပ္ငန္း၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို
ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအ၀င္ စံႏႈန္းတစ္စုံတစ္ရာကို ပါတီမ်ားက ျဖည့္ဆည္းရသသည္။ သုိ႔တုိင္ ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီမ်ားၾကား ပမာဏမွာ အလြန္တရာကြာျခားသည္။၇၃ အျခားဥပမာမ်ားကို ဇယား ၉.၅
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္

အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းသည္ အမ်ားစုက လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒျပဳကာ
က်င့္သုံးလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ မၾကာေသးမီီကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တုိးတက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏
ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာကို ဦးတည္သည့္ ဥပေဒမ်ား
ထည့္သြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈနိမ့္ေနျခင္းကုိေျဖရွင္ရန္း နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္
ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သင္တန္းႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကိုဦးတည္သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကို ဦးတည္
သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံကုိးခုက
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြကအႀကဳံနည္းပါးျခင္းေၾကာင္း သမုိင္းေၾကာင္း
အရ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈနိမ့္ခဲ့သည္။
တကယ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးရျခင္းမွာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားကို အမည္LISTမတင္သြင္းရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္
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ေနရာမ်ား၏ အခ်ဳိးအစားအရ ႏုိင္ငံပုိင္ရန္ပုံေငြမွခ်ေပးသည့္ ပမာဏကို

မခံရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၇၄ သင္တန္းႏွင့္
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါပုံကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အေလးထားခဲ့ၾက
ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုတည္ေဆာက္႐ုံသာမက
မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ မည္သုိ႔ရွာေဖြရမည္ႏိုင္ဆုိသည့္ သင္တန္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
ေကာ္စတာရီကာ၏ ႏိုင္ငံေရးလူမႈဘ၀တန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒအရ ပါတီမ်ား
သည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြကုိ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခု
သုံးစြဲရန္လုိအပ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား တန္္းတူညီမွ်
ခြဲေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။၇၅ ပါတီႏွစ္ခုက ယင္းရန္ပုံေငြမ်ားမည္သုိ႔ခြဲေ၀သည္ကို ဇယားကြက္ ၉.၁
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇယားကြက္ ၉.၁။ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္
ေကာ္စတာရီကာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း
ႏုိင္ငံသားလႈပ္ရွားမႈပါတီ (Citizen’s Action Party)
ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သင္တန္းႏွင့္
အဖြဲ႕ အစည္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားၿပီး ယင္းအနက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္သင္တန္းအတြက္ ခြဲေ၀သုံးစြဲသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ား ပါတီအတြင္း
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အတြက္ သုံးစြဲၿပီးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္သည္။ ပါတီသည္ ပါတီတြင္းေရြးေ
ကာက္ပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ေအာက္တြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ် ေရး႐ုံးတစ္ခုထူေထာင္ၿပီး က်ား/
မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္

လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါတီလုပ္ငန္းမူ၀ါဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။၇၆

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ
ဘက္ဂ်က္၏ အနည္းဆုံး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ
တြင္ ခြဲေ၀သုံးစြဲရန္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းမူ၀ါဒ အပုိဒ္ ၁၇၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိက္နာမႈ
ကို ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပညာေပးလုပ္ငန္းအတြင္း၀န္က ပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ
ဥကၠဌႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ ၾကီးၾကပ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္မ်ားအတြက္

သင္

တန္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။

၇၇

မကၠဆီကို ဥပေဒအရ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္း ေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀သုံးစြဲရန္လုိအပ္သည္။ ဥပေဒကို
က်င့္သုံးရာတြင္ လက္ေတြ႕၌ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး

ပါတီအမ်ားစုက အမ်ဳိး

သမီးႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ေရးထက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ရန္ပုံေငြကို
သုံးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
တည္ ေဆာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ မည္သည့္အရာကိုဆုိလုိသည္ကုိ ပါတီမ်ားက ေရေရရာရရာ
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မသိၾက ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ထုိစနစ္ကို မလုိက္နာျခင္းအတြက္ နည္းပါေသာဒဏ္ေငြကိုေပးလုိၾကျခင္း

အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း
ေဟတီ၏ ဥပေဒသစ္အရ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပါတီ၀င္မ်ားအား
ႏိုင္ငံေရး ပညာေပးရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္
အတြက္

အသုံးျပဳရမည္ဟု

ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ

လက္ေတြ႕တြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေပ။ မည္သုိ႔ပင္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
၏ မဲဆြယ္ေရးအတြက္ ပါတီအတြင္း ရန္ပုံေငြမ်ားခြဲေ၀ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ
တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးေရးရာ
ပါတီတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ရရွိသည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို
အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕သို႔ ခ်ေပးရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္
ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမည္LISTတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား၊ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ အေျခခံလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ
ေထာက္ခံမႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ
စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံနည္းသည့္ ယွဥ္ၿပဳိင္သူမ်ားအား လမ္း ညႊန္ႀကီးၾကပ္သူ
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
အမ်ဳိးသမီးေရးရာအျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ အေရးႀကီးသည္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၏ ေအာင္ျမင္ေရးေသာ့ခ်က္မွာ ယင္းတုိ႔၏ရာထူးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊
ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ၄င္းတုိ႔ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြရယူသုံးစြဲျခင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ညႊန္းထား
ျခင္းျဖစ္သည္။၇၉ ဖင္လန္သည့္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အျခား
ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ား (ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဆြီဒင္)မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအတြက္ ရန္ပုံေငြေပး
ျခင္းကုိ ပါတီျပင္ပအကူအညီမ်ားမွ ေပးသည္။

အမည္LISTတင္သြင္းေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
တုိဂုိ၏ ဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားအတြက္ အမည္LISTတင္သြင္းေၾကးေလွ်ာ့ခ်သည့္
ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား LISTသြင္းျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ပါတီမဲဆြယ္ကုန္ က်စရိတ္စုစုေပါင္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးျမင့္မားသည္ဟု
ေဖာ္ျပၾကၿပီး ထုိစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္လွ်င္ မွတ္ပုံတင္
ေၾကးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမတစ္ဦး၏ လစာ
သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၊၈၀ သာရွိသည့္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးသည္ ပါတီမ်ား အတြက္
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သမား႐ုိးက်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ရင္းျမစ္မ်ားလက္
လွမ္းမီမႈနည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးျမင့္မားမႈက စုိး ရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္ေစခဲ့
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ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။၇၈

သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားစုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဆီရီယာလီယြန္အ
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

မ်ဳိးသမီးဖုိရမ္ကလည္း ထုိအခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ျမင့္မားျခင္းသည္
အမ်ဳိးသမီီးမ်ား အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားအား ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမွထြက္ခြာသြားေ
စလွ်က္ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပၿပီး မွတ္ပုံတင္ေၾကးျမင္မားမႈကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ၂၀၁၂ ေဒသႏၱရႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီတြင္ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ဖုိ႔ရန္က ေတာ
င္းဆုိမႈတစ္ခုစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၈၁
ကေလးထိန္းျခင္းႏွင့္

မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း

စရိတ္မ်ားသည္လည္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရးကို အဆီးအတားျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း
အရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကေလးထိန္းျခင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလ

တစ္ခုအတြင္း ရခြင့္ရွိေသာကုိယ္ေရးကိုယ္တာကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ကေနဒါေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ
တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။၈၂
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

သူ

သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏
မဲဆြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး

ရသင့္ရထုိက္သည့္စရိတ္မ်ားတြင္

(က)

ခရီးသြားလာေနထုိင္ေရး

ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ခ) ကေလးထိန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ (ဂ) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက ပုံမွန္
ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ မနာက်န္းသူတစ္ဦးဦးအတြက္
ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ကုန္ကစရိတ္မ်ား (ဃ) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္လွ်င္
မသန္စြမ္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ေနာက္ထပ္ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္
ျဖစ္သည္။
မင္နီဆုိတားအပါအ၀င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း
အလားတူစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိၿပီး

ကေလးထိန္းစရိတ္ကို

မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္

ျပန္ေပးရမည့္ ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ယူဆသည္။

၈၃

အားလုံး

ယင္းသည္ ကေလး

ထိန္းတာ၀န္ကို အမ်ားဆုံးယူရေလ့ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေရးအတြက္
အေရးႀကီးသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဇယား ၉.၅။ က်ား/မတန္းတူညီမႈမႈကို ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခြဲေ၀မႈမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳျခင္း၈၄
တုိင္းျပည္

သင္တန္းႏွင့္က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္

ဘရာဇီးလ္

ပါတီရန္ပုံေငြျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈကို ျမႇင့္တင္မည့္အစီအစဥ္ ၂၀၀၉
မ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကို သုံးစြဲမည္။ ႏိုင္ငံ
လုံးဆုိင္ရာပါတီေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
(အနည္းဆုံး စုစုေပါင္း၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈကို
ျမႇင့္တင္ရန္ မီဒီယာထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခြဲေ၀ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ကုိလံဘီယာ

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု
မ်ားပါ၀င္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရရန္ပုံေငြျဖင့္
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၁

ေကာ္စတာရီကာ

၁၉၉၀

မ်ားၾကား တန္းတူညီမွ်စြာခြဲေ၀ေပးရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္

၂၀၀၉

ပါ၀င္မႈအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုကို ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
ေဟတီ

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီးအစုိးရရန္ပုံေငြ

၂၀၀၈

ရယူထားသည့္ ပါတီမ်ားသည္ ယင္းရန္ပုံေငြမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပါတီ
၀င္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပညာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရမည္။
ဟြန္ဒူးရပ္

အစုိးရရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေနာက္ထပ္ရန္ပုံေငြ

၂၀၁၂

မ်ားကုိ အမ်ဳိသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ပါတီမ်ားၾကား ခြဲေ၀ေပးရမည္။။
အုိင္ယာလန္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ပါတီမ်ားကရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ႏိုင္ငံေရးလုပ္

၂၀၀၉

ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ပါ၀င္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါ
အ၀င္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။
အီတလီ

ႏုိ္ငံေရးပါတီအသီးအသီးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသည္ လက္ခံရရွိသည့္

၁၉၉၉

ရန္ပုံေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ပါ၀င္မႈတုိးျမႇင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးရမည္။
ကုိရီးယား

ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းသည္ အစုိးရကေပးသည့္ရန္ပုံေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

ျပည္ေထာင္စု

ထက္မနည္းေသာ ပမာဏကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈကို

သမၼႏုိင္ငံ

ျမႇင့္တင္ရန္ အသုံးျပဳရမည္။

မကၠဆီကို

ပါတီတုိင္းသည့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

၂၀၁၀

၂၀၀၈

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေပးျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တုိးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတုိ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္အသုံးျပဳရမည္။
ေမာ္႐ုိကို

ရန္ပုံေငြေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈအားေကာင္းေစရန္

၂၀၀၉

ရည္ရြယ္သည့္ အေထာက္အပံ့ျပဳေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေပးျခင္းျဖစ္
သည္။ (တစ္ခုလွ်င္ MAD ၂၀၀၀၀၀ (အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာ 34000)
အထိ)
ပနားမား

မဲရရွိမႈအေပၚအေျခခံၿပပီး ႏွစ္စဥ္ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို

၂၀၀၆

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ခြဲေ၀ခ်ထားၿပီး ယင္းအနက္မွ ၁၀ ရာခုိင္

၂၀၁၂

ႏႈန္း အမ်ဳိးသမီးစြမ္းအားျဖည့္ေရးသီးသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးရမည္။
လိုက္နာမႈ
ေကာ့စတာရီကာ

ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအတြက္ အစုိးရရန္ပုံေငြ၏

၁၉၉၀

ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုခု ခြဲေ၀သုံးစြဲခြင့္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အခြင့္အာဏာ

၂၀၀၉

ေပးထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမဟုတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပသည့္
က်ား/မႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ဦးတည္ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လက္မွတ္ရLISTကိုင္တစ္ဦးက စစ္ေဆး
အတည္ျပဳထားသည့္ လက္မွတ္ျဖင့္ ပါတီမ်ားက တင္ျပရမည္။ လက္မွတ္
မတင္ျပလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခုံ႐ုံး(TSE) က ယင္းအတြက္
ေပးမည့္ေငြမ်ားကို တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
ဟြန္ဒူးရပ္

ပါတီတြင္းေရြးခ်ယ္မႈမတုိင္မီ ေျခာက္လႀကဳိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခုံ႐ုံးက

၂၀၀၉

ေစာင္ၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးးမူ၀ါဒတစ္ခုကို ပါတီမ်ား
က တင္သြင္းရမည္။ တင္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါ ပါတီမ်ားကိုေပးသည့္
ရန္ပုံေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေငြတပ္႐ုိက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

ေဟတီ

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားအမည္LISTတင္သြင္းျခင္းမွ

၂၀၀၈

ရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မိမိတုိ႔ပါတီ၀င္မ်ား ႏိုင္ငံေရးပညာ
ေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္ သုံးရမည္။
အမ်ဳိးသမီးေရးရာကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း
ဖင္လန္

ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ပါတီကႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္ အေထာက္အပံ့

၁၉၇၅

မ်ား၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ကို အမ်ဳိးသမီးေရးရာအတြက္သုံးရမည္။
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ေပးျခင္း
ပါတီက အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး

တုိဂုိ

၂၀၀၇

၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အမ္ေအဒီ = ေမာ္႐ုိကို ဒါဟမ္း

Oya'jzifUjyXmef;rxm;aom enf;vrf;rsm;
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲကအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္

နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးၾကသည္။

ပါတီအဆင့္တြင္

ႏိုင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္

ေထာက္ပံ့ရန္
ကုိယ္စားလွယ္

ေလာင္းမွတ္ပုံတင္စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ က်ား/မ
ေရးရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ရန္ပုံေငြ အေထာက္
အပံ့ရရန္ ေနာက္ထပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိး
သမီးအေရအတြက္ တုိးပြား ေအာင္ႀကဳိးပမ္းၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ပါတီ
စြဲရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရန္ပုံေငြရွာေဖြမႈကို
အကူအညီေပးျဖင့္ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေအာင္ လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက
သည္။
ပါတီစြဲကင္းေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကလည္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြေပးသည့္ပုံစံျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြအတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ထည့္၀င္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔
လည္းေကာင္း နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အကူအညီေပး
ၾကသည္။ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာအရ ယင္းသုိ႔ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား မရွိသည့္အတြက္
ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုိၿပီးခက္ခဲ
မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအေပၚသက္ေရာက္
မႈမ်ားႏွင့္

အေလ့အထေကာင္းမ်ားရွိေစရန္

ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးၾကသည့္

ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္

ပက္သက္သည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျခရာခံျခင္းျဖင့္ ယင္းသုိ႔
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အမည္LISTတင္သြင္းျခင္းကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္မႈတုိ႔
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔က အခရာက်သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ပါတီ၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ရန္ပုံေငြကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္လည္း တာ၀န္ရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏
ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈတြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာေနရာမွရွိေနသည္။ မတူညီေသာ ေဒသမ်ားမွ
ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္
ေၾကးမ်ားေလွ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ထူေထာင္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တန္းတူပါ၀င္ႏိုင္
မည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သုံးၾကသည္။

ပါတီတြင္း ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ား
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္
ပထမဆုံး အႀကိမ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပဳိင္သူ
ရင္ဆုိင္ရသည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳကာ

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အတြက္ ရန္ပုံေငြရွာရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ယင္း
ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီမ်ား (စီေအပီ) ကဲ့သုိ႔ ပါတီ၏
အျခားရန္ပုံ ေငြရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူကြဲျပားသည့္ ပါတီတြင္းနည္းလမ္းျဖစ္
သည္။ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဥပမာမ်ားအနည္းငယ္သာရွိသည္တုိင္ ယင္းနည္းလမ္း၏ ပုံစံ
သည္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအားအေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈမ်ား အမ်ား
အျပား တုိး တက္လာခဲ့သည္။
ကေနဒါတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံရန္တြင္ ေငြေၾကးရွာ
ေဖြရန္ႏွင့္ သုံးစြဲရန္ ဂ်ဴဒီလာမာ့ရွ္ရန္ပုံေငြကို လစ္ဘရယ္ပါတီက ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ရန္ပုံေငြ
မ်ားမည္သုိ႔သုံးစြဲသည္၊ ရန္ပုံေငြမ်ား လက္ခံရရွိရန္ မည္သည့္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအားဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိသည္ဆုိသည္ကုိ ပါတီကတုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ရန္ပုံေငြ
သည္ ကေနဒါရွိ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြပြဲ
မ်ား၊ တုိက္႐ုိက္အီးလ္ေမးပုိ႔ျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အင္တာနက္တုိ႔ကိုသုံးျခင္းမ်ားျဖင့္ ကနဦးအားျဖင့္
ရန္ပုံေငြရွာရသည္။၈၅
အိုင္ယာလန္တြင္ ေလဘာပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးေရးရာက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အခ်ဳိး
အစား မမွ်စြာသက္ေရာက္ေနသည္ဟု ၄င္းတုိ႔ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ “စီ ငါးလုံး” ျဖစ္သည့္ ေစာင့္
ေရွာက္မႈ (care)၊ ဓေလ့ (culture) ေငြေၾကး(cash)၊ ယုံၾကည့္စိတ္ခ်မႈ(confidence)ႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ (cႏွင့္idare selection)ကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပါတီသည္ အမ်ဳိးသမီးပါတီ၀င္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူထု
ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိယ္စား
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ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ကုိ အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းေပၚ အေလးထားေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။၈၆ ဂါနာတြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ သံႏၷိဌာန္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ
ေရးတြင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ရန္ပုံေငြ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ခြဲေ၀ေပး
ရန္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီစုံအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က ထုတ္ျပန္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။၈၇

ဇယားကြက္ ၉.၂။ အယ္လ္ဆာေဗးဒုိး၏ FMLN
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို မီးေမာင္းထုိးျပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္အား
အယ္လ္ဆာေဘးဒုိးတြင္ Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN) က
ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေထာက္ခံသူ
မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအားဆက္သြယ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရွာေဖြခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ညစာစားပဲြမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ထား
သည့္

ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းမ်ားအပါအ၀င္

ေၾကာ္ျငာစရိတ္မ်ားကာမိေစရန္ျဖစ္သည္။

ရွာေဖြရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ မီဒီယာထိေတြ႕မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အားလုံး၏ အမည္မ်ားျဖင့္ ပုိစတာမ်ားႏွင့္ တီရွပ္မ်ား႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းျဖန္႔ေ၀
ရန္ ပါတီ၏လမ္းစဥ္မ်ား ပုံႏွိပ္ျခင္းတုိ႔တြင္သုံးစြဲသည္။၈၈

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လုပ္အားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကူညီရန္ သုိ႔မဟုတ္
ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပါတီမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးခဲ့
ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

တာ၀န္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္

ကေလးထိန္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္အခါ

အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈကို

အသိ

အမွတ္ျပဳကာ ကေနဒါ၌ လစ္ဘရယ္ပါတီ ပါတီီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ LISTသြင္းထား
သည့္ကာလအတြက္ ကေလးထိန္းရန္အတြက္ ကေနဒါေဒၚလာ ၅၀၀ အထိ (အင္တာေနရွင္နယ္
ေဒၚလာ ၄၄၀) အမ်ဳိး သမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ခရီးေ၀းသြားရျခင္း
(ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္ေျမက်ယ္၀န္းျခင္း)အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ထပ္ေဆာင္းေပး
ထားသည္။ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္ ကေလးထိန္းစရိတ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အား လုပ္အားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ကေမာၻဒီယားတြင္ ဆန္ရိန္ဆီ
(Sam Rainsy) ပါတီက ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႔ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း လုိအပ္
ေကာင္းလုိအပ္သည့္

အဓိကက်ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ

အားေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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အမ်ဳိးသမီိးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အ၀တ္အစားမ်ား၊ မဲဆြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား

ေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႔ လူအားႏွင့္ပစၥည္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေရးအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ပါတီ၀င္
ေၾကးႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ေၾကးအပါအ၀င္

ကနဦးအဖုိးအခမ်ားေပးရေလ့ရွိ

မည္ျဖစ္သည္။ ပါတီ၀င္ေၾကးးသည္ ပါတီီမ်ားအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး၀င္ေငြတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
ပါတီလုပ္နင္းမ်ားကုိရန္ပုံေငြေပးရန္ႏွင့္ ပါတီယႏၱယားဆက္လက္လည္ပတ္ေစရန္ အသုံးျပဳၾက
သည္။၉၀ ထုိ႔ျပင္ ကုိသားလွယ္ေလာင္းမ်ားက မိမိမွတ္ပုံတင္ေၾကးကို မိမိဘာသာသြင္းေပးရန္
လုိအပ္သည့္ပါတီမ်ားရွိသလုိ

ပါတီသုိ႔လည္းေကာင္း၊

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသည့္

အဖြဲ႕သို႔

တုိက္႐ုိက္လည္းေကာင္း မွတ္ပုံတင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ကေပးရေလ့ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ
ေပးသြင္းရမႈမသည္ ပမာဏမ်ားျပားေလ့ရွိသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စားေလာင္းမ်ား
အတြက္ ဆီးတားပိတ္ဆုိ႔မႈတစ္ခုျဖစ္ေနႏုိင္သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိၿပီး

ေရြးေကာက္ခံရန္ အားေပးမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါတီ၀င္ေၾကးႏွင့္

ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း
မ်ား ကို အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည့္တုိင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ မည္မွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိ
သည္ကို မသိရေခ်။ သာဓကအေနျဖင့္ ဂါနာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးနီးပါ၌ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ရာ၌ အမ်ဳိးသားမ်ားေပးရသည့္ ေၾကးထက္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
ကုိသာေပးရသည္။၉၁ ႏုိင္ဂ်ီရီးယားတြင္လည္း

အလာတူပင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္က်င့္သုံးသည့္

တုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ ပါတီအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဟု ပါတီေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက

ဆုိလာခ်ိန္သည့္

ယင္းသည္

အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ျဖစ္လာခဲ့သည္။၉၂
ယင္းလုပ္ငန္းအေပၚ က်ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည့္ ေ၀ဖန္မႈမွာ တုိဂုိတြင္ျဖစ္ခဲ့သလုိ
ဥပေဒမွတစ္ဆင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား တရား၀င္မႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံကို
ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ တရား၀င္မႈအေပၚႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႀကီးစုိးေသာ အခြင့္အာဏာတည္ေဆာက္ပုံကိုေျဖရွင္းမည့္ တစ္ဆက္
တည္းပါလာေသာ

လုပ္ငန္းကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေပၚတြင္ျဖစ္မည္။

ေနာက္ဆုံး

အေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ပါတီ၀င္ေၾကးႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အားေပးမႈ
အေပၚ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈသာရွိသည့္အျပင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ပါတီအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး အကူအညီမ်ားကို
အားေပးရန္ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြကမႈမရွိျခင္းတြင္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈ
သာရွိသည္။

ပါတီဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး ကြန္ရက္မ်ား
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ အေရးကိစၥတစ္ခုအား ေထာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္
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မ်ားအေပၚ က်ေရာက္မည့္ ရန္ပုံေငြ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကန္႔ကြက္ရန္ ပါတီ၀င္မ်ား၏၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားျဖင့္ ပါတီဆုိင္ရာရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးကြန္ရက္မ်ား
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

က ရန္ပုံေငြရွာေဖြၾကသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈသုိ႔
တုိက္႐ုိက္လွဴဒါန္းၾကသလုိ သီးျခားလြတ္လပ္စြာလည္း သုံးၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စုတြင္ ယင္းတုိ႔သည့္ Democratic EMILY’s List ႏွင့္ Republican WISH List တုိ႔ကဲ့သို႔ PAC
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အမ္မလီ၏

LISTသည္

အမ်ဳိးသမီီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုယ္စား

အလွဴခံရရွိမႈအမ်ားအျပားကုိ LISTျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇယားကြက္ ၉.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေငြပမာဏမ်ားမ်ားစားစားေပးႏုိင္သည့္ ယင္းသုိ႔ေသာ
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမည္LISTတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ေငြပမာဏႀကီးႀကီးမားမား လုိအပ္သည့္ အေမရိကန္ကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းဗဟုိျပဳ စနစ္မ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။

ဇယားကြက္ ၉.၃။ EMILY’s List၉၅
EMILY’s List၏ အေရးတၾကီးေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ရန္ပုံေငြပုိရွာရန္
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး၀န္ထမ္းငွားရမ္းျခင္းအပါအ၀င္

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေ

ဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အေတြ႕အႀကဳံရယူျခင္းႏွင့္ နာမည္အသိအမွတ္ျပဳမတုိရရွိေရးအတြက္
မဲဆြယ္လႈပ္ ရွားမႈတြင္ အေစာပုိင္းကာလရန္ပုံေငြမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုိအပ္သည္ဟု
အသိအမွတ္ျပ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။၉၃ အေစာပိုင္းကာလရန္ပုံေငြမ်ားရရွိႏိုင္မႈသ
ည္ ကုိယ္စားေလာင္း အျဖစ္အမည္တင္သြင္းခြင့္ပုိမုိတုိးတက္လာေစသည္။ အထူးသျဖင့္
လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္

ယွဥ္ၿပဳိင္ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ျဖစ္သည္။

‘ေငြပင္ေငြရင္း’

ကုိပုိၿပီး အာ႐ုံစုိက္ျခင္းအေပၚ EMILY’s List က ဦးတည္ခ်က္ထားျခင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကိုင္တုိင္ေငြစိုက္ရေလ့ရွိသည့္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းLISTပါေရး

အတြက္ လုိအပ္သည့္အေစာပုိင္းကာလ ရန္ပုံေငြမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္
ရန္ပုံေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။၉၄
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ PAC EMILY’s Listသည္ (ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းကုိ
ေခၚသည့္ Early Money is Like Yeast ၏ အတုိေကာက္) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္
ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ဒီမုိကရက္တစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က
စတင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား မတုိင္မီက အမ်ဳိးသမီီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသည္

မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္

နည္းၿပီး ရၾကသည္။

၉၆

အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္

EMLIY’s LIST ျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည့္ ပထမဆုံးေသာ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးမွာ

၁၉၈၆

ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္

အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘာဘရာမီကူလ္စကီးျဖစ္သည္။ မီကူလ္စကီးသည္
သူမမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၏ ပထမသုံးလပတ္တြင္ EMILY’s LIST မွ သူမမဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ
စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀ ကိုရရွိခဲ့သည္။၉၇
ယခုအခါ ကြန္ဂရက္တြင္ အရွည္ၾကာဆုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္လာၿပီး အင္အား
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ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသမီီးျဖစ္လာသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မီကူလ္စကီးက
‘EMILY လည္းမရွိခဲ့ဘူး၊ EMILY လည္း အခ်ိန္ကုိက္ေရာက္မလာဘူးဆုိရင္ ကၽြန္မဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အင္
မတန္အေရးႀကီးပါတယ္’ လုိ႔ ၂၀၁၁ တြင္ ေျပာခဲ့သည္။၉၈အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္
မီကူလ္ စကီး၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ EMILY’s LISTအခ်ိန္ ကိုက္ေရာက္ရွိလာၿပီးကတည္းက
အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္
တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပုိၿပီးရန္ပုံေငြရွာလာႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
စရိတ္မ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေဒၚလာသန္းခ်ီၿပီးတက္လာမည့္အလားအ
လာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရးကို အားယုတ္ေစ
သည္။၉၉
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေနရာတစ္ခုအတြက္ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ သန္းရွိခဲ့ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္
ေနရာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး အျပင္း
အထန္ယွဥ္ၿပဳိင္ရ

သည့္ေနရာမ်ားတြင္

ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္မ်ားစြာပိုမုိကုန္က်သည္။၁၀၀

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ EMILY’s LIST၏ မူလရည္မွန္း
ခ်က္ျဖစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းျဖစ္လာမည့္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာေ
ဖြေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ဳိးစုံ
ေပးရန္ ေငြပင္ေငြရင္းေပးရန္ထက္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည္ get-out-the-vote လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေဆာင္ရြကလ
္ ာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္
ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ
လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရွာေဖြျခင္းပုံစံတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ အမ်ဳိးသမီီးကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား အႀကဳိေရြးခ်ယ္မႈကို ဂ႐ုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ေထာက္ခံထားသည့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

EMILY’s

LISTအလွဴမွ

တုိက္႐ုိက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို စုေဆာင္သည့္ ယင္းနည္းလမ္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြရရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ PACs အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ
စက္၀န္းတစ္ခုသတ္မွတ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မ်ားစြာေက်ာ္
လြန္ရရွိခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ စံခ်ိန္တင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္
အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏ႏွစ္ဟုတင္စားေခၚရသည့္ ၁၉၉၂ တြင္ EMILY’s LISTက ေထာာက္ခံ
ေပးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအသီးသီးအား ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀
ထည့္၀င္ခဲ့သည္။၁၀၁ EMILY’s LISTသည္ ၁၉၉၂ မွ ၂၀၀၆ အထိ ရန္ပုံေငြအမ်ား
ဆုံးေပးသည္ ထပ္ဆုံး PAC ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းတြင္လည္း ထိပ္ဆုံးနီးပါးရွိခဲ့
သည္။၁၀၂စတည္ထူေထာင္သည့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြန္ဂရက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း
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ႀကီးေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ လ်ာထားေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္

ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး အႏုိင္ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။၁၀၃ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
9. Women in Politics: Financing for Gender Equality

မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွာေဖြေပးခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ကာ တုိးျပည္ရွိ PACs မ်ားတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။
EMILY’s LIST၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ႏုိင္ငံတကာက သိရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အမ်ဳိးသမီး
ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အလားလူလွဴဒါန္းမႈပုံစံမ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္
သမီးမ်ား၏ကြန္ရက္မ်ား

EMILY’s List Australia ႏွင့္ ယူေကရွိ ေလဘာအမ်ဳိး
ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ရန္ပုံေငြပုိမုိမ်ားျပားစြာ ရွာေဖြႏိုင္သည့္တုိင္ ယင္း
ကြန္ရက္မ်ား (EMILY’s List ကဲ့သို႔)၏ ေထာက္ပံ့မႈကို မရရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ဆုိးဆုိးရြားရြား အေန
တြင္ရွိေနသည္ဟု

ေလ့လာမႈအရသိရသည္။၁၀၄

အစဥ္အလာရန္ပုံေငြေပးျခင္းမွာ

အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီိးမ်ား ခက္ခဲစြာ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည့္ေနရာ
မ်ားသို႔ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ EMILY’s List ႏွင့္ အလားတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
ယင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက အၾကံျပဳထားသည္။

The WISH List
ရီပတ္ဘလီကင္

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အႀကဳိေရြးခ်ယ္မႈကို

ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာရန္ The WISH List (Women in the Senate ႏွင့္ House) ကုိ
၁၉၉၂ တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ EMILY’s List ႏွင့္အလားတူပင္ ရီပတ္ဘလီကင္ PAC
သည္ လက္ေရြးစင္ယွဥ္ၿပဳိင္သူမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးး ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္
ဦးတည္သလုိ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ မီဒီယာနည္းနာမ်ားကို
အႀကံျပဳၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအေထာက္အပံ့ေပးသည္။ The WISH List ၏ ႀကဳိပမ္းမႈေၾကာင့္ ရီပတ္
ဘလီကင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅ သန္းေက်ာ္
ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရီပတ္ဘလီီကင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား
တုိးပြားေစခဲ့ကာ စတည္ထူေထာင္ကတည္းက ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ရီပတ္ဘလီကင္
အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။၁၀၅
ယင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္တုိင္ ဒီမုိကရက္ EMILY’s List ကဲ့သို႔ေသာ PACs မ်ား
သည္

ထုိနည္းတူရီပတ္ဘလီကင္မ်ားထက္

ေတြ႕ရွိရသည္။

၁၀၆

ေအာင္ျမင္မႈပုိမုိရရွိခဲ့သည့္ဟု

သုေတသနအရ

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရီပတ္ဘီကင္အလွဴရွင္မ်ား(၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)

ထက္ ဒီမုိကရက္အလွဴရွင္မ်ား (၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)ၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈရွိ
သည္ကိုလည္း သုေတသနအရသိရသည္။၁၀၇ ရီပတ္ဘလီကင္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရခက္ခဲရျခင္းမွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမုိကရက္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္
မ်ားေလာက္ ေနရာမရွိျခင္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ ေနရာအခ်ဳိးအစားေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္သည္။၁၀၈
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္

EMILY’s

List

၏

ေအာင္ျမင္မႈကို

နည္းယူၿပီး

ၾသစေၾတးလွ်ေလဘာပါတီ (ေအအယ္လ္ပီ)၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္
ထုိနည္းတူလွဴဒါန္းမႈမ်ားလက္ခံျခင္းမူမ်ားျဖင့္

အလားတူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္

ထူေထာင္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂ်ဳိအန္ ကီအာနာက လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
တြင္ အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ရာတြင္ လက္၀ဲနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ထူေထာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ကုိ လက္ယာအုပ္စုမ်ားကဆန္႔က်င္သည့္ ပါတီတြင္းတုိက္ပြဲတစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္။ ‘ပါတီ၏ အမ်ဳိးသား
အင္အားစုမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနရသည္ဟု ယူဆၾကလွ်င္ လူထုထဲရွိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ

ရန္ပုံေငြႏွင့္

အျခားေထာက္ပံ့မႈ်ားကို

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္

ဘယ္ေတာ့မွ

ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္’ ဟု ၾသစေၾတးလ် EMILY’s List ကုိ ေထာက္ခံယူမ်ားက ယုံ ၾကည္ၾက
သည္။၁၀၉ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် EMILY’s List ကုိ အမွီအခုိကင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ အဖြဲ႕၀င္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေအအယ္လ္ပီ ျပင္ပ မွ
ျဖစ္ၾကသည္။၁၁၀ သုိ႔တုိင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာရန္ပုံေငြေဖာ္ျပမႈအရ ေအအယ္လ္ပီ၏ ‘ေရာင္းရင္း
အဖြဲ႕အစည္း’ တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ၁၉၉၆ တြင္ ေအအယ္လ္ပီသည္ ၄င္း၏ အမ်ဳိး
သမီးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေလဘာအမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္ကုိ

ပါတီ၏

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ

အဆင့္တုိင္းတြင္

ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး

အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္တုိးပြားရန္

ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။

၁၁၁

t&yfzufvlYtzGJYtpnf;ESifU tjcm;tzGJYtpnf;rsm;
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
လည္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာရန္ပုံေငြတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကဳိးပမ္းၾကသည္။
ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္တည္သည္
ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည့္ ပါတီမွျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီီးကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးကြန္ရက္မ်ားပုံစံျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ၾကသည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီီး
မ်ား ေအာင္ျမင္ေသာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေရးတြင္လည္း
အေရးႀကီးႏုိင္ေပသည္။ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းမထားသည့္တုိင္ အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စုတစ္ခုခု၏ မူ၀ါဒ
ပုိင္းဆုိင္ရာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵအေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ားမွီခုိျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း
ရွိ က်ား/မေရးရာကြာယခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုရွိခဲ့
သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ
မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိ အမ်ဳိးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
စိတ္ဓာတ္ေရးရာအားေပးမႈျပဳရန္ အလြန္လုိအပ္သည့္ရန္ပုံေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ရည္ရြယ္သည့္
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MopaMw;vs

တီတြင္

ဆန္းသစ္ေသာ

အေသးစားေခ်းေငြနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၏ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးအသင္း (COWAN) က အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအား အတုိးႏႈန္းနည္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀မရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားေပးသည္။ ႐ုိးစာ
ေငြစုျခင္းပုံစံမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားရွိ ျပည္နယ္ ၃၂ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းရန္၊
ပုိစတာမ်ားထုတ္ၿပီး တစ္အိမ္ ဆင္းတစ္အိမ္တက္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
လုိအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားရွာေဖြျခင္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရန္ ၄င္းတုိ႔အား အတုိးႏႈန္း
နိမ့္ေခ်းေငြမ်ား

ရယူႏိုင္ေစသည္။

ယင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္

ေအာင္ျမင္ပုံရသည္။

၁၉၉၉

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အပါ အ၀င္ ေနရာမ်ားစြာ၌ COWAN ကေထာက္ပံ့ခဲ့သူ ၄၈
ဦးအနက္ ၃၆ ဦးေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။၁၁၂
သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ခုသတိျပဳရမည္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ေသာ ေခ်းေငြ
မ်ားကုိ ျပန္ေပးေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေပးသည့္ရန္ပုံေငြကို အမ်ဳိးသမီး
မ်ားဆုံေလ့ရွိ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ စုဗူးတစ္ခုထားရွိၿပီး ထည့္၀င္သည့္
အမ်ဳိးသမီးတုိင္းက ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရန္ပုံေငြကို အလွည့္က်မဲေဖာက္ယူႏုိင္သည့္ အရစ္ဆန္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေပးၾကသည္။၁၁၃ အရစ္ဆန္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေခ်းေငြပုံစံမဟုတ္ဘဲ မိမိမဲေပါက္
သည့္ အလွည့္တြင္ ယူရသည္စနစ္ျဖစ္သည္။ ထုိစနစ္ကိုသုံးျခင္းေၾကာင့္ မိမိယူထားရသည့္
ေငြကို ျပန္ေပးရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုိးရြံ႕မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။၁၁၄
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္

မၾကားေသးမီကေဆာက္ရြက္ခဲ့သည့္ပုံစံတစ္ရပ္

၂၀၁၁

တြင္

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသမီးမ်ားရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကုိ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ ဖြံၿဖဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက
စတင္ထူေထာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီကျဖစ္ေစ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္အမ်ဳိးသမီးကုိ
ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရန္ပုံေငြးႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားေထာက္ပံ့
ရန္ ရည္ရြယ္သည္။၁၁၅ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ေက်ာ္အား ရန္ပုံေငြေပးခဲ့သည့္
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေဆာက္ရြက္မႈ (Women for Change Initiative)
ေအာက္ရွိ အျခား ရန္ပုံေငြျဖင့္ ယခုလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။၁၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲ
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေပးရသည့္ေၾကးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသီးမ်ားအား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ
သည့္ ပါတီမ်ားစြာ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲ
ဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိအေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ယခုလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။၁၁၇

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုင
ိ ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့
ႏုိင္ငံတကာထည့္၀င္မႈမ်ားတားျမစ္ခ်က္ႏွင့္

ပါတီစြဲဆုိင္ရာစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက တုိ႐ုိက္ေထာက္ပံ့ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖာ္ထုတ္ရန္ ကူညီၿပီး ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလ
အတြင္း ရန္ပုံေငြရွာေဖြရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ကူညီၾက
သည္။
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အမ်ဳိးသမီးစြမ္အားျဖည့္ေရး အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္း
ပါ၀င္မႈသာမက
သည္။

၁၁၈

စီးပြားေရးစြမ္းရည္ျဖည့္ျခင္းႏွင့္

ရင္းျမစ္မ်ားရယူသုံးစြဲျခင္းတုိ႔လည္း

ပါ၀င္

‘လူမႈဘ၀-ဓေလ့အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအခက္

အခဲမ်ား ျဖစ္ေစသည္’ ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳ(NDI) က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
NDI သည္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားေလာင္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္။ ထုိသင္တန္းမ်ား
တြင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈေကာင္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အား ေလ့က်င့္ေပးသည္။ အမ်ဳိးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
လည္း ၄င္းတုိ႔ကေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ယင္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ အေရးပါၿပီး ၄င္းတုိ႔၏
မဲဆႏၵနယ္ ေျမမ်ားသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရာက္ရွိေစသည္။၁၁၉ NDI၊ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊
ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပါင္းမ်ားစြာေဆာင္
ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။
သင္တန္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မီဒီယာပုံရိပ္ျမႇင့္တင္ရန္
လည္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေထာက္အကူေပးသည္။ NDI ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္
မ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း

(IFES)

တုိ႔၏

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျဖင့္

၂၀၀၇

ဆီရီယာလီယြန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကူညီသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းလူအား၊ ပစၥည္းအင္အား
ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏၏ ေၾကာ္ျငာစရိတ္ မ်ားေလွ်ာ့က်
ေစႏိုင္သျဖင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ၏ စရိတ္အ၀၀ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ယင္း အမ်ဳိးအစား၏
ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းမထားေသာ မီဒီယာနည္းမ်ားသည္ လက္ရွိသုေတသနက အႀကံျပဳထားသည္
ထက္

ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း

အခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္

၄င္းတုိ႔၏

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ခက္ခဲေစခဲ့သည္။

ပါတီစြဲကင္းေသာ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးကြန္ရက္မ်ား
၁၉၉၉ တြင္ ထင္ရွားေသာ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီီးအဖြဲ႕တစ္ခုက Women in the World၊
International Network (WIN WIN) ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအားလုံးသည္ ေခါင္း
ေဆာင္မႈ ၁၁၁ ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္၌ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္
ပက္သက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ EMILY’s
List ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ပညာေရးခရီးစဥ္တစ္ခုသြား ေရာက္ကာ
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။၁၂၀ ထုိမုိဒယ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႀကီးစုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ
မွီခုိေနရသည့္

အစဥ္အလာရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး

အဖြဲ႕အစည္းကေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

နည္းလမ္းမ်ားကို

အသြင္ေျပာင္းေစမည္ဟု

‘ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေငြကုန္ေၾကးက်အလြန္မ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆီကေန ပမာဏတစ္ခုရွိတဲ့ေငြကိုရွာႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းဟာ လက္သင့္ရာ
ေပးၿပီး လူဂုဏ္ထံေတြရဲ႕ႏိုင္ငံေရးကို ေျပာင္းလဲမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္’ ဟု WIN WIN ၏
ဒုတိယဥကၠဌေဟာင္း ရွီႏုိမူရာ မစ္ဆူကိုက ေျပာသည္။၁၂၁
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Title
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အျဖစ္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္

EMILY’s List ၏ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ပုံစံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ WIN WIN သည္
ပါတီတစ္ခုခုႏွင့္မခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

သေဘာတရားေရးရာ

အျမင္တစ္ခုခုအေပၚ

အေျခမခံျခင္းျဖစ္သည္။ WIN WIN က ေထာက္ခံသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ‘က်ား/
မေရးရာ အသိကို ျမႇင့္တင္ၿပီး” အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘုတ္အဖြဲ႕က ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
WIN WIN သည္ ကနဦးေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရအတြက္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားေလာင္းမ်ား
အား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။၁၂၂ WIN WIN က်ဆင္းလာျခင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္
ဖြယ္ရာရွင္းလက္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ဂ်ပန္ရွိ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြနည္းလမ္း
မ်ားကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေပးကမ္းမႈဓေလ့ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထုိသို႔

မဟုတ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားေလာင္းမ်ားႏွစ္ဖက္စလုံး က်႐ႈံးလာမႈလည္း
ျဖစ္ေပမည္။
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးကြနရ
္ က္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မသ
ႈ ည္ ‘ေကာင္းစြာစီမံေဆာက္ရြက္ေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွာမႈအဖြဲ႕မ်ား’ တည္ရွိမႈအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း
သာ မွီခုိေနသည္။၁၂၃ ဂ်ပန္၏ WIN WIN အျဖစ္ကို ၾကည့္လွ်င္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး ေအာင္ျမင္
မႈသည္ အားေကာင္းေသာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အသိရွိမႈျဖင့္ အေထာက္
အပံ့ေပးထားသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးေပါင္းၿပီး အားေကာင္း
ေမာင္းသန္ ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္ကို ညႊန္ျပေနသည္။ အျခားဥပမာတစ္ရပ္ကို ျပရမည္ဆုိလွ်င္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ဖီဂ်ီတြင္စတင္ခဲ့သည့္ Women in Politics Appeal သည္ မည္သည့္
ပါတီကျဖစ္ေစ၊ က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို ေဆာ္ၾသသည္၊ မေဆာ္ၾသသည္ျဖစ္ေစ ရွာေြ
ရရွိသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ ကုိ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံးအား အညီ
အမွ်ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။၁၂၄

ed*kH;
ယခုအခန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြးကို က်ား/မေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ျပ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
အခက္ခဲဆုံး အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ႏွင့္ အႏိုင္ရရွိရန္ အၿမဲလုိအပ္
သည္ လုံေလာက္ေသာေငြေၾကးပမာဏပင္ျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌
ေရြးေကာက္ခံရျခင္းသည္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ရွာေဖြသည့္ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ မီဒီယာ
ေဖာ္ျပမႈၾကား အလြန္နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။ ရန္ပုံေငြမရွိျခင္းမ်ား အခ်ဳိးမမွ်စြာျဖစ္
ေနျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားသည္ ေငြလမ္းခင္းထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈနည္းပါ
ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနမ်ားနိမ့္ပါျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စား ရန္ပုံေငြရွာေဖြရန္ အခ်ိန္
ႏွင့္ ယုံၾကည့္စိတ္ခ်မႈနည္းပါမႈေၾကာင္း ထုိသို႔ျဖစ္ရသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ၾကား က်ား/မေရးရာရန္ပုံေငြကြာဟမႈကုိ နီးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမိးကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားႏွင့္
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ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အေရးအတြက္နိမ့္က်မႈကို

International IDEA

ေျဖရွင္းျခင္းစသည္

တုိ႔ကို လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ေသာ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အားလုံးကို ၿခဳံၾကည့္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူပါ၀င္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးက႑
ဘ႑ာေရးကို ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံက ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးခဲ့သည့္တုိင္ ယင္းစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္
၄င္းတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားကြဲျပားေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသမီး
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ထည့္သြင္းလာသည္အေရအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံရ
သည့္

အေရအတြက္တုိးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔

အစုိးရရန္ပုံေငြ

ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ က်ား/မေရးရာဦးတည္သည့္ စနစ္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္သုံးလာသည့္ ႏိုင္ငံ
မ်ားတက္လာသည့္ ပုံစံကို သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရသိရသည္။ ဆုိရလွ်င္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြကို လက္ရွိအခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီက်င့္သုံးရန္ မက္လုံး သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည္။
က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ အစိိုးရရန္ပုံေငြကို သုံးစဲြေနသည့္ ႏိုင္ငံအေရ
အတြက္ တုိးပြားလာျခင္းသည္ သင္တန္းႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိး
သမီး ေရးရာအတြက္ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အတြက္မွတ္ပုံတင္ေၾကးနိမ့္ျခင္းစသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔
ရည္ရြယ္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကိုခြဲေ၀ေပးသည့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

ပါ၀င္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္

သက္ေသအေထာက္အထားလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကဳံေတြရသည့္ အခက္အခဲ၏
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုိက္႐ုိက္မတုိက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္တုိင္ အားလုံးတန္းတူပါ၀င္ႏိုင္ေစၿပီး အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၏ ပါ၀င္မႈအေရးႀကီးပုံႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အားေကာင္းေသာ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာစည္း႐ုုံးလႈံ႕ေဆာ္
မႈကုိအေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။
ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြဥပေဒသည္ သမား႐ုုိးက်အားျဖင့္ က်ား/မေရးရာၾကားေနျဖစ္ၿပီး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္
ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အသုံးစရိတ္

စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

တားျမစ္ျခင္း၊

ပါတီမ်ားႏွင့္

အသုံးစရိတ္ႏွင့္ထည့္၀င္မႈ

ဆရာေမြးတပည့္ေမြးအေလ့အထမ်ား၏

ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈကို ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ေစၿပီး လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အခြင့္အာဏာကို
တန္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ထည့္၀င္

မႈကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြက္ႀကဳံေတြရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈက မိသားစုဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး်မား၏ အေၾကာက္
တရားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစမည္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာအသုံးျပဳခြင့္ကုိေပးသည့္ အစုိးရအေထာက္
အပံ့သည္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား လူထုျမင္သာမႈကို တုိးတက္ေစႏုိင္သည္။
ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း အေရးးႀကီးသည္။ အထူး
သျဖင့္ က်ား/မေရးရာဦးတည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေစျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္

၄င္းတုိ႔က

ဥပေဒအတုိင္းလက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ ေလးစားလုိက္နာမႈမျပဳျခင္းမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ က်ား/မေရးရာရန္ပုံေငြကြာဟခ်က္ကုိ
ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာအခန္းက႑တစ္ခုတြင္ရွိေနသည္။
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1. Chapter
Title
9/
trsdK;orD;rsm;
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မ်ားကို ဆန္းစစ္ျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စား ရန္ပုံေငြမ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတုိ႔တြင္
ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္ထက္သာလြန္ၿပီး ၄င္းတုုိ႔၏ နာမည္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္လည္းရွိေပမည္။ ပါတီမ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရသည့္အတြက္ ယင္း
သုိ႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္းကို တုိးတက္ေစရန္
မည္သုိ႔အေထာက္အကူျပဳသနည္းဆုိသည့္အခ်က္

စနစ္တက်ေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ေရး

တြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည့္သုေတသနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ
တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဂိတ္ေစာင့္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ယင္းသို႔ဆႏၵအေလ်ာက္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သလုိ ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္
ေရာက္မႈကိုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

tBuHjyKcsufrsm;
vTwfawmfukd,fpm;vS,frsm;
၁။

ရန္ပုံေငြဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ကုစားမႈေပးရန္ႏွင့္
တကယ့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို ရရွိေစရန္ အထူးလုပ္ငန္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္သလုိေဆာင္ရြ
က္ျခင္းအပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမ်ား
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ေပမည္။

၂။

အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ထိေရာက္မႈ
မ်ားရွိေစရန္ က်ား/ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွဆစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ
သစ္မ်ားကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ရမည္။

၃။

က်ား/မေရးရာအေလးထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ေသာျပဌာန္း ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ဥပေဒကုိ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ပုံစံခ်ရမည္။
အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ထည့္၀င္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ က်ား/မဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈကို
စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ထည့္၀င္မႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
သည့္ အဓိပၸာယ္မဲ့သြားေအာင္ မျမင့္မားသင့္ေပ။

၄။

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းမက္လုံးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ကေလးထိန္းေရး၊
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေနရာထုိင္ခင္းေပးေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ မီဒီယာထုတ္လႊင့္ခ်ိန္မ်ား
အပါအ၀င္ အားလုံးသည္ အားလုံးတန္းတူျဖစ္ေစရမည္။

၅။

အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကုိ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကုိ အမ်ဳိး
သမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါတီကပုိၿပီး အမည္LISTတင္သြင္းရန္ မက္လုံးအျဖစ္
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အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွီတည္သည့္ အစုိးရ
ရန္ပုံေငြေပးျခင္းကုိ

အမည္LISTတင္သြင္းျခင္း၊

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမ်ားအပါအ၀င္

၄င္း၏

မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊

မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား

ေရြးေကာက္ပြဲစက္၀န္း၏ အဆင့္အားလုံးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
၇။

ဥပေဒကုိ အရည္ေသြးျပည့္၀စြာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ေဖာ္ျပေရးစဥ္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်ား/မအလုိက္သီးျခားခြဲျခားထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသုံး
စရိတ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်ကိုလည္း
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အသုံးစရိတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏

ရန္ပုံေငြမည္သုိ႔ရွာမည္နည္းဆုိသည္ကုိ

ဆုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္

အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တန္းဖုိးအလြန္ရွိလွသည္။ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား ပါတီတြင္းရန္ပုံေငြ
ခြဲေ၀မႈသည္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သေလာဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္လည္း အလြန္
ပင္တန္ဖိုးရိွသည္။

EkdifiHa&;u@ &efykHaiGpnf;MuyfonfU tzGJYrsm;
၁။

ရန္ပုံေငြဥပေဒအားလုံးကို လုိက္နာေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ က်ား/မသီးျခားခြဲထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေစရန္။

၂။

အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း အသက္၀င္ ေဖာ္
ေဆာင္မႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀မႈကဲ့သုိ႔ က်ား/မေရးရာ ဦးတည္သည့္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား လုိက္နာျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ရန္။

EkdifiHa&;ygwDrsm;
၁။

ပါတီတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း၏ ကြဲျပားေသာသက္
ေရာက္မႈမ်ား ကုိ ပါတီတြင္းျပန္လည္သုံးသပ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲပါ။

၂။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပါတီတြင္းေရြးခ်ယ္မႈ ၿပဳိင္ပြဲမ်ား
အတြက္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြပုိမ်ားေပး႔န္ ရန္မွန္းထား
သည့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

၃။

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြမ်ား၊ မီဒီယာ/အသံလႊင့္ခ်ိန္မ်ား တန္းတူညီမွ်ေပးေစရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးပါ။

၄။

ပါတီ၀င္ေၾကးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိး
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ၀င္ေၾကးနိမ့္ေအာင္
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၆။

ေဆာင္ရြက္ပါ။ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စာေလာင္းမ်ား၏မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအား
ထိေရာက္ေသာ

က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္းမ်ား

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္

(ရန္ပုံေငြရွာေြျခင္း

အပါအ၀)၊

ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ က်ား/
မတန္း တူညီမွ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးပါ။။

rD'D,morm;rsm;
၁။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အား တန္းတူညီ မွ်လက္လွမ္းမီသုံးစြဲေစပါ။ (ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္)

၂

မီဒယ
ီ ာလက္လမ
ွ း္ မီမတ
ႈ င
ြ ျ္ ပဌာန္းထားသည္အ
့ တုင
ိ း္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားကိယ
ု စ
္ ား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ မီဒီယာက ဘက္မွ်ေအာင္တင္ျပပါ။

၃။

လူထတ
ု စ္ရပ္လုံးအားသက္ေရာက္သည့္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွငပ
့္ က္သက္
သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသိပညာတုိးတက္ေစရန္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ျပည္သူ
နီတိသတင္းစကားေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ား၏ စီးပြားေရးအေနအထားတုိ႔ အပါ၀င္
သင့္ေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းရယူ ေဖာ္ျပပါ။

t&yfbufvlYtzGJYtpnf;rsm;
၁။

ပါတီတြင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈကာလႏွစ္ခုစလုံတြင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္ ကြန္ရက္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးပါ။
အမည္LISTတင္သင့္ သည့္ အဆင့္တြင္ပင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေသာ့ခ်က္က်
မည့္အေစာပုိင္းကာလရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းေရးကိုလည္း ကြန္ရက္မ်ားက အေထာက္
အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
၂။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရန္ပုံေငြရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္အတြက္

ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

အလြယ္တကူရယူအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ trust funds မ်ားကုိ
ထူေထာင္ႏိုင္သည္။
၃။

ႏုိင္ငံေရးက႑ရန္ပုံေငြ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီလုိက္နာေရးကို

ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး

မီဒီယာ ေစာင့္ ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

EkdifiHwum tzGJYtpnf;rsm;
၁။

ႏိုင္ငံေရးက႑ ရန္ပုံေငြ၏ က်ား/မဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္
စီးပြားေရး

အေျခအေနနိမ့္ပါးသျဖင့္

အမ်ဳိးသမီးကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္ကို နားလည္ပါ။
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၂။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

ႏိုင္ငံေရးအရ

ပါ၀င္ပက္သက္မႈကို

ျမႇင့္တင္ရန္ဦးတည္သည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအပ္စပ္ သည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

usrf;udk;pm&if;
အလက္ဇႏၵား၊ ဟားဘာ့တ္၊ႏွင့္ ေကာ္ရာဒုိ၊အန္ထုိနီ (၁၉၉၅) ‘၁၉၉၂ ေရြးေကာက္ပြဲ ရန္ပုံေငြ
တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြႏွင့္ ပီေအစီလမ္းေၾကာင္းမ်ား။
ေဘကာ၊အက္ရွ္ေလ (၂၀၀၆) မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ က်ား/မေရးရာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လွန္စစ္ေဆးျခင္း။
ဘယ္လင္တန္၊ဂ်ဴလီ (၂၀၀၃) ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြရွိ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ။ ရီဂ်င္နယ္လ္
ၾသစတင္ ႏွင့္ မာဂ်ာ ဂ်န္စတြန္(တည္းျဖတ္)၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း-နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
ဘယ္လင္တန္၊ဂ်ဴလီ (၂၀၀၈) ႏုိင္ငံေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ- လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ဂ်ီနီဗာ- ပါလီမန္မ်ားဆုိင္ရာသမဂၢ။
ဘယ္လင္တန္၊ ဂ်ဴလီ(၂၀၁၁)၊ ပုိအားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
ခြန္အားျဖင့္ျခင္း- အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ
လက္ေတြ႕ လမ္းညႊန္။ နယူးေယာက္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ေနရွင္နယ္
ဒီမုိကရက္ တစ္အင္စတီက်ဳ။
ဘယ္လင္တန္၊ ဂ်ဴလီႏွင့္ ကာမန္၊အက္ဇ္ဇာ (တည္းျဖတ္) (၂၀၀၅)

လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိး

သမီးမ်ား၊ အေရအတြက္အလြန္၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း-နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
ဘန္ဂူရာ၊ဂ်ာရီယာတူ (၂၀၁၂) ‘ဆီရီယာလီယြန္၊ မွတ္ပုံတင္ေၾကးျပန္ဆန္းစစ္ရန္ အင္န္အီးစီ ကို
အမ်ဳိးသမီးမ်ားတုိက္တြန္း၊ ကြန္ေကာ့ဒ္ဖရီးတုိင္မ္း၊ ၾသဂုတ္၊ http://allafrica.com/
stories/၂၀၁၂08100119.html တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
ဘာဘရာ လီ မိသားစုေဖာင္ေဒးရရွင္း(၂၀၁၂) အျပည္စုံဆုံး-အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း
မ်ားအတြက္အႏုိင္ရေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား။ http://www.barbaraleefoundation.org/
wp-content/uploads/BLFF-Lake-Pitch-Perfect-Wining-Strategies-forWomen-Candidates-11.08.12.pdf ၂၀၁၃၊ ၾသဂုတ္ လတြင္ၾကည့္ခဲ့သည္။
ဘင္းဟန္၊ေအမီ (၂၀၁၂) သန္းၾကြယ္ႏိုင္ငံေရးအလွဴရွင္းမ်ားကလပ္- အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္မွာ
လဲ။ ေအဘီီစီသတင္းဌာန၊ ဇူလုိင္၊ ၂၅၊ http://abcnews.go.com/Politics/OTUS/
millionaire-donors-club-women/story?id=16849004

၂၀၁၃၊

ၾသဂုတ္လတြင္
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လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး

ၾကည့္ခဲ့သည္။
ဘ႐ုိင္ယန္၊ရွရီႏွင့္ ဘအား၊ဒင္းနစ္ (၂၀၀၅)၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး- ျပည္နယ္ ၂၂ ခုရွိ
ပါတီရန္ပုံေငြ အေလ့အထမ်ားေလ့လာခ်က္။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ေနရွင္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္
အင္စတီက်ဳ။
ဘာရယ္လ္၊ဘာဘရာ (၁၉၉၆) လႊတ္ေတာ္ထဲက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေနရာ၊ အမ်ဳိးသမီး
၀ါဒီေတြရဲ႕ေခတ္မွာ ကြန္ဂရက္အတြက္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားျခင္း။ အန္း အာေဘာ၊ မစ္ရွီဂန္
တကၠသုိလ္ ပုံႏွိတုိက္။
ဘာရယ္လ္၊ဘာဘရာ (1998) ‘မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ- ေမာ္ဒန္ေခတ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕
အႀကဳံ’ ဆူး ေသာမတ္စ္ႏွင့္ ကလုိက္ဒီ၀ီလ္ေကာ့ဇ္ (တည္းျဖတ္)၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေရြး
ေကာက္ခံေနရ- အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္ႏွင့္ အနာဂတ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္
ပုံႏွိပ္တုိက္။
Cardenas Morales, Natividad (2011) El Financiamiento Público de los Partidos
Políticos Nacionales para el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres
[အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ အစုိးရန္ပုံေငြ]. México, D.F.: Cuadernos de Divulgación de la
Justicia Electoral.
ကာ႐ုိးလ္၊ ဆူဆန္(၁၉၉၄)၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ၾက
သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘလြန္းမင္တန္၊ အုိင္အင္န္-အင္ဒီယားနားတကၠသိုလ္ ပုံႏွိပ္တုိက္။
ေကာ္စတာ၊ ေဂ်း(၂၀၁၃)၊ ကြန္ဂရက္မွာ တစ္ေန႔ရာအတြက္ ဘာေတြကုန္မလဲ။ http://
maplight.org/content/73190 တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
ခရပ္စပင္၊ မုိက္ကယ္ အိတ္ခ်္ႏွင့္ ဒုိင္ယက္ဇ္၊ ဂ်န္နာ အယ္၊ (၂၀၁၀)၊ ‘လက္တြဲမရရင္ အျပတ္
တုိက္- ကြန္ဂရက္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိ က်ား/မေရး
ရာ ကြာဟခ်က္။ ႏုိင္ငံေရးသုေတသန သုံးလပတ္ဂ်ာနယ္၊ ၆၃(၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၈၁-၉၃။
ေဒး၊ ခရစၥတင္းႏွင့္ ေဟဒယ္၊ ခ်ားလ္စ္(၂၀၀၅) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပီစီေအးမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်
ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား။ နယူးဂ်ာစီ- ပရင္စတန္ေဟာလ္။
ဒုိလက္ဇ္၊ ဘားနတ္ႏွင့္ ေလာ့ရင့္၊ အန္တီ(၂၀၁၁) က်ား/မညီမွ်ေရးဥပေဒကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရး
ပါတီေတြ ဘယ္လုိသုံးခဲ့ၾကသလဲ။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေလ့လာခ်က္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး
အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္း ဖတ္ၾကားသည္။ စက္တင္ဘာ ၁-၄၊
ဆီယက္တယ္၊ ဒဘယ္လ်ဴေအ။
ဒီပီေကအုိ၊ ဒီအက္ဖ္အက္စ္၊ ဒီပီေအ(လာမည့္)။ ပဋိပကၡအလြန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္
ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမႇင့္
တင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ပူးတြဲလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ နယူးေယာက္- ကုလသမဂၢ။
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အီေကာ္ေနာ္မစ္၊ သည္ (၂၀၁၀) ‘ဘရာဇီးလ္ရဲ႕ ကြန္ဂရက္- သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း’၊ ဇူလုိင္၊ ၈။

http://emilyslist.org/ who/women_we_helped_elect တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
အီတုိ၊ မီကီကုိ(၂၀၀၈) ‘အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၌ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေစျခင္း- ဂ်ပန္၌ စစ္ၿပီးေခတ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

ကူညီျခင္း’

၊

အေရွ႕အာရွ-ႏုိင္ငံတကာေရးရာ

သုံးလပတ္ ဂ်ာနယ္၊ ၂၅(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅-၄၃။
ဖာရီရာ ႐ူဘီကို၊ ေဒလီယာ (၂၀၀၉) Financiación Política y Género en América Latina y
el Caribe [လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယန္ရွိ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ]. UNIFEM, UNDP, AECID Encuentro de Mujeres Parlamentarias de
América Latina y el Caribe၊ မက္ဒရစ္၊ ဇြန္ ၁၅-၁၆ တြင္ ဖတ္ၾကားသည့္စာတမ္း။
ဖာရစ္၊ အန္နီ( အမ္ပီ၊ အုိင္ယာလန္( (၂၀၁၃) လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ မတ္၊ နယူးေယာက္။
ဖာရီရာ၊ ပီတာ၊ ဂရင္း၊ ဂၽြန္၊ ဟန္ဆန္၊ ပါ၀ဲလ္၊ လင္ဒါႏွင့္ ၀ီလ္ေကာ့ဇ္၊ ကလူဒီ(၂၀၀၃) ကြန္ဂရက္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ သေဘာတရားေရး
အရ ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား (အာဏာ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ ၂၁ ရာစုတြင္း
သုိ႔၀င္ေရာက္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး)။ နယူးေယာက္၊ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္
ပုံႏွိပ္တုိက္။
ဂြမ္ဒါ၊ အလီဆာ(၂၀၁၁)၊ ‘ဂ်ပန္သုိ႔ EMILY’s List ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအေရြ႕
လုပ္ခ်ိန္တြင္ WIN WIN ၏ ႐ုန္းကန္မႈမ်ား- တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ မူ၀ါဒတုိ႔၏ အခန္းက႑’၊
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ ၁၂(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅-၉၄။
ဘရာဇီးလ္ အစုိးရ(၂၀၀() ဥပေဒအမွတ္ ၁၂၀၃၄။
ဟက္ဖ္ဖင္တန္ ပုိ႔စ္(၂၀၁၀) ‘ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ားျမင့္လြန္းဟု ျမန္မာပါတီမ်ား ဆုိ’
ၾသဂုတ္၊

၂၀။

http://www.huffngtonpost.com/huff-wires/20100830/as-

myanmar-election/ တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေသာ အာဖဂန္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IECA) (၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္
လႈပ္ရွားမႈကာလ။

http://www.iec.org.af/pdf/wsfactsheets/fs_campaign_

period.pdf တြင္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။
နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ (၂၀၁၃) ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။ http://
www. idea.int/political-ﬁnance/index.cfm တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသမဂၢ(အုိင္ပီယူ) (၂၀၁၀) ‘အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား’ http://
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm တြင္ ၂၀၁၃၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကည့္ခဲ့သည္။
ဂ်က္ေကာ့္ဘ္ဆင္၊ ကာ႐ုိလင္း (၂၀၁၄) ခႏာၱကိုယ္ႏုိင္ငံေရးကို ပုဂၢလိကျပန္ျပဳျခင္း၊ EMILY’s
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EMILY’s List (၂၀၁၃) ‘ေရြးေကာက္ခံရေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔ကူညီခဲ့ေသာ မိန္းမသားမ်ား’။

List ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေလဘာပါတီ။ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအသင္းကြန္ဖ
ရင့္၊ အဒီလိတ္ တကၠသိုလ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉- ေအာက္တုိဘာ ၁ တြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
ကရြတ္ခ္၊ မုိနာလီနာ(၂၀၁၃) က်ား/မေရးရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား- အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္
အလြန္ ယာယီအထူးလမ္းစဥ္မ်ား။ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံေရးဌာန၊ ေရြးေကာက္ပြဲေရးရာဌာန
က ႀကီးမွဴးသည္။
လာႏုိ႔စ္၊ ဘိထရစ္ဇ္ (၂၀၁၁) မျမင္ေသာ မ်က္လုံးမ်ား- လက္တင္အေမရိက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
မီဒီယာေဖာ္ျပမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္းႏွင့္ နယူးေယာက္-: နုိင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ။
လာႏုိ႔စ္၊ ဘိထရစ္ဇ္ (၂၀၁၂) Igualdad: ¿Para Cuándo? Género y Elecciones Peruanas
၂၀၁၀-၂၀၁၂(တန္းတူညီမွ်မႈ-ဘယ္ေတာ့လဲ။ က်ား/မေရးရာႏွင့္ ပီ႐ူးေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
၂၀၁၀- ၂၀၁၂။ စေတာ့ခ္ဟုမ္း-နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
လာႏုိ႔စ္၊ ဘိထရစ္ဇ္ႏွင့္ ဆန္ပလီ၊ ခရစၥတန္ (၂၀၀၈) အေျပာမွ အလုပ္သုိ႔-လက္တင္အေမရိက
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား၊
စေတာ့ခ္ဟုမ္း-နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
မန္းနင္း၊ ဂ်နီဖာႏွင့္ ႐ႈိ၈န္၊ ကူးလ္လင္း (၂၀၁၂) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္ရွိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ကြန္ဂရက္သုေတသနလုပ္ငန္း။
မက္ကုိလြန္၊ ဆူဆန္နာ၊ ဟက္ဖ္ဖာ့တ္၊ ခရစၥတင္းႏွင့္ ေကာ့ဇ္မာ၊ အလီဆင္(၂၀၀၈) အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၏

ႏုိင္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို

ဆန္းစစ္ျခင္း-အေကာင္းဆုံးအေလ့

အထႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ။ ေနရွင္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဳ။
မကၠမီလန္၊ ေဂ်၊ အီး (၂၀၀၃) ‘မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ မဟာဗ်ဴဟာ’၊ အက္စ္ ကာ႐ုိးလ္(တည္းျဖတ္)၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး-

ေမးခြန္းအသစ္မ်ား၊

လားရာအသစ္မ်ား၊

ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္စဖုိ႔တကၠသိုလ္ ပုံႏွိပ္တုိက္။
မီကူလ္စကီး၊ ဘာဘရာ (၂၀၁၁) ‘EMILY’s List ျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈ အေပၚ
မီကူလ္

စကီး၏

မွတ္ခ်က္မ်ား။

http://www.mikulski.senate.gov/media/

speeches/5-12-2011.cfm တြင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
မင္တီဆုိးတာ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ေဖာ္ျပေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (MCFPDB)
(၂၀၀၅)၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမဟုတ္ေသာ ေငြျပန္ခ်
ေပးမႈ ကိစၥရပ္မ်ား။ http://www.cfboard.state.mn.us/issues/ expend_disburse.
pdf တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
နာဂုိဇုိ၊ ကလဲယား (၂၀၁၀) ‘မာလာ၀ီ- ေရြးေကာက္ပဲြေရႊ႕ဆုိင္းမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား အထိနာခဲ့’ အင္တာပရပ္စ္လုပ္ငန္း၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၆။

478

International IDEA

ႏြမ္ကို၊ အုိဘီ (၂၀၁၁) ‘ႏုိင္ဂ်ီရီးယားေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား’ ဟင္းနရစ္ ဘုိးလ္
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
အုိမန္၊ မဂၢနပ္စ္ (၂၀၁၃)၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္းနုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
အုိမန္၊ မဂၢနပ္စ္ႏွင့္ ဇုိင္ႏ်ဴလ္ဘဟီ၊ ဟာနီ (၂၀၀၉) ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ- ကမာၻလုံး
ဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံ။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား အကူအညီေပးေရး
ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း။
ဥေရာပလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္း
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ႐ုံး (OSCE/ODIHR) (၂၀၁၁) ေဘာစနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိး
ဘီးနား၏ ႏုိင္ငံေရး ပါတီရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား။
ဥေရာပလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္စတီက်ဴး
ရွင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ႐ုံး (OSCE/ODIHR) (၂၀၁၃) ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ ေရး အစီရင္ခံစာ၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား။
Partido Acción Ciudadana (2010) Estatuto del Partido Acción Ciudadana [ႏုိင္ငံသားမ်ား
၏

လႈပ္ရွားမႈပါတီ၏

အဆင့္အတန္း)

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/

estatutos/accionciudadana.pdf တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ပီရက္စ္၊ မီလီနာ (၂၀၁၂) ‘အေရွ႕တီေမာႏွင့္ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းစနစ္ဆုိင္ရာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈ’
အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အာရွအေတြ႕အႀကဳံမ်ား။

စေတာ့ခ္

ဟုမ္း- နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၆-၉။
ဆာ၀ါ၊ မာရီယန္ (၂၀၀၄) အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေထာက္ခံၾကရာတြင္ EMILY’s
List ႏွင့္

ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳမႈရွိျခင္း၊ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံေရး

ေလ့လာမႈ အသင္းကြန္ဖရင့္၊ အဒီလိတ္ တကၠသိုလ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉- ေအာက္တုိဘာ
၁ တြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
ရွဗီဒုိဗာ၊ နာဒက္ဇ္ဒါ (၂၀၀၅) ‘လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈရွီ အတားအဆီးမ်ား’
ဂ်ဴလီ ဘယ္လင္တန္ ႏွင့္ အက္ဇ္ဇာ ကာမန္ (တည္းျဖတ္)၊ လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊
ကိန္းဂဏန္းမ်ား အလြန္၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း-နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ။
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ႐ုံေကာ္မရွင္ရွိ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (SIPO) (၂၀၁၂) ‘၂၀၁၂ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြ၊ http://www.sipo.gov.ie/en/ reports/state-ﬁnancing/
expenditure-of-state-funding/2012-exchequer-funding-received-bypolitical-parties/, accessed August 2013 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
သြန္မဆင္၊ နစ္ခ္(၂၀၁၂) ‘ႏုိင္ငံတကာမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ- ႏုိင္ငံေတြကို ဘယ္လုိႏႈိင္းယွဥ္
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ေဖာင္းေဒးရွင္း၊ ဧၿပီ၊ ၁၃။ http://www.ng.boell.org/web/gender-231.html တြင္

မလဲ၊

စီအင္န္အင္န္။

http://www.cnn.com/2012/01/24/world/global-

campaign-ﬁnance/ တြင္ ၂၀၁၃၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။
ထရန္႔၊ ဂ်ဴးဒစ္၊ ဖ႐ုိက္ဒန္ဘာ့ဂ္၊ ေရာဘတ္ႏွင့္ ဒန္တန္၊ ေရာဘတ္ဂ်ဴနီယာ (၂၀၁၁)၊ ႏုိင္ငံေရး
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ဆက္သြယ္ေရး- မူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕။ လန္ဟန္။ အမ္ဒီ-႐ုိ၀မ္ႏွင့္
လစ္တယ္ဖီးလ္။
ကုလသမဂၢ(ယူအင္န္) (၁၉၇၉) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးပေပ်ာက္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္/
ကုလသမဂၢ (၂၀၁၃) ပဋိပကၡအလြန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ပူးတြဲ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာ (၂၀၁၃) က်ား/မ
ေရးရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
အပုိင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ဘီလစ္ဇ္ၿမဳိ႕။
WISH List (၂၀၁၃) ‘WISH List ပတ္သက္ၿပီး ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား’
http://www. thewishlist.org/FAQs.htm တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း

(WEDO)

(၂၀၀၇)

အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ၊ နယူးေယာက္၊
WEDO၊

http://www.wedo.org/library/women-candidates-and-campaign-

ﬁnance-december-2007 တြင္ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

rSwfpkrsm;
၁။

ဘယ္လင္တန္ႏွင့္ ကာရမ္ ၂၀၀၅။

၂။

ကုလသမဂၢ ၁၉၇၉၊ အပုိဒ္ ၇။

၃။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၀၈။

၄။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆင့္
အတန္း ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းအတြင္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကား ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာမွ
ေကာက္ခဲ့သည့္ စစ္ဆန္းေလ့လာမႈႏွင့္ iKNOW Politics network၊ http://www.
iknowpolitics.org ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေမးျမန္းမႈ။

ေျဖဆုိသူ ၇၀ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံ

ေငြဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။
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ရွဗီဒုိဗာ ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာာ ၃၃။

၆။

Ibid၊p 40။

၇။

Ibid၊p 42။

၈။

http://unstats/un/org/unsd/demographic/products/Worldswomen/
Executive%20 summary။htm တြင္ၾကည့္ပါ။

၉။

See http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml ၊accessed August
2013။ ဘယ္လင္တန္၂၀၁၁၊p။ 27တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၀

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၁၁။

See http://iknowpolitics.org/en/comment/7709#comment-7709 ၊accessed
August 2013 တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၂။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄

၁၃။

မစၥစစၥလီယာ ခ်ာဇာမာ၊ မာလစီလီ၊ iKNOW Politics ႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ။

၁၄။

h t t p : / / w w w. o p e n s e c r e t s . o r g / p r e s 0 8 / s u m m a r y.
php?cid=N00000019&cycle=2008 ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ တြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

၁၅။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၁၆။

Ibid။

၁၇။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀။

၁၈။

ဖာရီရာ ႐ူဘီယုိ ၂၀၀၉။

၁၉။

Ibid။

၂၀။

သြန္ပဆင္ ၂၀၁၂။

၂၁။

ဘ႐ုိင္ယန္ႏွင္ ့ဘအား ၂၀၀၅။

၂၂။

ကာ႐ုိးလ္ ၁၉၉၄။

၂၃။

အုိင္ပီယူ ၂၀၁၀။

၂၄။

ေဒးႏွင့္ ဟာဒယ္ ၂၀၀၅။

၂၅။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။

၂၆။

၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ၊္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕၌ အန္နဖ
ီ ာရစ္ႏင
ွ ့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း။

၂၇။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။
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၅။

၂၈။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀။

၂၉။

Ibid၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။

၃၀။

အုိမန္ႏွင့္ ဇုိင္ႏ်ဴလ္ဘဟုိင္ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၈-၉။

၃၁။

အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ေဘာစနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိးဘီးနား၊ ဘရာဇီလ္း၊ ဘာကီနာ ဖူဆုိ၊
ကိတ္ ဗာဒီ၊ ကုိလံဘီယာ၊ ေကာစတာရီကာ၊ ခ႐ုိေအးရွား၊ အီသီယုိးပီးယား၊ ဖင္လန္၊
ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ကင္ညာ၊ ကုိရီးယား
ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ မကၠဆီကုိ၊ ေမာ္႐ုိကို၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ ပနားမား၊ ပါပူ၀ါ နယူးဂီနီ၊
ေပၚတူဂီ၊ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ တုိဂုိ။

၃၂။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာာ ၃၃။

၃၃။

Ibid၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။

၃၄။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ တြင္ပင္ၾကည့္ပါ။

၃၅။

ဘာရယ္လ္ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈။

၃၆။

ဘယ္လင္တန္ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄။

၃၇။

မင္နီဆုိတား မဲဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဖာ္ျပေရးဘုတ္အဖြဲ႕ ၂၀၀၅။

၃၈။

http://iknowpolitics။org/es/comment/7448#comment-7448 တြင္ၾကည့္ပါ။

၃၉။

ေဘကာ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၂၃။

၄၀။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

၄၁။

သည္အီေကာ္္ေနာ္မစ္ ၂၀၁၀။

၄၂။

အုိင္ပီယူ ၂၀၁၀။

၄၃။

ယူအင္န္ဒီပီႏွင့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ၂၀၁၃။

၄၄။

လာႏုိ႔စ္ ၂၀၁၁။

၄၅။

ပီရပ္ ၂၀၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆။

၄၆။

ဘရာဇီးလ္အစုိးရ ၂၀၀၉၊ အပုိဒ္ ၂။

၄၇။

အုိင္စီအီးေအ ၂၀၁၀။

၄၈။

ခရြတ္ခ္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁၀။

၄၉။

ဘာဘရာ လီ မိသားစု ေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၂။

၅၀။

နဂုိဇုိ ၂၀၁၀။
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ဒီပီေကအုိ၊ ဒီအက္ဖ္အက္စ္၊ ဒီပီေအ (ေနာင္လာမည့္)။

၅၂။

ဒဘယ္လ်ဴအီးဒီအုိ ၂၀၀၇။

၅၃။

http://iknowpolitics။org/es/comment/7688#comment-7688 တြင္ ၾကည့္ပါ။

၅၄။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၄။

၅၅။

Ibid၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄။

၅၆။

Ibid၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။

၅၇။

အုိမန္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄။

၅၈။

အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ေဘာစနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂုိးဘီးနား၊ ဘရာဇီလ္း၊ ဘာကီနာ ဖူဆုိ၊
ကိတ္ ဗာဒီ၊ ကုိလံဘီယာ၊ ေကာစတာရီကာ၊ ခ႐ုိေအးရွား၊ အီသီယုိးပီးယား၊ ဖင္လန္၊
ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ကင္ညာ၊ ကုိရီးယား
ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ၊ မကၠဆီကုိ၊ ေမာ္႐ုိကို၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ ပနားမား၊ ပါပူ၀ါ နယူးဂီနီ၊
ေပၚတူဂီ၊ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ တုိဂုိ။

၅၉။

http://www။quotaproject။org တြင္ ၾကည့္ပါ။

၆၀။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဇူရက္ဘ္ ခါရာတီရွဗီလီအား ၂၀၁၃ တြင္
အီးေမးလ္ ျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ။

၆၁။

အုိမန္ ၂၀၁၃ ကို ၾကည့္ပါ။

၆၂။

ဒုိလက္ဇ္ႏွင့္ ေလာရင့္ ၂၀၁၁။

၆၃။

လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္ ႏို္င္ငံတကာေဒၚလာ(I$) ကို အမ်ဳိးသားေငြေၾကးမ်ားရွိ
ပမာဏႏွင့္တြဲၿပီးေဖာ္ျပထားသည္။

အင္တာေနရွင္ေဒၚလာသည္

၀ယ္ယူႏိုင္ငံစြမ္းကို

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ မွန္းဆထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ရန္အ
တြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္း အားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု(ႏိႈင္းယွဥ္မႈ
အတြက္ အေျခခံအျဖစ္အသုံးျပဳသည့္)ႏွင့္ သိသိသာသာကြာျခားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
မူ I$ လဲလယ
ွ ္ႏန
ႈ ္းသည္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္ လဲလယ
ွ ္ႏန
ႈ ္းႏွင့္ ပမာဏတစ္ခက
ု ြာျခားဖြယရ
္ ွိ
သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာအတြက္ လဲလွယ္ႏႈန္းမရွိ(I$ ႏႈန္းကုိသာ တသမတ္ တည္း
တြက္ထားသည္) သုိ႔မဟုတ္ မူရင္းေငြေၾကးမသိသည့္အခါ ဒုတိယအစား ထုိးေငြေၾကး
ျဖစ္သည္ ယူ႐ုိကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ရည္ညႊန္းသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိလွ်င္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။
၆၄။
၆၅၊
၆၆။

OSCE/ODIHR ၂၀၁၃။
နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။
OSCE/ODIHR ၂၀၁၁။
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၅၁။

၆၇၊

႐ုိေမးနီးယား လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၃၃၄/၂၀၀၆ (၂၀၀၆)။

၆၈။

ေဟတီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၁၂၉။

၆၉။

ေဟတီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၁၂၉။

၇၀။

နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။

၇၁။

ဘရာဇီးလ္၊ ကုိလံဘီယာ၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ဖန္လန္၊ ေဟတီ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ အုိင္ယာလန္၊
အီတလီ၊

ကိုရီးယား

(ေတာင္ကုိရီးယားျပည္ေထာင္စု

သမၼတႏုိင္ငံ)၊

မကၠဆီကို၊

ေမာ္႐ုိကို၊ ပနားမား၊ တုိဂုိ။
၇၂။

အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အခန္း(၈) အေျခခုိင္ၿပီးေသာ အဂၤလိပ္
ဘာသာ စကားေျပာဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။

၇၃။

SIPO ၂၀၁၂။

၇၄။

ဘယ္လင္တန္၂၀၁၁၊စာမ်က္ႏွာ ၃၀။

၇၅။

ဥပေဒ အမွတ္ ၈၇၆၅၊ အပုိဒ္ ၅၂။

၇၆။

Partido Accion Ciudadana ၂၀၁၀။

၇၇။

လာႏုိ႔စ္ႏွင့္ ဆန္ပလီ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁။

၇၈။

ကာဒီနပ္စ္ မုိရာလက္စ္ ၂၀၁၁။

၇၉။

ဘယ္လင္တန္၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

၈၀။

ဟက္ဖင္တန္ပုိ႔စ္ ၂၀၁၀။

၈၁။

ဘန္ဂူရာ ၂၀၁၂။

၈၂၊

ဘယ္လင္တန္၂၀၀၃၊စာမ်က္ႏွာ ၁၆၃။

၈၃။

MCFPDB ၂၀၀၅။

၈၄။

နုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္။

၈၅။

ဘယ္လင္တန္၂၀၁၁၊စာမ်က္ႏွာ ၂၈။

၈၆။

ဖာရစ္ ၂၀၁၃။

၈၇။

ဘယ္လင္တန္၂၀၁၁၊စာမ်က္ႏွာ ၂၉။

၈၈။

လာႏုိ႔စ္ႏွင့္ ဆန္ပလီ ၂၀၀၈။

၈၉။

Ibid။
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ဘ႐ုိင္ယန္ ႏွင့္ ဘအား ၂၀၀၅၊စာမ်က္ႏွာ ၁၀။

၉၁။

http://iknowpolitics.org/en/comment/7432#comment-7432

၊accessed

August 2013 တြင္ ၾကည့္ပါ။
၉၂။

ႏြမ္ကုိ ၂၀၁၁။

၉၃။

ဘယ္လင္တန္၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၁။

၉၄။

Ibid။

၉၅။

ကိုင္တလင္ ေဟာ့ပ္ပင္းေပးသည္ စာသားေဘာက္စ္ထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ား။

၉၆။

ဘာရယ္လ္ ၁၉၉၈။

၉၇။

ဘာရယ္လ္ ၁၉၉၆၊စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄။

၉၈။

မီကူလ္စကီး ၂၀၁၁။

၉၉။

မကၠမီလန္ ၂၀၀၃။

၁၀၀။

ေကာ္စတာ ၂၀၀၃။

၁၀၁။

အလက္ဇႏၵား ႏွင့္ ေကာ္ရာဒုိ ၁၉၉၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၂။

၁၀၂။

ထရန္႔၊ ဖ႐ုိဒင္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ ဒန္တန္ ၂၀၀၁။ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။ http://www.fec.gov/press/
summaries/2012/PAC/6mnth/4pactop50disburse6mos11.pdf for 2012 list
တြင္လည္း ၾကည့္ပါ

၁၀၃။

EMILY’s List ၂၀၁၃။

၁၀၄။

ခရပ္စပင္ႏွင့္ ဒုိင္ယက္ဇ္ ၂၀၁၀။

၁၀၅။

WISH List ၂၀၁၃။

၁၀၆။

ခရပ္စပင္ႏွင့္ ဒုိင္ယက္ဇ္ ၂၀၁၀။

၁၀၇။

Francia et al .၂၀၀၃၊စာမ်က္ႏွာ ၃၀

၁၀၈။

မန္းနင္းႏွင့္ ႐ႈိဂန္ ၂၀၁၂။

၁၀၉။

ဆာ၀ါ ၂၀၀၄။

၁၁၀။

ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဆန္ ၂၀၀၄။ စာမ်က္ႏွာ ၁၀။

၁၁၁။

http://trove.nla.gov.au/people/734078?c=people

ကုိ၂၀၁၃

ၾသဂုတ္တြင္

ၾကည့္ခဲ့သည္။
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Title
9/
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၉၀။

၁၁၂။

http://www.wedo.org/library/chief-bisi-ogunleye-the-country-women
centE2

per

cent80

per

cent99s-association-of-nigeria-cowan

per
၂၀၁၃

ၾသဂုတ္တြင္ ၾကည့္ခဲ့သည္
၁၁၃။

မက္ကုိလ္လြန္၊ ဟာ့ဖ္ဖာ့တ္ႏွင့္ ေကာ့ဇ္မာ ၂၀၀၈။

၁၁၄။

http://iknowpolitics.org/es/comment/7878#comment-7878

ကို

၂၀၁၃၊

ၾသဂုတ္ တြင္ ၾကည့္ခဲ့သည္။
၁၁၅။

ကရြတ္ခ္ ၂၀၁၃။

၁၁၆။

Ibid

၁၁၇။

Ibid

၁၁၈။

မက္ကုိလ္လြန္၊ ဟာ့ဖ္ဖာ့တ္ႏွင့္ ေကာ့ဇ္မာ ၂၀၀၈။

၁၁၉။

http://iknowpolitics.org/fr/comment/7670#comment-7670 ကို ၂၀၁၃၊ ၾသဂုတ္
တြင္ ၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၂၀။

အီတူ ၂၀၀၈။

၁၂၁။

ဂြမ္ဒါ ၂၀၁၁။

၁၂၂။

Ibid

၁၂၃။

ဘယ္လင္တန္၂၀၀၃၊စာမ်က္ႏွာ ၁၆၅။

၁၂၄။

ကရြတ္ခ္ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။
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ed*Hk;csKyf
အယ္လင္ဖယ္ဂူရီယာ

မိတ္ဆက္ခန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏သံုးသပ္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသက္၀င္ ေဖာ္
ေဆာင္ေရးမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကး၏အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း
ဆိုျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ
ေငြေၾကးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခင္း
အက်င္းကို နားလည္ျခင္းအေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ေနရာေဒသ
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အေျဖမ်ားတြင္
ဆင္တူမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္လည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားရရွိေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း အခန္း
(၉) “ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ - က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္း”တြင္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယင္းစိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းခဲ့သည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခုအခန္းတြင္ ယခင္အခန္းမ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ
ေယဘုယ်က်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ဆင္တူမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေလ့လာ
သံုးသပ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသ
ထားသည္။ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္လည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားသလို
ေယဘုယ်က်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေပးထားသည္။
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aiGaMu;ESifUEdkifiHa&; - tajctae tcif;tusif;qdkif&m oHk;oyfrI
ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အျပန္အလွန္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနၿပီး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲရာတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို
သုံးစြဲသနည္း၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားမည္သို႔လည္ပတ္သနည္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်
ေသာႏိုင္ငံေရးကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သနည္း ဆိုသည္တို႔အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈ
ရွိသည္။ ယခုအခန္းတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ရန္အတြက္
ေငြေၾကးလိုအပ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ၏ မ႑ိဳင္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားေကာင္းေစေရးကိုလည္း
အေထာက္အကူျဖစ္ေစကာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစၿပီး (ပိုၿပီး)
တန္းတူညီမွ်ရွိရွိျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အခြင့္အလမ္းလည္းရေစသည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကား ရွိေနသည္။ ဥပမာ လက္တင္
အေမရိက၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးမ်ား၏ အလြန္အမင္းၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမႈ၊ အာရွႏိုင္ငံေရးအေပၚႀကီးမားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္လႊမ္းမိုးမႈ၊ အာဖရိကရွိ ဆရာေမြးတပည့္
ေမြး ကြန္ရက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသံုးမႈတို႔ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္
သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ်ေျခရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ရရွိေစရန္ လူစံုပါေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားခိုင္မာေစရန္ အားေပး
ေရး၊ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ ႐ႈျမင္ရာတြင္
သူအလုိအေလ်ာက္ အဆုံးသတ္သြားျခင္းထက္ အဆုံးသတ္ပန္းတုိင္သုိ႔သြားသည့္ နည္းလမ္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ႏိုင္ငံေရးဘ၀တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသေဘာတရား ပိုၿပီးႀကီးထြားလာသည္ကို ယေန႔
ကာလတြင္ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု အျမင္ကို
လည္း

ပ်က္ျပားေစသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕အစည္း၏

၂၀၁၃

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တုိင္းတာခ်က္၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အဂတိ
လိုက္စားမႈအျဖစ္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္ဟု စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။၁
လက္တင္အေမရိကႏွင့္
သိရွိရသည္မွာလည္း

အာဖရိကတုိင္းတာခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ

ေဒသဆိုင္ရာစစ္တမ္းမ်ားအရ

ယံုၾကည္မႈအဆင့္နိမ့္ၿပီး

အလားတူ

ပံုရိပ္

မေကာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယင္းသို႔ေသာ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ လြဲမွားစြာ ျပဳမူမႈမ်ား
ရွိေနသည္ကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။

၂

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ေထာက္ခံမႈကို ပါတီမ်ားရရွိရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ရန္ပုံ
ေငြဆိုင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ၄င္းတို႔လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံသား
မ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ သန္႔ရွင္းေသာႏိုင္ငံေရးကိုပါတီမ်ားက ေပးစြမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ထုိအခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ သိကၡာသမာဓိကိုေမးခြန္းထုတ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲျခားမႈ
ျပဳလာမည္ျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း မယံုမၾကည္ျဖစ္ၾကေတာ့မည္။ ယင္းတို႔
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ေၾကာင္ ဆႏၵျပသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈ၏ အစဥ္အလာအဖြဲ႕
အသီးသီးတြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္ကို ယခုအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထား
သည့္အတိုင္း ေဒသအသီးသီးတြင္ ျမင္သာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္းရွိေနေသးသည္။

urmÇvHk;qdkif&m pdefac:rIrsm;
p&dwf BuD;jrifUrIrsm;
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လာမႈေၾကာင့္
ကမာၻတ၀ွမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ ေဒသအသီးသီးရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးက်က် ပီပီသသေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္

ထင္ျမင္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ား

ေကာက္ယူျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေငြကိုပိုမိုသံုးစြဲလာၾကသည္။ အေနာက္
ဥေရာပတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စရိတ္သံုးစြဲမႈသည္ ႀကီးမားၿပီးအစဥ္အလာအားျဖင့္ ရွိေန
ခဲ့ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္ေသာ ပါတီတည္ေဆာက္ပံုမ်ား လည္ပတ္မႈ၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားအတြက္ သံုးစြဲခဲ့သည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
ရန္ပံုေငြမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလာရေတာ့သည္။ ပါတီအမ်ားစုသည္
ႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိကထည့္၀င္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြခ်ေပးျခင္းမ်ားအေပၚ မွီခို
လာၾကသည္။ ယင္းသို႔ ရန္ပံုေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုရျခင္းတြင္ ေငြေၾကးပမာဏ အမ်ားအျပား လွဴဒါန္း
သူမ်ားက အျခားသူမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈပိုရွိသည့္ အႏၱရာယ္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

atmufajcvlxk axmufcHrIr&Sdjcif;
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားၾကသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔
ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံ
မ်ားပင္လွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ အမ်ဳိးအစား ရန္ပံုေငြရွာျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါကသာ အဆင္ေျပ
သည့္ ၀င္ေငြျဖစ္ခဲ့သည္။၃ ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ မည္သည့္အခါကမွ ပမာဏ
တစ္ခုရွိသည့္ ၀င္ေငြျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ယင္းေထာက္ပံ့ေပးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည္ ေကာ္ပို
ရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားစီစဥ္ထားသည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ား
(သို႔မဟုတ္) ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈ (သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား
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မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံ

တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တစ္ဦးခ်င္းထံမွ ေငြမ်ား)
10. Conclusions

အေပၚ မွီခိုၾကရသည္။
အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာရွေဒသတို႔၏ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခေထာက္ခံသူမ်ားၾကား ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ အမွန္
တကယ္အားျဖင့္ လားရာမတူညီၾကေပ။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဆရာေမြးတပည့္ေမြး (သို႔မဟုတ္) ဦးေဆာင္လမ္းျပ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္သြား
ၾကကာ မဲေပးသူမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ (သို႔မဟုတ္) မဲမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္
အားျဖင့္ လက္ေဆာင္မ်ား(သို႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။

Oya'ESifhrvGwfuif;aom &efyHkaiG&Smjcif;? &mZ0wfrIruif;aom &efyHkaiGrsm;
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ
ျခင္း ေဒသမ်ားစြာတြင္ စိန္ေခၚမႈရွိေနေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိေနသည္ကို ယခုအခန္းတြင္
ေဆြးေႏြးထားသည္။ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ မည္သို႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ
ရွိေနသည္ကို အတိအက်သိရွိရန္ ခက္ခဲသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ မရွင္းလင္းေသာ သေဘာသဘာ၀
ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ ရန္ပံုေငြရွာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ သိသာ
ထင္ရွားသည့္ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ထင္ျမင္ယူဆစရာအေၾကာင္းရင္း
ျဖစ္လာခဲ့ရေတာ့သည္။၄
စနစ္တက် စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမွရန္ပံုေငြမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါ
ထိုကိစၥသည္ အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ
ကြန္ရက္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုျမႇင့္တင္ရန္ ၄င္းတို႔၏ မူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ပါရွိသည္။
ေဒသဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစ
ဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအၾကား ဆက္ဆံေရးပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ အေျခခံအက်ဆံုး ပံုစံ
တစ္ရပ္မွာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ ျပင္ပတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းအေပၚ
ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား
(သို႔မဟုတ္) လာဘ္ေပးမႈမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ား
အၾကား ပိုၿပီးစနစ္တက်ရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ အလြန္နက္႐ိႈင္းစြာ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာသည္။
ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိုးေဖာက္လာျခင္းႏွင့္ (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္) ႏိုင္
ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ထိန္းခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆုပ္) လာသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ၏
ယင္းပံုစံအတြက္ အထူးထိခိုက္လြယ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈလမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို ေဒသတိုင္းတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ ၄င္းတို႔သည္
အန္ဒီယန္ေဒသမွ မကၠဆီကိုအထိ ရွည္လ်ားသည္။၅ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂူနီယာ၊ ဘစ္ဆူး
ႏွင့္ မာလီ၆တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားအထိရွိေနၿပီး အာဖရိက၏ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ
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လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပအထိ ၄င္းတို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
အခန္း(၅)တြင္ ေထာက္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း တရားမ၀င္ေငြမ်ား ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ျပႆနာမွ တစ္ကိုယ္တည္းေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။၇ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္တာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျခား
ဥပေဒေရးရာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္
ပူးေပါင္းၿပီး ယင္းကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတာ၀န္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အကာ
အကြယ္ေပးမႈမ်ား လိုအပ္သည္။

pD;yGm;a&;vkyfief;ESifU EdkifiHa&;
ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ေငြေၾကး၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ရန္ပုံေငြ
ဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးမွတဆင့္

၄င္းတို႔၏

အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ လမ္းပြင့္သြား
ေစသည္။ သေဘာတရားပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အခ်ဳိ႕ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္တိုင္ အမ်ားစုက ၄င္းတို႔လုပ္ငန္း အက်ဳိးအျမတ္
ျပန္ရလိုသည့္ လိုခ်င္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပးၾကသည္။
ေကာ္ပိုရိတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ေဒသတိုင္းတြင္
ျငင္သာစြာ တင္ျပေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မည္သူအာဏာရေစကာမူ
အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ရရွိေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသို႔
ပါတီမ်ားအား ပမာဏႀကီးမားေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေပးေနသည္ကို တစ္ခါတရံ ေတြ႕ရွိရသည္။၈
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ပိုၿပီးျမင္သာၿပီး တိုက္႐ိုက္
က်ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္လည္း အထင္အရွား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာရွေဒသတြင္သီးသန္႔
ျဖစ္ေနၾကသည္ မဟုတ္သည့္တုိင္ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပါတီမ်ား စတင္ထူေထာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာမ်ားရယူ
ျခင္း (ႏွင့္ သမၼတေနရာအတြက္ပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း) လကၡဏာမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွသည္
ေတာင္ကိုရီးယားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေန
မ်ားတြင္ရွိသည့္ အႏၱရာယ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္)
ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုခု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၄င္း၏ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပၚတြင္သာ လံုး၀မွီခိုေနရသည္။
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တေလွ်ာက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

10. Conclusions

&efyHkaiGrsm; wef;wlnDrSspGm &,loHk;pGJEdkifrIr&Sdjcif;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲရန္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈသည္
ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ၏ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အၿမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္တိုင္ ရန္ပံုေငြရွာ
ေဖြျခင္းအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ
အဆီးအတားမ်ား မရွိသင့္ေပ။ အကယ္၍ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက
၄င္းတို႔၏စကားကို နားေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ေငြေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ (ပမာဏႀကီးမား
ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွတဆင့္) ယင္းသို႔ေပးျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္မဲသာေပးခြင့္ရွိ
သည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ မ႑ိဳင္က်ေသာ အေျခခံမူမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစသည္။ ထို
နည္းတူပင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ရန္ပံုေငြရွာေဖြၿပီး သံုးစြဲႏိုင္သည့္ပမာဏ
အေပၚ အကန္႔အသတ္မရွိ (သို႔မဟုတ္ ျမင့္လြန္း) လွ်င္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသို႔
လည္း ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ယခင္အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ အာဏာရအစိုးရပါတီ
မ်ားသည္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေလ့
ရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ အာဏာရပါတီမ်ား၏ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ကန္ထရိုက္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအလွဴရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ဖြယ္ရွိသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ရန္ပံုေငြရယူသံုးစြဲမႈတြင္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ မွ်ေျခမရွိမႈသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္
ေငြေၾကး၏ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုရမည့္ ဗဟိုက်
ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္သည္။ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး အခက္အခဲမ်ား၏ ဥပမာမ်ားစြာကိုလည္း
အခန္း(၉)၊ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္မႈ - က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္း” တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားသည္။

EdkifiHykdif&if;jrpfrsm; tvGJoHk;jcif;
ရန္ပံုေငြ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မ်က္ႏွာစာသည္
အာဏာရပါတီမ်ားက ၄င္းတို႔ပါတီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ
ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသံုးျခင္းသည္ ကမာၻတ၀ွမ္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕
ေနရသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးတြင္ ယင္းကို ဥပေဒအရ တားျမစ္ထား
သည္။ အခန္း(၈)တြင္ ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္အ
့ တိင
ု ္း အေျခခိင
ု ၿ္ ပီးျဖစ္သည့္ အဂၤလပ
ိ ဘ
္ ာသာစကားေျပာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္

494

International IDEA

အာဏာရပါတီမ်ားသည္

၄င္းတို႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

၄င္းတို႔၏

မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ပိုၿပီးအာရံုစိုက္သည့္ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈမ်ား ပိုရရွိျခင္းကဲ့သို႔ တျခားၿပိဳင္ဆိုင္သူမ်ား
ေရွာင္လႊဲမရေလာက္သည့္
အေျခအေနဆိုသည္မွာ

အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။
မည္မွ်ဟူသည့္

သို႔ေသာ္

အကန္႔အသတ္လည္း

ေရွာင္လႊဲမရေလာက္သည့္
ရွိသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ဒီမိုကေရစီကို အားနည္းေစမည့္
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးကြဲျပားမႈကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမျပဳဘဲ ၄င္း၏
သံုးစြဲခြင့္ရပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ အျခားရင္းျမစ္မ်ားကို အလြဲသံုးျခင္းျဖစ္သည့္အခါ ထိုအလြဲသံုးမႈႈကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲလာသည္။ ယင္းတို႔မွာ အာဏာရပါတီ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈရရွိရန္ ဘက္
လိုက္ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားအလုပ္ခ်ိန္အတြင္း မဲဆြယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒသမ်ားစြာတြင္ (အာဖရိက၊
အာရွ၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုအာရွ) အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တစ္ပါတီတည္းက ကာလ
ၾကာရွည္ ႀကီးစိုးထားသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အာဏာရအစိုးရပါတီရင္းျမစ္မ်ားအၾကား ျခား
ထားသည့္စည္းမွာ အလြန္မႈန္၀ါးသြားေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏အျခား
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။
အစိုးရအာဏာရပါတီသည္ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္အခြင့္သာမႈ သို႔မဟုတ္ ရာထူးေနရာရရွိေရး
အတြက္ တိုင္းျပည္တရားေရးမူေဘာင္ကိုလည္း ခ်မွတ္ၿပီးအသံုးျပဳၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားတြင္ အာဏာရပါတီက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားသလို ဥေပဒျပဳေရးတြင္လည္း လႊမ္းမိုး
ႀကီးစိုးထားသည့္အခါ ၄င္း၏ပါ၀ါကို ဆက္လက္ၿမဲၿမဲေစရန္ ဥပေဒမ်ားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြဲဖြယ္ရွိသည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္အႏိုင္ရေရး အခြင့္အလမ္း
မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ်ား အသံုးျပဳေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ သက္တမ္း
တစ္ႀကိမ္အကန္႔အသတ္ကိုသာ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေလ့ရွိ
သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပေရးကိုလည္း ယခုအခါ
ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္သည္။

touf0ifazmfaqmifrIr&Sdjcif;
အေျခခိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈၾကား ႀကီးမားေသာကြာဟခ်က္တစ္ခု ေဒသတိုင္းတြင္ရွိၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို
အလြန္ပင္ဆိုးရြားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ပါတီမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ရန္ပုံေငြကိုႀကီးၾကပ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏
တာ၀န္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား မရွိ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား (ဥပမာ ပါတီ
မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားလက္ခံျခင္း) သာရွိၿပီး မတိက်မႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ
စံုစမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြ၏ရင္းျမစ္ကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲမႈ၏
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မရသည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အတိုင္းအတာတစ္ခု ရရွိၾကသည္မွာ

အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိျခင္း
10. Conclusions

တို႔ျဖစ္သည္။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ပုံေငြကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမွာ
မ်ားစြာေသာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျပန္႔ႀကဲေနေလ့ရွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္
ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရသည္။၉
အေၾကာင္းရင္းမွာ ရင္းျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔မစြမ္း
ေဆာင္ႏိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒခ်မွတ္ထားမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ ယင္းသို႔မရွိျခင္းကို အသက္၀င္ေဖာ္ေ
ဆာင္ေရးအခြင့္အလမ္းအားနည္းခ်က္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလ့ရွိသည္။
ယင္းႏွင့္ အလြန္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ အစိုးရႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အမွီအခို
ကင္းမႈ မရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ဥေရာပတြင္မူ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို ပါလီမန္ေကာ္မရွငမ
္ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားက တိက
ု ရ
္ က
ို ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ယင္းတို႔ကိုတာ၀န္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးေကာ္မရွင္မ်ား
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္သည္။ ရလဒ္မွာေဒသရွိ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး
ဆိုင္ရာ

ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

တာ၀န္ရွိေသာ

ဥပေဒျပဳေရး

အျပည့္အ၀လြတ္လပ္သည့္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ မဟုတ္ဘဲ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႕၏ သိကၡာသမာဓိေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္လည္း လြတ္လပ္ေသာ
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားရွိၾကသည္။ ဥပမာ မေလးရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ကို

အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္

ပါတီမ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏

ရန္ပုံေငြကို

အနီးကပ္စစ္ေဆးလိုစိတ္ နည္းပါးသည္။

၁၀

ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ခ်ဳိးေဖာက္သူအနည္းငယ္သာ အျပစ္ေပးခံရျခင္းျဖစ္
သည္။ ယင္းသို႔ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ ဓေလ့သည္ ယခုအခန္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္
ယူခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနပံုရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္
အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္ အေရအတြက္သည္ စနစ္၏ ထိေရာက္မႈကို ညႊန္းဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္။
မိတ္ဆက္အခန္းတြင္

ေထာက္ျပခဲ့သလို

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္

အျပစ္ေပးျခင္းထက္

ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ပန္းတိုင္မွာ
အျပစ္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းထက္ လိုက္နာမႈမ်ားျမႇင့္တင္ရန္ ပိုၿပီးဦးတည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္
ရွင္းရွင္းႀကီး ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈကိုပင္ လံုေလာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ဳိးမရွိလွ်င္ လိုက္နာမႈ
လည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။၁၁ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္မူ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္းသည္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္
ရန္ပံုေငြလက္ခံျခင္းထက္ နိမ့္သည္။ ယင္းသို႔ေသာအေရးယူမႈမ်ဳိးသည္ တားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိမည္
မဟုတ္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လက္သင့္သလုိ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ စိုးရိမ္မူပန္မႈ၏
ေနာက္ထပ္နယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာကို အတိုက္အခံမ်ားအား
ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းတင္းၾကပ္မႈ
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ျမင့္ျမင့္မားမားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာရွိ ႏိုင္ငံေရး
အတိုက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုျပစ္မွတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။၁၂
လက္တင္အေမရိကတြင္မူ အာဂ်င္တီးနားရွိ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ဆိုင္
ေသာအေရးယူမႈအသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈတြင္အျမစ္တြယ္ေနခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံ
ခဲ့ရသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။၁၃
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေၾကာင့္ အသက္၀င္ေဖာ္
ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ကို မထိမေရာက္ျဖစ္ေစသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ရန္ပုံေငြကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ႏွစ္ခုစလံုးကို အဖြဲ႕တစ္ခုတည္းအား တာ၀န္ေပးထား
သည့္အခါ

၄င္း၏တာ၀န္မ်ားသည္

အလြန္ပင္

သပြတ္အူလိုက္ေနေတာ့သည္။

ဥပမာ

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို
၄င္းတို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ယူဆျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္
ရန္ပံုေငြ

မည္သို႔ရွာေဖြမည္ကဲ့သို႔ေသာ

ႏိုင္ငံေရးအရ

ပိုၿပီးအကဲဆတ္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားမွ

ခပ္ေ၀းေ၀းေနၾကေတာ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္သည္ အစိုးရရန္ပံုေငြကို ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္
ပါတီမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းႏွစ္ခုစလံုးကို တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ လုပ္ငန္း
တစ္ခုကို

ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္

အျခားတစ္ခုကို

လ်စ္လ်ဴ႐ႈရသည့္အခါမ်ား

ရွိလာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ဥပေဒကို ဆက္လက္
ခ်ဳိးေဖာက္ေနရသနည္း

ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေယဘုယ်က်ေသာ

အျခားရွင္းလင္း

ခ်က္တစ္ခုမွာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္အတြင္းသို႔ မည္သည့္အခါမွ်
မေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆက္မျပတ္
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲ
ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ တရား၀င္တိုင္ၾကားသည့္အမႈမွာ သိသိသာသာ နည္းပါးလြန္းၿပီး
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမွာ ပိုနည္းသည္။ အာဖရိက အေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးလွသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။၁၄
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ထိေရာက္ေစရန္အလို႔ငွာ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ခ်ည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကး၏
ဆိုးက်ဳိး ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္း
မ်ားအပါအ၀င္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ညြန္႔ေပါင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္
၄င္းတို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သိသာေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား
ရွိသည့္ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ားရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။၁၅
အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏တာ၀န္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ျခင္းမရွိရသနည္းဆိုေသာအေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္သင့္သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား
တြင္ ႏိုင္ငံေရးအတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္ေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာကြန္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အင္အား
ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
စြန္႔စားလိုျခင္း မရွိၾကေပ။
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ဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အဓိက

10. Conclusions

ygwDrsm;ESifU EdkifiHa&;orm;rsm;\ udk,fwdkifxkwf pnf;rsOf;Oya'rsm;
ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့သလို ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျပဳအမူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေဖာ္
ေဆာင္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလွ်င္ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္စရာ အလားအလာရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ေရရွည္ တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေသာ မူ၀ါဒမ်ားကိုဖန္တီးရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ က်င္လည္
စရာေနရာတစ္ခုကို ပံုေဖာ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
ယင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းသည္ ပါတီမ်ား
၏ ကိုယ္တိုင္စည္းၾကပ္ေရးတာ၀န္၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းသင့္သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရး
အတြက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တာ၀န္ရွိသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးရွိ ေငြေၾကးကို စည္းၾကပ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

ဖန္တီးေရးတြင္မူ

သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားစြာ

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္

က်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသင့္သည္။ ယင္းတြင္
အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊
တရားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
ယခုအခန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါတီတြင္း တာ၀န္ခံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက
ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားျခင္း မဟုတ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ စည္း
ၾကပ္ျခင္း၏

အေရးႀကီးေသာ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း

သႏၷိဌာန္၊ ပါတီတြင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕
အစည္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အေျပာင္းအလဲ
လုပ္ႏိုင္ခြင့္

နည္းပါးေပလိမ့္မည္။

ပါတီကိစၥမ်ားသည္

ပါတီႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ

အျမင္ကို အေျခခံသည္။ ပါတီတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပါတီဥပေဒမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ပါတီမ်ားသည္

စည္းၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။
ျခြင္းခ်က္မ်ား

ရွိပါသည္။

လက္တင္အေမရိကရွိ

ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ပါတီတြင္း အထူးအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ား
ထူေထာင္ရန္ပံုမွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည္။၁၆ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္း
မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ ၄င္းတို႔၏ သႏၷိဌာန္
ကို ပါတီမ်ားက ျပသေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ကမာၻတ၀ွမ္းရွိ ပါတီအမ်ားစုသည္
အားနည္းေနေသးၿပီး ယင္းသို႔ေသာ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
စနစ္တက်က်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ မိမိတို႔၏ ပါတီတြင္းစြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ရန္ လိုအပ္သည္။
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ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနၾကသည္ကို ယခုစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီခိုင္ၿမဲမႈပမာဏတို႔သည္
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္ အေထာက္
အကူျဖစ္ေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ (အခန္း-၂ တြင္ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြစနစ္ကုိ မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း’တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပင္ျဖစ္သည္) သို႔ေသာ္လည္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႔သည္
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံပံုစံမ်ား ျဖစ္သည္။

BuD;xGm;vmaom Oya'jyKrIrsm; (ESifU ydkNyD;tao;pdwfusonfhtcsufrsm;)
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကစၿပီး ေဒသအမ်ားစုတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏
အဆင့္မ်ား တိုးတက္လာေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ယခုစာအုပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒခ်မွတ္ရန္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား၏ အဆင့္မ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္
အတူ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးထား
သကဲ့သို႔ပင္ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုထားရွိသည့္
သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါ၀င္ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အမွတ္ေပးမႈကို
လံႈ႕ေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လူအမ်ားပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ပံုစံေဟာင္းထက္
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားပံုစ၁၇
ံ သို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္ဟု ႐ႈျမင္ပံုမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။
ယင္းအျမင္သည္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္း
နယ္ပယ္ကို ကန္႔သတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
အေပၚ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ျခင္းမဟုတ္ ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ၁၈
အစိုးရ အေထာက္အပံ့ကို လက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ရန္ပုံေငြ
ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ တရား၀င္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြမ်ား အသံုးျပဳ
ျခင္းတြင္ တာ၀န္ခံမႈကို ျပည္သူလူထုက ပိုၿပီးလိုအပ္လာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားအားလံုး ပိုမိုလာျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ ေနာက္ထပ္နယ္ပယ္မ်ား
သည္လည္း ဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတြက္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အာဖရိကတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္
အေစာပိုင္းက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေထာက္
အပံ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ေစလာခဲ့သည္။ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ေကာ္စတာရီကာ ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွအပ လက္တင္အေမရိကရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးကို စည္းၾကပ္ျခင္း

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 499

10/ ed*Hk;csKyf

urÇmvHk;qdkif&m pnf;Muyfa&; yHkpHrsm;

ကိစၥရပ္သည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ထင္ထင္ရွားရွားမရွိခဲ့ေသးေခ်။
10. Conclusions

အေရွ႕ႏွင့္

အလယ္ဥေရာပတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး

အစီအစဥ္ႏွင့္

သန္႔ရွင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ၄င္း၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ ကြန္ျမဴနစ္
ဝါဒ ၿပိဳက်ၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ
ပိုမိုဦးတည္လာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသတြင္
အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအား လူထုယံုၾကည္မႈ
ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥ
ပေဒမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားအား ရန္ပံုေငြလက္ခံရရွိမႈ ပိုမိုခက္ခဲေစၿပီး ၄င္းတို႔ကို မည္သူက ေထာက္ပံ့ေပးသနည္း
ဟူသည္ကိုရွာေဖြရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ

ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအေပၚ

ပိုၿပီးအေသးစိတ္က်ေသာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပံုစံမ်ားကိုလည္း
ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔
မ်ားစြာေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက ပါရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ကို စီမံကိုင္တြယ္ရန္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ
အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစပိုင္း၌ ဥပေဒျပဳမႈအနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကလည္း တစိတ္တပိုင္း ပါ၀င္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အက္ဥပေဒ
မ်ားကိုလည္း ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားကာ ျပဌာန္းၾကသည္။ ေတာင္ဆူဒန္သည္ ေလ့လာစရာ ျဖစ္သည္။

tpdk;&&efyHkaiG axmufyHUjcif;
အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္းသည္
ကမာၻတဝွမ္းတြင္ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု
သည္ အစိုးရရန္ပံုေငြ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္
မ်ားမွထည့္ဝင္သည့္

ရန္ပံုေငြေလ်ာ့က်လာမႈကို

အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ျဖည့္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးတြင္

အားလံုးတန္းတူ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ပါတီမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာျခင္း
ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္ပတ္ရန္ ၄င္းတို႔အားေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္
သည္ဟု ႐ႈျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ၄င္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပမာဏ သို႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔တိုင္
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့
ေပးသည့္ပမာဏမွာ ပါတီ၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
ပါတီမ်ားသည္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ရန္ပေ
ုံ ငြေထာက္ပသ
့ံ မ
ူ ်ားထံမွ ရန္ပေ
ုံ ငြအားလံးု နီးပါးကို ရွာေဖြေနရသည္။၁၉
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ေဒသဆိုင္ရာ

အခန္းမ်ားတြင္

ျပသထားသကဲ့သို႔ပင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္

အာဖဂန္နစၥတန္၊ နီေပါႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရရန္ပံုေငြ
လံုး၀ေထာက္ပံ့ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားက ထိုသို႔မေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္
ေလ့လာသံုးသပ္မႈ

ျပဳလုပ္စရာအေၾကာင္းလည္း

မရွိေတာ့ေပ။

အာရွတြင္

အစိုးရရန္ပံုေငြ

ရက္ရက္ေရာေရာေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္တင္
အေမရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပါတီ၀င္ေငြ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ေပးသည့္
ရန္ပံုေငြျဖစ္သည္။ ဥေရာပေကာင္စီက အႀကံျပဳထားသည့္ ဥပမာကဲ့သို႔ပင္ အစိုးရရန္ပံုေငြႏွင့္
ပုဂၢလိကရန္ပံုေငြ ေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။၂၀ သို႔တိုင္ အစိုးရရန္ပံုေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ဥေရာပႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစုက စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ား ရွလ
ိ ာၾကသည္။ ယင္းေဒသရွိ ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီအမ်ားစုသည္
အစိုးရရန္ပံုေငြအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိလာၾကၿပီး ၄င္းတို႔ စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြ ပ်မ္းမွ် သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔
ရွိကာ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ပမာဏမ်ား တျဖည္းျဖည္း
တိုးပြားလာရျခင္းမွာ ပါတီမ်ားက မိမိတို႔ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာျဖင့္ မိမိတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
ဥပေဒမ်ားကို ျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က အနက္ဖြင့္သည္။ ယင္းသို႔ မွီခိုမႈျမင့္မား
လာျခင္းကို တန္ျပန္ရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္
မွ်ေျခရေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဂ်ာမနီကို ေလ့လာသင့္
သည္။ အစိုးရက ခ်ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြသည္ ပါတီကရွာသည့္ ရန္ပံုေငြထက္ မျမင့္ရ ဆိုသည့္
“စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ၿပီးခ်ေပးသည့္ရန္ပုံေငြ” အစီအစဥ္ျဖင့္ ပါတီမ်ား ရန္ပံုေငြရွာေဖြ
ျခင္းကို တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။၂၁ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ မွီခိုမႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တီထြင္
ဆန္းသစ္ေသာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္သင့္သည္။ အစိုးရရန္ပံုေငြႏွင့္ ပုဂၢလိက
ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း၏ စံအျဖစ္ထားရွိေသာ အဆင့္အတြက္ ေဖာ္ျမဴလာခ်ထားသည့္
အခ်ဳိးအစားမရွိပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ဳိးအစားကို ႏိုင္ငံအခင္းအက်င္းျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္
သင့္သည္။ သို႔တိုင္ ထိုစနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ
သည္ ပင္မလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈပမာဏတစ္ခုကိုသာ ေပးရ
မည္။ ပါတီတစ္ခုခု၏ အနည္းဆံုးအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီရမည္။
အစိုးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္မ်က္ႏွာစာ
တစ္ရပ္မွာ ယင္းသို႔ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားလက္ခံရရွိေနသည့္ ေဒသအားလံုးရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခ
ုံ စ္ရာေသာလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကို
အေနမ်ားျဖစ္သည္။၂၂ ဥပမာပါတီမ်ားသည္ တစ္စတ
အသံုးျပဳရန္

သို႔မဟုတ္

အစီရင္ခံျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လိုက္နာရမည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ရန္ပံုေငြကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို ပါတီမ်ားက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရရန္ပံုေငြကို
အသံုးျပဳၿပီး ပါတီတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့မႈျမင့္မားေသာ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။၂၃
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အစိုးရရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ အာရွေဒသတြင္ အျခားေဒသမ်ားေလာက္ မက်ယ္ျပန္႔ေပ။

10. Conclusions

usm;^ra&;&mESifU tpdk;&&efyHkaiG axmufyHUjcif;
ယေန႔ကာလတြင္ အေရအတြက္အနည္းငယ္သာ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ပါတီမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ တိုးျမႇင့္ၿပီး အစိုးရရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား
သည္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရရန္ပံုေငြကို
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေနရာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမည့္ ပါတီမ်ားအတြက္ အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ား
တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အေရးႀကီး
ေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ၄င္းတို႔ရည္ရြယ္ထား
သကဲ့သို႔ပင္

ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းမွာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔

၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ အဓိကအဆီးအတားမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ႏိုင္ငံ
အမ်ားစုတြင္မူ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အစိုးရရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့မႈ မရွိၾကေပ။
ယင္းသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္
၄င္းတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား အေျခခံရန္ ခက္ခဲေနသည္။ ထိုသို႔ယူဆသည္မွာ မွ်တပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ ပါတီမ်ားသည္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္
ပမာဏတစ္ခုရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သင့္သည္။ သို႔တိုင္ က်ား/မေရးရာ ကိုယ္စားျပဳမႈ
နည္းပါးျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ရန္ပံုေငြမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈေကာင္းေကာင္း မရွိေခ်။
ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာအေရးယူမႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ ပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို
သာ အမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးဟု ယူဆေနသမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၏
ထိုပံုစံသည္ အျပသေဘာမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္
အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ျမင့္ျမင့္မားမား မွီခိုေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မႈ
ရွိသည္။

tBuHjyKcsufrsm;
အခန္း-၂

တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

တိုင္းျပည္အသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းအေပၚ
အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ

ယခုစာအုပ္ပါ

ေဒသဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္လည္း

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနယ္ပယ္မ်ားကိုသာ

တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္

ထိုအဆိုကို
ျပႆနာကို

ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မေလ်ာ့လြန္း မတင္းလြန္းေသာ စည္းၾကပ္ေရးမူေဘာင္မ်ားက
သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အလြန္တင္းၾကပ္ၿပီး အေသးစိတ္က်ေသာ
ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိသည္။
အထူးသျဖင့္ ယင္းကိုေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
စြမ္းေဆာင္မႈမရွိလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္သည္ လက္ခံ
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ႏိုင္ေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ နယ္ပယ္မ်ားကို ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရမည္
မွန္ကန္ေသာအေျဖကိုိရွာရန္ စိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားအား ရည္ရြယ္ၿပီး ေပးသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရံုျဖင့္
ပမာဏႀကီးမားေသာ ျပင္ပရွိ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ရန္
သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျပာင္းပစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ေသာရလဒ္မ်ားသည္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလိုအပ္သည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
တြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မွ်ေျခအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ မဲဝယ္ျခင္းကို အျမစ္ျဖတ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ စနစ္
တက် စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအားေကာင္းသည့္ တိုင္းျပည္တြင္ ယင္းတို႔၏ ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမႈအား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ မေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သိသာထင္ရွားသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ အျခားနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရန္ မျဖစ္
ႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္း
လိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အက္တာမ်ားၾကား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္သည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း အသက္
ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒ
အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးပံုစံကို က်င့္သံုးႏိုင္
သည္။
အခန္းအသီးသီးရွိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ီေစရန္ အားထုတထ
္ ားသည္တ
့ င
ို ္ ယင္းတိသ
႔ု ည္ ေယဘုယ်သေဘာမွ်သာ
ျဖစ္သည္။ ယခုအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ၄င္းတို႔၏
လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးထားၿပီး ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ ကမာၻလံုး
ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာအတြက္ အေျခခံပံုစံမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။
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ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ကိုင္တြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္
၄င္းတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးထားျခင္းျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား
အား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးထားသည္။ ထိုစြမ္းရည္ျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကား ေကာင္း
မြန္ေသာ

ဆက္သြယ္ေရးတစ္ရပ္အတြက္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္

အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား

ခ်မွတ္ေပးျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာတာ၀န္ ျဖစ္သည္။
စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ

ႏိုင္ငံေရး

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifU a&G;aumufyGJrJqG,fvIyf&Sm;rI &efykHaiG 503

10/ ed*Hk;csKyf

ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္
10. Conclusions

ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္
စြာေရးဆြဲရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက တိုက္တြန္းထားၿပီး ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေစမည့္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏

ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

ျဖစ္ေစရန္

တိုက္တြန္းထားသည္။ ကုလသမဂၢ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၂၅တြင္
ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပင္ပလူမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရမည္။ ပိုၿပီးအ
ေရးတႀကီး

ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

အဆင္ေျပရန္လိုအပ္ၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

အလြန္အမင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အသံုးျပဳၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အေျခ
အေနအခင္းအက်င္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ား ဦးစားေပးရန္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။ စည္းၾကပ္မထား
သည့္ အေျခအေနမွ အလြန္တရာစည္းမ်ဥ္းတင္းၾကပ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခု အလ်င္အျမန္
ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။
အစိုးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈတစ္ခု စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့မႈအဆင့္ နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို မွီခိုျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
သင့္ေလ်ာ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးခ်ိန္တြင္ အစိုးရရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္
ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ျပန္မွ်ေျခတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားအား ရန္ပံုေငြအမ်ဳိးမ်ဳိး လက္ခံရယူႏိုင္စြမ္းကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အားလံုးတေျပးညီ

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုလည္း

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

အစိုးရရန္ပံုေငြ

ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုလည္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပါတီမ်ားအား မက္လံုးေပးႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္
အႏၱရာယ္တစ္ရပ္မွာ အစိုးရရန္ပံုေငြအေပၚ ပါတီမ်ားက အလြန္အမင္းမွီခိုလာၾကျခင္း ျဖစ္ေပ
မည္။ ထိုသို႔အားထားမႈကိုလည္း ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲသင့္သည္။
မီဒီယာ၏ အေရးပါမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး မီဒီယာတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ရန္ပုံေငြဖိအားမ်ားရွိသည့္အတြက္
၄င္းတို႔၏ အစိုးရရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အစိုးရေထာက္ပံ့
ေပးေသာ မီဒီယာေၾကာ္ျငာမႈ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား
အား အႀကံေပးထားသည္။ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ လံုးပမ္းေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ အသံုးျပဳနိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအား ျဖည့္စြက္ေပးရန္ပိုၿပီးအလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ အားလံုးတေျပးညီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အားထုတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရရွိေစရန္
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေရးကာလအတြင္း သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏကို ကန္႔သတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒမ်ားကိုလည္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား

တိုက္တြန္းထားသည္။

ကန္႔သတ္မႈမရွိေသာ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေငြေၾကးအေရးပါမႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ျမင့္တက္လာေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ပမာဏမ်ားျပားစြာ လွဴဒါန္းသူမ်ားက ၾသဇာ
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လႊမ္းမိုးမႈ အလြန္ႀကီးလာကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အၾကား ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အားလံုးသိရွိၿပီးျဖစ္သလို မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အမ်ားလိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြရရွိေစေသာ္လည္း
အလြန္အမင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိမည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဂ႐ုတစိုက္ခ်ိန္ဆရမည္။ ေကာ္ပုိ
ရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ

အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

လုံးလုံးလ်ားလ်ားတားျမစ္ထားသည္။

ယင္းသုိ႔

တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးးပါတီမ်ား သည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္လုံေလာက္
သည့္ရန္ပုံေငြမရွိျခင္းမ်ား အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ျဖစ္ၾကသည့္တုိင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ယင္းကို
အလြယ္တကူပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရးးလုပ္ငန္းအက်ဳိးစီး
ပြားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္
ထုတ္ျပန္လာေစသည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ
ကို တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးေမွ်ာ္ ေညာင္ေရေလာင္းမည့္ ထည့္၀င္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္
သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္
မကင္းေသာေငြမ်ားဆီဦးလွည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း
မ်ားခ်ဳိးေဖာက္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈေလွ်ာ့နည့္ေစေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားစြာ မ်ဳိးစုံေစ
ရန္ပါတီမ်ားကို

အေထာက္အကူျပဳမည့္

ထီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းနာမ်ားရွိေဖြေရးအတြက္

မူ၀ါခ် မွတ္သူမ်ားကို အႀကံျပဳလုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီမ်ားရန္ပုံေငြမလုံေလာက္သည့္ အေျခ
အေနအခင္း အက်င္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေငြအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အားထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ထည့္၀င္ရန္
လွဴဒါန္းသူမ်ား

ပုိမုိမ်ားျပားလာေစရန္

အားေပးတုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစနစ္မ်ဳိးကို

ဥပေရာပတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီရန္
အစုိးရရန္ပုံေငြမ်ား

ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထုိနည္းျဖင့္

အေသးစားလွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ

အားေပးႏိုင္သည္။ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးျခင္းသည္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရမည့္ အျခား
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ မီဒီယာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ
႐ုံးခန္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူပုိင္ႏိုင္ေနရာမ်ားကုိ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ေပးၿ့ပီးအသုံး
ျပဳေစျခင္းကဲ့သုိ႔ အစုိးရရန္ပုံေငြသြယ္၀ုိက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို
ၿခဳံငုံမိေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား UNACA ႏွင့္အညီ အႀကံျပဳသည္။ တစ္ဖက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္
လုိက္ျခင္းျဖင့္ အျခားတစ္ဖက္သို႔ ရန္ပုံေငြမ်ားေရာက္ရွိသြားေစသည့္ ႏွစ္ဖက္ၾကားစီးဆင္းမႈ
လြယ္ကူေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အေနာက္ဥပေရာပတြင္
ေတာင္းဆုိမႈအနည္းငယ္ျဖင့္

ပါတီမ်ားအား

ႏွစ္ရွည္လမ်ား

ပါတီတြင္း

အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ

ပါတီမ်ားအမီွအခိုကင္းလြတ္မႈကို ကာကြယ္ရန္အေရးႀကီးသည့္တုိင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏
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ေစႏိုင္သည္။

ေငြျဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ပါတီမ်ားအား တစ္စုံတစ္ရာေသာေတာင္းဆုိမႈသည္ က်ဳိးေၾကာင္း
10. Conclusions

ညီညြတ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကံျပဳသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာသတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း အစီရင္
ခံစာတင္ျခင္း၊ ရန္ပုံေငြကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ (သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္) အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
စနစ္တက်ရွိသည့္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ကဲ့သုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား
သင့္သည္။ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အစုိးရရန္
ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္သည္။
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္
ေရးကိုက်င့္သုံးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေလ့အထေကာင္းမ်ားသြတ္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ
မ်ားရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရးထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို မလုိက္နာရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္မည့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအေကာင္အထည္ေပၚေစရန္လည္း တာ၀န္ယူမႈႀကီးႀကီးမားမားရွိၾက
သည္။ ရန္ပုံေငြထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို အၾကပ္မေတြ႕ေစရဘဲ UNCAC တြင္
အႀကံျပဳထားသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါ၀ါတစ္ခုခုမွ သီးျခားကင္းလြတ္သည့္ အင္အားေကာင္းေသာအ
ဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားက ထူေထာင္သင့္သည္။၂၆

apmifUMuyfuGyfuJa&;ESifh touf0ifazmfaqmifa&; tzGJYtpnf;rsm;
ႏိုင္ငံေရး၏ အတြင္းႏွင့္ျပင္ပရွိ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ လုပ္ငန္း
တာ၀န္တစ္ရပ္ရွိသည္ဟု ေဒသဆုိင္ရာအခန္းအသီးသီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ကိုေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ
ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ထိေရာက္မႈကို တုိးတက္ေစ
ရန္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းလုိအပ္မႈကို ထင္ဟပ္ျပသည္။ ၄င္းတုိ႔၏
တာ၀န္၀တၱရားကို သမာသမတ္က်က် ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို အသက္၀င္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိသို႔
မဟုတ္လွ်င္ ကေမာၻာဒီးယားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတုိ႔ တြင္ႀကဳံေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရဘက္လုိက္မႈႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာက္သင္းေကာက္သလုိ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေပမည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တုိးတက္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏
စမွတ္မွာ ယင္း၏ ပင္မဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္
နားလည္ရန္

ျဖစ္သည္။

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳႏိုင္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားေလာ၊

ညံ့ဖ်င္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ကာဖြဲ႕စည္းပုံေလာ၊ ရင္းျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္းနာဆုိင္ရာစြမ္း
ရည္မရွိျခင္းေလာ၊ မိမိ၏ တာ၀န္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ရန္ မလုံေလာက္ေသာ
အခြင့္အာဏာေလာ၊ ညိႇယူထားေသာ ၾကားေနမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမရွိျခင္းေလာ
ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္နားလည္ရ မည္ျဖစ္သည္။
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈအ၀၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
တစ္ခုတည္းေသာ
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ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ကုိသာထားရွိရန္ အၾကံျပဳလုိသည္။ အျခားထိန္းခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲက
ဘဏ္စနစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္) ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ေျခရာခံေရးႏွင့္
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ရန္ပုံေငြရယူျခင္းကို တုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
ႏိုင္သည္။
ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ပုိၿပီးအာ႐ုံစုိက္ရန္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အား

တုိက္တြန္းလုိသည္။

ဥပမာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

၄င္းတုိ႔လုိက္နာက်င့္သုံးေရးကို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္
သည္။ ပါတီတြင္း စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သိျမင္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္စတင္ၿပီး ခ်ဳိး
ေဖာက္မႈမ်ားအား အေရးယူေဆာက္ရြက္ျခင္းအေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ဦးတည္မႈကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိး
လာေစျခင္းျဖင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ျခင္း၏ မ်က္ႏွာစာ
တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ယခုစာအုပ္ပါ ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားအားလုံးတြင္ ပါတီ၏ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ား
အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔စိစစ္ေရးအတြက္ရရွိႏိုင္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပင္မလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
ျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ေဆာင္
ရြက္ရန္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္သူက အလြယ္တကူႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ စံခ်ိန္
စံညႊန္းရွိေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက အလြယ္အကူရယူၿပီး ေလ့လာ
သုံးသပ္ ႏိုင္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းရွိေသာ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရန္ပုံေငြရွင္းတမ္းမ်ားကုိ
လက္တစ္ဆုပ္စာေသာ အဖြဲ႕အသည္းမ်ားကသာ အြန္လုိင္းတင္ထားသည္ဟု အခန္း (၅)၊
လက္တင္အေမရိကအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုိၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါတီမ်ားကထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး ပြင့္လင္းစြာထုတ္ျပန္ရန္လည္း အဖြဲ႕မ်ားအား တုိက္တြန္းထားသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ား၏ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္းႏွင့္သုံးစြဲျခင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ား/မေရးရာ ဦးတည္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး
က်ား/မ သီးျခားအခ်က္အလက္မ်ား သင့္ေလ်ာ္သလုိထုတ္ျပန္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ထုိသုိ႔ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုိယ္ေရးကိုယ္ကာ ကာကြယ္ေပးျခင္းနွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို မည္သူက
ရန္ပုံေငြေပးသနည္းဆုိသည္ကို ျပည္သူ႔သိခြင့္ ၾကား မွ်ေျခရွိေစသည္။ အစီရင္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ စုေပါင္းစာရင္းထဲတြင္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အေသးစားလွဴဒါန္းသူမ်ား၏
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကို

ကာကြယ္ႏိုင္ေပမည္။

(သတ္မွတ္ထားသည္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း

သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ပုိၿပီး လွဴဒါန္းျခင္းကိုသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေစ
ရန္ျဖစ္သည္။)
ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတင္း
အခ်က္အလက္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းကိုလည္း တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ရမည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳမႈမ်ားလည္း အလြန္မၾကာမၾကာ
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အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ (သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္

ျဖစ္တက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပါတီမ်ားအား
10. Conclusions

က်ပန္းေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအပါအ၀င္

စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ

အာ႐ုံစိုက္ရန္လုိအပ္ၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေကာက္ေၾကာင္းေဖာ္ထားျခင္းသည္ မိမိတုိ႕
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဦးတည္ခ်က္သုိ႔ေရာက္ရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ညီမွ်ေသာ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အၾကံျပဳထားသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ား
တြင္

အေသးစားအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသာ

ျပဳလုပ္ရမည့္အရာမ်ားလည္းပါ၀င္ေပမည္။

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပ်က္စီးေစမည့္ အေရးယူ
မႈမျပဳဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။
၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိအားေကာင္းေသာအခြင့္အာဏာမ်ားကို မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာအရ လႈံ႕ေဆာ္
စည္း႐ုံးမႈျပဳရန္အတြက္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားဖလွယ္ေရးဒႏွင့္ တစ္ဦးထံမွတစ္ဦးသင္ယူမႈျပဳေရးကုိ
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ရက္မ်ားသုိ႔ အဖြဲ႕မ်ား၀င္ေရာက္ရန္ (သုိ႔
မဟုတ္ အကူအညီရယူရန္)လည္း အႀကံျပဳထားသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၃
တြင္ ၄င္းစတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းညီလာခံအတြက္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို
ႏွင့္အတူပူေပါင္းခဲ့သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ကမာၻ႕ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕မ်ားအသင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာသည္ စိန္ေခၚမႈပုံစံတူမ်ားျဖင့္
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အတြက္ ယင္းသုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အသုံး၀င္ႏိုင္ေပမည္။

EkdifiHa&;ygwDrsm;ESifh EkdifiHa&;orm;rsm;
ယခုအခန္း၏ အစပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသလုိပင္ ျပည္သူလုထု၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ
အဆင့္ နိမ့္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
အထိနာ ေနၾကသည္။ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္း မရွိသည့္
အထက္တန္းလႊာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ ပါတီမ်ားအား ႐ႈျမင္လာၾကေလသည္။ ျပည္သူလူထု၏
ေထာက္ခံမႈမရွိျခင္းကုုိ ေျဖရွင္းေရးသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ ႐ႈပ္
ေထြးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ ပါတီ
မ်ားမည္သုိ႔ ရန္ပုံေငြရွာၿပီး မည္သုိ႔သုံးစြဲသည္ဆုိသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးျမႇင့္ေရးျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔၏

ပါတီမူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္းမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒရပ္တည္

ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား တုိက္တြန္းထားသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

ပုိၿပီးတာ၀န္ခံမႈရွိလာေစၿပီး

ႏုိင္ငံသားမ်ားအား

ႏိုင္ငံေရး၏ ဗဟုိခ်က္တြက္ရွိေစၿပီး ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္မကင္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အားလုံးတန္းတူပါ၀င္ေရးကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္
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ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကုိ ျပသႏိုင္ေစသည္။

ႏုိင္ငံေရး

သေဘာထားသည္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စတင္
မ်ားထူေထာင္ေရးအပါအ၀င္ မ်က္ႏွာစာတုိင္းကို သက္ေရာက္ေစသည္။
မိမိတုိ႔၏ ရန္ပုံေငြအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ႏွင့္ တရား၀င္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမရွိ
သည့္ေနရာမ်ားတြင္

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအျပဳအမူေကာင္းျဖင့္

ကုိယ္တုိင္စည္းၾကပ္သည့္

အေလ့အထေကာင္းကို ျပသရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေတာင္းဆုိထားသည္။ ပါတီတြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ
ျဖင့္တာ၀န္ယူမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံၿပီး တာ၀န္ခံျခင္းကိို အထူးအာ႐ုံ
စုိက္ရန္ ပါတီမ်ားအား တုိက္တြန္းထားသည္။ ယင္း၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အပုိင္းတစ္ရပ္မွာ
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြမ်ားကို မိမိတုိမည္သုိ႔ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေနသနည္းဆုိသည္ကို
ျပသရန္ပင္ျဖစ္သည္။
ပါတီမ်ားသည္

လြတ္လပ္ေသာျပင္စာရင္းဆစ္ျခင္းမ်ားကို

ခံယူရန္ႏွင့္

မိမိတုိ႔၏

ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအလြယ္တကူရယူႏိုင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျပည္သူမ်ားထိေရာက္စြာရယူအသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ UNACA က အႀကံျပဳထားသည့္အတုိင္း
ပါတီမ်ားကို အႀကံျပဳထားသည္။၂၇ ထုိနည္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုယုံၾကည္မႈ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ပင္ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုိ႔ကဲသို႔ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ
ဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပါတီ
တြင္း ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးျခင္းတစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း ပါတီမ်ားကို တုိက္တြန္းထား
သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီသုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားဆြဲေဆာင္ျခင္းသည္ ထူးခၽြန္သည့္လူအမ်ားအျပား
ကိုလည္း တုိးပြားလာေစမည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးသည္ အျခားပါတီမ်ားအား ေစာင့္ၾကည္သူအျဖစ္ ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ မိမိတုိ ကုိယ္စြမ္း
ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သုိ႔တုိင္ နာမည္ဂုဏ္သီတင္းကိို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္မိမိကို အသေရဖ်က္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အျခားသူမ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားအား သက္ေသအေထာက္အထားခုိင္လုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည့္ ေကာင္းေသာ
အေလ့အထျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔က

‘ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္’ကုိ

ျပသျခင္းျဖင့္

အတုိက္အခံပါတီအားလုံးသည္ အစုိးရႏွင့္ မိမိ တုိ႔မည္သုိ႔ ကြဲျပားေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည္။ ဥပမာ
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

rD'D,morm;rsm;
မီဒီယာ (အထူးျဖင့္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္ သတင္းစာဆရာမ်ား)သည္ ႏုိင္ငံ
ေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးကို ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
ကိုေဖာက္ဖ်က္ျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းနယ္ပယ္တစ္မွ ပါ၀င္သည္။
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ရမည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ လုံေလာက္သည့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ- အဂတိ လုိက္စား
ျခင္း၊ ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ အလြန္
အမင္းၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ) ရွိသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔သည္ ပုံမွန္အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားထက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိို ပုိမုိေဖာ္ထုတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ မီီဒီယာသမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏
အမွီအခုိကင္းလြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာအလြန္အမင္း
လႊမ္းမုိးခံရမႈမွ ကင္းလြတ္စြာေနထုိင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာ အခန္းမ်ားအားလုံးတြင္ တုိက္တြန္း
ထားသည္။
ျပည္သူအားပညာေပးရာတြင္ မီဒီယာသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းနယ္ပယ္မွ ပါ၀င္
ႏုိင္သည္ကို ေဒသဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္လည္း ျပသခဲ့သည္။ ထုိအေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူပုဂၢဳိလ္
တစ္ဦးခ်င္းဦး အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားကိုတင္ျပျခင္းသာမက ေနာက္ထပ္ဆက္လက္စုံးစမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး
နယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ဦးစားေပး
ေဖာ္ျပၿပီး

ေရဆုံးေရဖ်ားလုိက္သည့္သတင္းစာအတက္ပညာကို

ဦးတည္ရန္လည္း

မီဒီယာ

မ်ားကိုတုိက္တြန္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္းတြင္ မည္သူေတြက
အဓိကအလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သနည္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ဘ႑ာ
ေရးကို ေကာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္း၏ အဖ်က္တရားမ်ားကို
ရွင္းလင္းျပသျခင္းလည္း ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

t&yfbufvlYtzGJYtpnf;rsm;
ဒီမုိကေရစီအေရးတြင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အရည္အေသြးအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးတြင္ ေငြ
ေၾကးသည္ မရွိမျဖစ္အရာျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင့္ သတိျပဳရမည္။ သိျမင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္
ကြပ္ကဲျခင္းစသည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ ပဓာနထားၿပီး မိမိတုိ႔၏ စြမ္းအားမ်ားကို စုိက္ထုတ္
ၾကရန္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အႀကံျပဳထားသည္။ သိျမင္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္
အတြင္း မည္သို႔ေသာေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား
သည္ မိမိတုိ႔ေနစဥ္ဘ၀ကို မည္သုိ႔သက္ေရာက္ေစသည္၊ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္း
သည္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္သည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္

သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔က ပညာေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မဲ၀ယ္ျခင္းအေလ့အထမ်ား
တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္မႈမျပဳရန္လည္း ၄င္းတုိ႔က ႀကဳိးပမ္းႏုိင္သည္။ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံ
မႈအတြက္ ျပန္ရမည့္ လက္ေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မက္လုံးမ်ားသည္ လူမႈဖူလုံေရးအတြက္
တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနမည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ခက္ခဲသည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္
ျဖစ္ေပမည္။
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကပ္
မပ္ကြပ္ကဲရာတြင္လည္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္း
နယ္ပယ္တစ္ရပ္တြင္ ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ
ကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ေရးႏွင့္ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား နားလည္လြယ္
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မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ေတြ႕ရမည့္
ၾကားႏွင့္ အခ်ိန္ကာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးနည္းနာ ေဗဒမ်ား
ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မွ်ေ၀ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တုိက္တြန္းထားသည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ရန္ပုံေငြေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရး၏ ေပါင္းစည္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။
သုိ႔တုိင္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတာ၀န္ယူျခင္းျဖင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အတုိက္အခံေနရာတြင္ အလုိလုိေရာက္ရွိသြားရန္မလုိေပ။ ပါတီီမ်ား ပုိၿပီး
တာ၀န္ခံလာေစေရးႏွင့္ ပိုၿပီးပြင့္လင္းလာေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ရွာေဖြရန္လည္း ၄င္းတုိ႔အားအႀကံျပဳထားသည္။

EkdifiHwumtzGJYtpnf;rsm;
ျပည္တြင္းသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဓိက်ကေသာ
ေမာင္းႏွင္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ဆုိသည့္တုိင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အေထာက္
အကူျပဳ အခန္းနယ္ပယ္မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေပသည္။ အားနည္းၿပီး ညံ့ဖ်င္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
အေလ့ အထျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားမႈအေလ့
အထမ်ားဆီသုိ႔ ပုိမုိက်ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္

အဂတိလုိက္စားမႈကို ႀကဳိတင္ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အားေကာင္းေစေရးႏွင့္စြမ္း
ရည္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားၾကား အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ားကုိဖလွယ္ျခင္းသည္ ယင္းသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလမ်ားအတြက္ တုိးတက္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္
အေမရိကားႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ကဲသုိ႔

ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း

ဖြဲ႕စည္းထား

သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈက ၄င္းတုိ႔၏ ေရ
ရွည္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြကို ပုိမုိထည့္သြင္း
လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ပုံေငြကို
ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအတြက္ ဘုံတူညီခ်က္ရွိၿပီး

ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

နည္းနာေဗဒတစ္ခုကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ျမန္ႏိုင္မွ်ျမန္ျမန္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ
နည္းနာေဗဒသည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ေငြေၾကးကိုမည္သုိ႔ခြဲေ၀သည္၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ယင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သုိ႔
ပုံေဖာ္သည္ကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု
ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားၾကား

ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္လာျခင္းသည္

အေထာက္အကူျဖစ္
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နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳထားသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တုိင္းျပည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း

သည္ကုိ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးရန္
ပုံေငြႏွင့္ပက္သက္ေသာ

၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို

တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အေထာက္အကူူျပဳရန္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တုိက္
တြန္းထားသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိပင္ ထုိနယ္ပယ္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းတြင္ အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္တင္ျပျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတုိ႔
အား ကူညီႏိုင္သည္။ ဥပမာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက်ျပဳစုျခင္းအတြက္ ပုိမုိေကာင္း
မြန္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။၂၈

မည္သည့္အကူအညီကိုမဆုိ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူမႈအေပၚသာ
ဦးတည္ျခင္းအတြက္ ပုိၿပီးေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို ျမႇင္တင့္ေရးအေပၚသာ တန္းတူညီမွ်အာ႐ုံစုိက္သင့္သည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းအလွဴရွင္မ်ား
သည္ ၄င္းတုိ႔၏အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္
ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္းကို

ႀကဳိတင္ကာကြယ္ရန္

၄င္းတုိ႔၏အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

လည္း ျမႇင့္တင္ရမည္။ အာဖရိကတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ အာဏာရပါတီမ်ား
သည္ အာဏာကိုဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသည့္ေငြမ်ားကို တစ္ခါ တစ္ရံ
သုံးစြဲၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။၂၉ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီး႐ုံသာမက ႏုိင္
ငံတကာအေထာက္အပ့ံမ်ားအျဖစ္ေပးသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ေငြကိုလည္း အလြဲမသုံး
ေရး ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။

t"duusaom tBuHjyKcsufrsm;
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြရန္ပုံေငြ၏ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ရရွိခဲ့သည္သင္ခန္းစာ အနည္းငယ္
ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပႏုိင္သည္။ ယင္းသင္ခန္းစာမ်ား ယခုစာအုပ္ႏွင့္ ကမာၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္
ပုံေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အုိင္ဒီအီးေအ၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ မျပည့္စုံသည့္တုိင္ အဓိက်ကေသာ ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ
ရန္ပုံေငြႏွင့္

ျပဳလုပ္မည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ

အေျခအတင္

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံကိုအတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
၁။

အေျခအေနအခင္းအက်င္းသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္
ကုိက္ညီ ေအာင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ လုိက္နာက်င့္သုံးေရး အခြင့္အလမ္း
ေကာင္းပုိရွိသည္။ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ဓေလ့သည္ (အထူးသျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးးပါတီမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက မည္သုိ႔႐ႈျမင္သနည္းဆုိသည့္)
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၄င္း၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြစည္းၾကပ္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ ၄င္း၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္
ဥပေဒမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစိတ္ပုိင္းမ်ား၏အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အား သာခ်က္မ်ား
ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သင္ခန္းစာရႏုိင္မည့္ ေယဘုယ်သင္ခန္းစာမ်ားမရွိဟု မဆုိလုိသလုိ
တုိင္းျပည္မ်ားသည္

အျခားတုိင္းျပည္အသီးသီး၏

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိလည္း

သင္ခန္းစာမယူႏုိင္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနအခင္းအက်င္းကိုမူ
အၿမဲထည့္သြင္းစဥ္းစာသင့္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၂။

ဥပေဒမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ဥေပဒသက္သက္ျဖင့္မူ အနည္းငယ္သာ
ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္သည္ ႏုိငံေရးဘ၀တြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္
သည့္ ေငြေၾကး၏ အခန္းနယ္ပယ္အတြက္ စမွတ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ပုံမွန္ဥပေဒမ်ား
ျဖင့္ သိသာသင္ထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္ေရး လက္နက္ကိရိယအျဖစ္ တစ္ပတ္လွည့္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးပင္
ျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ား အလြန္မၾကာမၾကာျဖစ္ပြားသည္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို
အားလုံးေလးစားလုိက္နာသည့္ အေတာ္အတန္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ ၀န္းက်င္
တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား
ထက္ပုိၿပီး ရန္ပုံေငြကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားသက္
ေရာက္မႈရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစနစ္ကို မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း’ ဆုိ
သည့္ အခန္း ၂ တြင္ ပုိၿပီးအေသးစိတ္က်က် ေဆြးေႏြးထားသည့္ ၄င္းတုိ႔ လုပ္
ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားအဖုံဖုံျဖင့္ အခ်ိတ္အဆက္
ျဖတ္မထားရေပ။

၃။

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ အားအနည္းဆုံးအပုိင္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

မရွိျခင္းသည္

အားအနည္းဆုံး

အပုိင္းအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖ
စ္သည္။ ယင္းပုံစံသည္ ယေန႔အထိလည္း ဆက္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး
နယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး
ယေန႔အခ်ိန္ အသိပညာမ်ားစြာရွိသည့္လာသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပ
ေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားျပဌာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္ကို လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းသည္
ရံဖန္ရံခါဆုိသလို

အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

တုိးတက္ေရးအတြက္

စတင္ရမည့္

ေျခလွမ္းမွာ အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္က်ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံ
စုံေလ့လာသုံးသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း
အတြက္ အင္အားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ နည္းပညာပုိင္းကၽြမ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ
ကင္းလြတ္မႈမရွိျခင္းတုိ႔အျဖစ္ျပဆုိသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ရွိ၏၊ မရွိ၏ကို ရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္
တြင္

ျပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈျမႇင့္တင္ရန္

အျပင္းအထန္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္
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သုိ႔ေျဖရွင္းသနည္းဆုိသည္ကုိပုံေဖာ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္း

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အလုိငွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၄င္းတုိ႔လုိ
အပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာကုိ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား
ေပးရမည္။
၄။

က်ား/မေရးရာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကြာဟခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည္။ ရန္ပုံေငြ
ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူသုံးစြဲျခင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထြက္
အတားအဆီီးမ်ားပုိမုိႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ
အတားအဆီးမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ အေျဖရွာရာတြင္
လည္း ဘက္ေပါင္းစုံရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဘ႑ာေရးဥပေဒသည္ ယင္းမညီမွ်မႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ၿပီး အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ အမ်ဳိး သမီးကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္

အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး

မက္လုံးလည္းေပးႏိုင္ရမည္။

ယင္း က်ား/မေရးရာ ရန္ပုံေငြကြာဟခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
အဓိကက်ေသာ အခန္းနယ္ပယ္တြင္ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ပက္သက္မႈကို ျမႇင့္
တင္ေရးႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ္စား

ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအတြက္

ပါတီတြင္းဆႏၵ

အေလ်ာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္ကို ျပႏုိင္(သင့္)သည္။
၅။

တူရာတူရာမ်ားစုဖြဲ႕ထားသည့္
ထိေရာက္သည့္

ကြန္ရက္မ်ားသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိအားေပးရန္

နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအတြက္

ပူးတြဲစံခ်ိန္စံညႊႏ္း

မ်ားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လုိက္နာက်င့္သုံးမႈအရပ္ရပ္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေဒသဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္မရွိၾကေပ။၃၀ ယင္းသုိ႔
ေသာ ေဒသဆုိင္ရာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထူေထာင္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ႏုိင္ငံေ
ရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ
မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း
ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ဖိအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္း တူရာတူရာကြန္ရက္မ်ားထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးအေပၚ ေကာင္း
က်ဳိးသက္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရဖြယ္ရွိသလုိ ဥပေဒမ်ားအသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္
ေရးအေပၚတြင္လည္း ထုိနည္းတူသက္ေရာက္မႈရွိေပမည္။
၆။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္

ပတ္သက္မႈလုိအပ္သည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ပုိမုိအားေကာင္းေသာ
အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိးတက္ျခင္းတုိ႔
သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိးတက္လာေစရန္ ႀကဳိးပမ္း
ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္

မိမိတုိ႔လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို မိမိတုိ႔ဘာသာ ေရးဆြဲၾကရသည္။ ထုိေၾကာင့္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည့္ ခ်ဳိ႕ယြင့္ခ်က္ရွိေနသည့္ေနရာမ်ားဆက္လက္ရွိေနၿပီး အသက္
၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည့္

လုံေလာက္သည္အင္အားမရွိကာ

ပါတီမ်ားက

လည္း မိမိတုိ႔၏ရန္ပုံေငြးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ တာ၀န္ခံမႈမရွိၾကေပ။
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ဒိမုိကေရစီစနစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
အၾကပ္အတည္းတစ္ရပ္တြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။

သုိ႔တုိင္

ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေရတုိ အက်ဳိး
စီးပြားကိုသာ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းမရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ယင္း
တို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေစရန္
ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာႏွင့္ သက္၀င္
လႈပ္ရွားမႈကို အားနည္းေစမည့္ အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ စည္းၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ
မူေဘာင္မ်ားကိုေရွာင္ၾကည္ရန္ သတိျပဳရေပမည္။
၇။

ပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ပုံေငြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရွင္းလင္း
ၿပီး ရယူရလြယ္ကူရန္ လုိအပ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မိမိတုိ႔
ေငြေၾကးကို မည္သည့္ေနရာ မွ မည္သုိ႔ရယူၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားကုိ မည္သည့္အတြက္
သုံးခြင့္ျပဳသင့္သည္ဆုိသည္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္က အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့
ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရး႑ာေရး
အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား မီဒီယာမ်ားက ရွာေဖြေဖာထုတ္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးရလဒ္ေၾကာင့္ ဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဌာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္
ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္တုိင္ ကမာၻတစ္၀န္း၌ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား (ျပင္ပလူမ်ားကို မဆုိလုိ)၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံး
စရိတ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စနစ္က်မႈနည္းပါးေသာ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား အံ့အားသင့္
ဖြယ္ရာရွိခဲ့သည္။

အလြန္းနည္းပါးလြန္းေသာ

ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဖြဲ႕မ်ားကသာ

ျပည့္စုံေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းအနည္း
ငယ္ကသာ ေကာင္းစြာေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရး နည္းနည္း
တစ္ရပ္ရွိခဲ့ကာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္သည့္
ျပည့္စုံေသာ ေငြစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားေလာင္း ရန္ပုံေငြ
ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အလြန္အေျခခံက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက်
ႏွင့္ ရယူရလြယ္ကူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ရွိ ေငြေၾကးႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္မွန္ေသာပြင့္လင္းျမင္သာမႈရရွိရန္မွာ ခက္ခဲေနေပဦးမည္ျဖစ္သည္။
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1. Chapter
10/
ed*Hk;csKyf Title

ခ်မွတ္သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္အေန သည့္ ဒီမုိကေရစီ၏ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ

usrf;ukd;pm&if;
အာဖ႐ုိဘာ႐ုိမီတာ(၂၀၀၈) ‘အာဖရိကရွိ ဒီမုိကေရစီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အာဖ႐ုိဘာ
႐ုိမီတာ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္မွ ရရွိခဲ့သည့္ ရလဒ္သစ္မ်ား။ အာဖရိက ၁၉ ႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ
လူထုအျမင္ေပါင္းခ်ဳပ္။

http://www.afrobarometer.org/ﬁles/documents/

working_papers/AfropaperNo108.pdf ကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ တြင္ ၀င္ေရာက္
ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။
ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြတြင္
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး

ဘုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား

၀န္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၂၀၀၃/၄။
ႏုိင္ငံတကာ

အုိင္ဒီအီးေအ၊

ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ

အခ်က္အလက္မ်ား

ေဒတာေဘ့စ္၊

http://www. idea.int/political-ﬁnance တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
ဂၽြန္စတန္၊ မုိက္ကယ္(၂၀၀၅) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကို သီအုိရီ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ လက္
ေတြ႕႐ႈေထာင့္မ်ားမွေလ့လာျခင္း- ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒ။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္
ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၊ ၀ါရွင္တင္ ဒီစီ၊ ေနရွင္နယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳ။
လက္တီႏုိဘာ႐ုိမီထ႐ုိ(၂၀၁၀) ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၊ http://www. latinobarometro.
org/latContents.jsp တြင္ ၂၀၁၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။
အုိမန္၊ မဂၢနပ္စ္ (၂၀၁၁) ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြစည္းမ်ဥ္းဥပေဒရွိ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊
၂၀၁၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆-၁၉ တြင္ ေဆာ္ေပၚလုိ၌ က်င္းပသည့္ IPSA-ECPR ကြန္ဖရင့္တြင္
ဖတ္ၾကား ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ (၂၀၁၃) ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ ဘာ႐ုိမီတာ
၂၀၁၃၊

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_

barometer_2013, ၂၀၁၃၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။
ကုလသမဂၢ(ယူအင္န္) (၂၀၀၄) ကုလသမဂၢအဂတိလုိက္စားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ https://
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/,
ရက္ေန႔တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

516

International IDEA

တြင္

၂၀၁၂

ေဖေဖာ္၀ါရီ

၁၀

၁။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၀၇ ႏိုင္ငံတြင္ ၅၁ ႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အဂတိ
လုိက္စားမႈအရွိဆုံး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေျဖဆုိသူမ်ားကေျဖၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ
တကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႕ (TI) ၂၀၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။

၂။

ေျဖဆုိသူ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက အတုိက္အခံပါတီမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းနည္း သို႔မဟုတ္
ယုံၾကည္ မႈမရွိႏွင့္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အာဏာရပါတီအေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းနည္း သုိ႔မဟုတ္
ယုံၾကည္မႈမရွိၾကဟု အာဖ႐ုိဘာ႐ုိမီတာ (၂၀၀၈)က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လက္တင္အေမရိu
တြင္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပါတီမ်ားအ အေပၚယုံၾကည္မႈရွိၾက(လက္တီႏုိဘာ႐ုိမီတာ)
၁၉၉၆ တြင္ စစ္တမ္းစတင္ေကာက္ယူခဲ့ကတည္းက အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ
ရွိခဲ့ရာမွ က်ဆင္းလာခဲ့သည္ ၂၀၀၃ တြင္ (၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရမွ
ျပန္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း ၇၊ ‘ေျမာက္ပုိင္း၊ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းဥေရာပရွိ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြ’ အခန္းရွိ ‘ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၏ ပုဂၢလိကရန္ပုံေငြ’ကိုၾကည့္ပါ။

၄။

တရားမ၀င္ ရန္ပုံေငြ၏ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား ခြဲျခားထားရန္လုိသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္
အနည္းငယ္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုုိ တားျမစ္ထားသည့္ တုိင္းျပည္
ရွိ တရား၀င္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလာေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ တရား၀င္ကန္႔
သတ္ခ်က္ထက္ေဘာင္ျပင္ပမွ

လွဴဒါန္းမႈမ်ားအားလုံးသည္

တရားမ၀င္ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ေသာလွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ က်င့္၀တ္သီလ အရေမးခြန္းထုတ္စရာမလုိသလုိ တရား
မ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးလည္း မဟုတ္ခဲ့ေပ။
၅။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ
ရန္ပုံေငြမ်ား စိမ့္၀င္လာျခင္း’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၆။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၃) အာဖရိက အခန္း၌ ‘ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာရန္ပုံေငြ’ အပုိင္းကို
ၾကည္ပါ။

၇။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘ပုဂၢလိက ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ား’
အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၈။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္းကို ၾကည့္ပါ။

၉။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၂)၊ ႏိုင္ငံေရးးရန္ပုံေငြစနစ္ကို မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၌
‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံ ေငြ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၀။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း(၄)၊ အာရွအခန္း၌ ‘မထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္
ရည္ရြယ္ မထားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၁။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၁) “ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမိတ္ဆက္’၌ ‘အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’
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အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁၂။

ယခုစာအုပ္ပါ၊ အခန္း(၄) ‘အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွ’ရွိ
‘ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၃။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ား’
အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၄။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၃)၊ အာဖရိကအခန္း၌ ‘အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ား’ အပုိင္းကို
ၾကည့္ပါ။

၁၅။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ၏ ျပႆနာ
မ်ား’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၆။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္
ရြက္မႈ’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၇။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္မႈမ်ား တုိးပြားလာသည့္တုိင္
၄င္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည္ကုိ အေလးအနက္မွတ္ထား
သင့္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ၄င္းတုိ႔သည္
ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒမ်ားကို ပုံေဖာ္ဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ အစုိးရမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ၾက
သည္။

၁၈။

ဂၽြန္တစန္ ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။

၁၉။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၅)၊ လက္တင္အေမရိကအခန္း၌ ‘အစုိးရရန္ပုံေငြ တုိက္႐ုိက္
ေထာက္ပံ့ ျခင္း’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၂၀။

အစုိးရအေထာက္အပံ့သည္ ‘တစ္စုံတစ္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ား’ အျဖစ္အကန္႔အသတ္ရွိရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ‘ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အမွီအခုိကင္းလြတ္မႈကုိ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ’ မျဖစ္ေစ
ရဟု ဥေရာပေကာင္စီ (၂၀၀၃၊ အပုိဒ္ ၁) က ဆုိထားသည္။

၂၁။

ယခုစာအုပ္ပါ၊ ‘အေရွ႕ပုိင္း၊ ဗဟုိ၊ အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟုိအာရွ’အခန္း၌ ‘ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၏ အစုိးရရန္ပုံေငြ’ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၂၂။

ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ အစုိးရရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္မ်ားကို
သိလုိပါက ႏိုင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္ကို
ၾကည့္ပါ။

၂၃။

ႏုိင္ငံအနည္းစုတြင္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းကို တန္ျပန္ႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ရွိခဲ့ပုံ
ရၿပီး ယင္းမွအစုိးရရန္ပုံေငြကုိသုံးၿပီး ယင္းလႊမ္းမုိးမႈကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဗင္နီဇြဲလားက သုံးခဲ့သည္ မွာ ၂၆ နွစ္ရွီၿပီျဖစ္ၿပီး ဘုိလီးဗီယား(၂၀၀၈)၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္ႏွင့္
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား (၂၀၁၀) (အုိမန္ ၂၀၁၁) တုိ႔ကလည္း မၾကာေသးမီက သုံးခဲ့ၾကသည္။
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အစုိးရရန္ပုံေငြသည္ မတြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမုိး မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးၿပီး
အတြက္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းကို ပုိၿပီးအာ႐ုံစုိက္ရန္ လုိအပ္သည္။ .
၂၅။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၄) အပုိဒ္
၃၀(၇) ႏွင့္ အပုိဒ္ ၂၆(၁)။

၂၆။

Ibid.၊ အပုိဒ္ ၅(၁)။

၂၇။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၄) အပုိဒ္
၁၃(၁)။

၂၈။

ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ဒီမုိကေရစီအေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဒသ
ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္

လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ေဒသမ်ာဆုိင္ရာ

ဒီမုိကေရစီအေရး ဒုိင္ယာေလာ့ျဖစ္သည္။
၂၉။

ယခုစာအုပ္ပါ အခန္း (၃)၊ အာဖရိကအခန္း၌ ‘ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းျမစ္မ်ား အလြဲသုံးျခင္း’
အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

၃၀။

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၄၉ ႏိုင္ငံ (ဥေရာပ ၄၈ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိက) ပါ၀င္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ
တုိက္ဖ်က္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(GRECO) အတြက္ အဓိကျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ပုံေငြ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားပါရွိသည္။ အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္တြင္ ေမးခြန္း ၄၃ ခုပါ၀င္သည္။ ယခုေဖာ္ျပ
ထားထားသည့္ ဇယားမ်ားမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယားပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေနရာကုန္သက္သာေစရန္ အခ်ဳိ႕ေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းထားသည္။ ပုိၿပီး အေသးစိတ္က်သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အခ်ဳိ႕ေမးခြန္းမ်ားလည္း ယခုဇယားမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ေဒတာ့ေဘ့စ္တြင္ ထည့္၀င္မႈပမာဏႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား၊ မဲ၀ယ္ျခင္းကိုတားျမစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
အတြက္

ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္

အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပါ၀င္သည္။
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေနာက္ထပ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း

အခ်က္အလက္မ်ားသိႏိုင္မည့္
သည္။

ပါ၀င္သလုိ

ဥပေဒႏွင့္အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္

ကုိးကားခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္

ေနာက္ထပ္

ပိုၿပီးသိလုိသူမ်ားသည္

http://www.idea.int/political-finance* တြင္အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

* ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္အတြက္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္

မ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္သည္
စဥ္ဆက္မျပတ္အသစ္ျဖည့္သြင္းေနေစရန္ အုိင္ဒီအီးေအက ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း အေျဖအားလုံးမွန္ကန္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္ေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားရန္ပုံေငြတားျမစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား သုံးစြဲမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ဆုိသည့္ ဥေဒစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုရွိသည္ကုိ မွတ္သားေဖာ္ျပထားရာတြင္ ယင္းသို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ရပ္သည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ အေျခ
အေနတစ္ရပ္ရပ္တြင္ က်င့္သုံးသည္ဟု ညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ေနရာတုိင္းတြင္ သုံးၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ (ဥပမာအခ်ဳိ႕ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားရန္ပုံေငြတားျမစ္မႈရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားအရာမ်ားကုိ တားျမစ္မထားေပ။
ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သုံးစြဲမႈအကန္႔အသတ္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အျခားသုံးစြဲမႈမ်ား ကန္႔သတ္
မထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။)
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အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပံုမွန္ကန္႔

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

မရွိ/ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

တားျမစ္ျခင္း

ရွိ/ရွိ

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ရွိ/ရွိ

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ

အာဖဂန္နစၥတန္ ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ရွိ

•ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

•ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပ့ံ။

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

•ရွိ/ မဲဆြယ္ စည္းရံုး

• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရရွိမႈ

ေရးႏွင့္ ပတ္သက္

ပမာဏ

သတ္မႈရွိ
အယ္ေဘးနီးယား ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

•ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
ရရွိသည့္ ေနရာအေရအတြက္။
•ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္
အျဖစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း။
အလ္ဂ်ီးရီးယား ရွိ/ရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/အခ်က္

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ မရွိ

အလက္မရွိ

အခ်က္

ရွိ

အလက္မရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

သတ္မႈရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပ့ံ။

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အန္ဒိုရာ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

အန္ဂိုလာ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။

ေထာက္ပ့ံ။
အင္တီဂြာႏွင့္

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

•ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။

ဘာဘူဒါ
အာဂ်င္တီးနား

သတ္မႈရွိ

ေထာက္ပ့ံ။
•ရွိ/မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္

အာေမးနီးယား
ၾသစေၾတးလ်

ရွိ/ရွိ
မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွွိ
မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ
မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ
မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ
မရွိ/မရွိ

ရွိ
အခ်က္

မရွိ
မရွိ

ရွိ
မရွိ

ရွိ
မရွိ

အလက္မရွိ
ၾသစႀတီးယား

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရရွိမႈ

ေထာက္ပ့ံ။

ပမာဏ

ရွိ/မဲဆြယ္ စည္းရံုး

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရရွိမႈ

ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

ပမာဏ

ရွိ/ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

•ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား

ေထာက္ပ့ံ။

တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ
•ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲရရွိမႈပမာဏ။
•ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
ရရွိသည့္ ေနရာအေရအတြက္။

အဇာဘိုင္ဂ်န္

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား

ေထာက္ပ့ံ။

တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ
• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲရရွိမႈပမာဏ။

ဘဟားမား

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

အခ်က္အလက္မရွိ

အလက္မရွိ
ဘာရိန္း

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ေထာက္ပ့ံ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား

ေထာက္ပ့ံ။

တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ

သတ္မႈရွိ
ဘာေဗဒိုး

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္ အ

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္ အ

လက္မရွ/ိ မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွ/ိ ရွိ

လက္မရွိ

မရွိ

မရွိ

ဘီလာ႐ုစ္

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ/ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား

ေထာက္ပ့ံ။

တြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ

သတ္မႈရွိ
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အက်ံုဳးမ၀င္ပါ ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ/တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွီ

ရွိ

ရရွိသည့္ေနရာ။

ရွိ၊ အျခား

မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ

အခ်က္

မရွိ/ရွိ

အလက္မရွိ

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ

ရွိ/အခ်က္

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အလက္ မရွိ

၀န္ႀကီး ဌာန၊

အခ်က္

အျခား

အလက္မရွိ

-အီးအမ္ဘီ

ရွိ/ တရား႐ုံး

ရရွိသည့္ေနရာ။
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/မရွိ

-စာရင္းစစ္႐ုံး
တန္းတူညီမွ်၊
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

တန္းတူညီမွ်၊ အခ်ိဳးက် -

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ၊ တခါတရံ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

တရားရံုး

ရွိ၊ အျခား

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/မရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွိ

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ေနရာ။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

မရွိ

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

အျခား

မဲရွိသည့္ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ
ရွိ၊
စာရင္းစစ္႐ုံး

-အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္း
ရလက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ
- မဲရသ
ိွ ည့္
အနိမဆ
့္ းံု ႏႈနး္
မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

တန္းတူညီမွ် မခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

-ရွိ၊ အီအမ္ဘီ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ အခ်က္

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

၀န္ၾကီးဌာန

ရွိ၊ အျခား

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ

အျခား

အခ်က္

ခြဲတမ္းအရလက္ခံ ရရွိ
သည့္ေနရာ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
မရွိ
ရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ရွိ

အလက္မရွိ

တစ္ခါတစ္ရံ
အခ်က္အလက္မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ/မရွိ

အလက္မရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ၊

အီးအမ္ဘီ၊

တစ္ခါတစ္ရံ
တန္းတူညီမွ် မခ်ိဳးက်
ခြဲတမ္းအရလက္ခံ ရရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ န္ၾကီးဌာန/
ရွိ၊ အျခား

ရွိ၊

၀န္ႀကီးဌာန၊

တစ္ခါတစ္ရံ

အျခား

ရွိ၊ အျခား

သည့္ေနရာ
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မရွိ/ရွိ

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ

အခ်ိဳးက်

ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

တန္းတူညီမွ်၊ အခ်ိဳးက် တုိက္

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ရွိ/မခ်က္အလက္ ရွိ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလက္မရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

မရွိ/အခ်က္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

မရွိ/မရွိ

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

အလက္မရွိ

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်က္

အလက္မရွိ အလက္ မရွိ

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္

အလက္မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ဘီနင္

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ဘီလစ္ဇ္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

-ရွိ၊ ပုံမွန္ေထာက္ပံ့

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

သည့္ ရန္ပုံေငြ

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မရွိ

သတ္မႈရွိ

-ရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ -လာမည္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ပတ္သက္။
ဘူတန္

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။
ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိမည့္
မဲပမာဏ။
-ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းအေရ
အတြက္

ဘိုလီးဗီးယား

ရွိ/အခ်က္

မရွိ/မရွိ

အလက္မရွိ

ေဘာ့စနီးယား

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/အခ်က္

မရွိ/အခ်က္ ရွိ/ရွိ

အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

မရွိ

သတ္မႈရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

မရွိ

-ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အဖြဲ႕တြင္

သတ္မႈရွိ

ႏွင့္

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ဟာဇီဂးို ဘီးနား
ေဘာ့ဆြာနာ
ဘရာဇီးလ္

မရွိ/မရွိ
ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ
မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ
ရွိ/ရွိ

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/မရွိ

အခ်က္

အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွတ္ပုံတင္
ျခင္း။

ဘူလေ
္ ဂးရီးယား ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ဘာကီနာဖာဆို မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/

အခ်က္

အခ်က္အလက္္

အလက္မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

-ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

-ပုံမွန္လည္ပတ္ရ ၿပီး ၄င္းတုိ႔

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။

ျပဌာန္းခ်က္ လုိက္နာမႈမ်ားကို
ေနာက္ဆုံအေျခ အေနထိ
တင္ျပ။

ဘူရြန္ဒီ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အလက္မရွိ

-ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

ပါတီအားလုံး

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။

ကေမၻာဒီးယား

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ကင္မရြန္း

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

-ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အလက္မရွိ

ကေနဒါ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

သတ္မႈရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

သတ္မႈရွိ

ခ်က္ရွိ/ မရွိ၊

ေထာက္ပံ့၊

ကန္႕သက္ခ်က္ရွိ
ကိတ္ ဗာဒီ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

- ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။
ဗဟိုအာဖရိက

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္
အလက္မရွိ

ျပည္ေထာင္စု
သမၼတႏုိင္ငံ
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မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/တခါတရံ

အလက္မရွိ
၀န္ႀကီးဌာန၊

ရွိ၊ တရားရံုး

တရား႐ံုး

အခ်ိဳးက်
ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ေနရာ။
တန္းတူညီမွ်၊

မဲဆြယ္အသံုးစရိတ္ ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္းဘီ

ေငြစာရင္းစစ္
ကိုယ္စား
လွယ္
မဲအရ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။

ရွိ၊၀န္ႀကီးဌာန/
ရွိ၊ ေငြစားရင္း
စစ္ ကိုယ္စား
လွယ္

တန္းတူညီမွ် မဲအရ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ၊

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ တရားရံုး

တန္းတူညီမွ်ျခင္း။

မဲဆယ
ြ အ
္ သံးု စရိတ/္ ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/က်ား/မ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အျခား

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္း

ပါတီ လက္ရလ
ိွ ပ
ု င
္ န္း

ေရးရာသီးသန္႔

အရ လက္ခံ

မ်ား၊ ပါတီတင
ြ း္

ရံပုံေငြ ထားရွိ

ရရွိသည့္ေနရာ။

အဖြ႕ဲ မ်ား

မဲအရအခ်ိဳးက်

မဲဆြယ္အသံုး

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

စာရင္းစစ္

ရွိ/စားရင္းစစ္

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

စရိတ္/ပါတီ

ကိုယ္စား

ကိုယ္စား

လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား

လွယ္

လွယ္/

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ အျခား
မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/မရွိ

တရားရံုး

ရွိ၊ တရားရံုး

တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ၊ တရားရံုး

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/

-အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရ

-မဲဆြယ္

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

အထူး

ရွိ၊ ယင္း

လက္ခံ ရရွိသည့္ေန

အသံုးစရိတ္၊

အဖြဲ႕အစည္း

ရည္ရြယ္

မ်ား

ခ်က္ အတြက္

-တန္းတူညီမွ်၊အခ်ိဳး
က် ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ ေနရာ။
-အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းအရ
ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မွတ္ပုံတင္။

ရွိ၊ ၀န္ႀကီးဌာန
မရွိ

ရာ။ - အခ်ဳိးက် ခြဲတမ္း -ပါတီ၏ လက္ရွိ
အရ ကုုိယ္စားလွယ္

အဖြဲ႔မ်ား

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေလာင္း မွတ္ပုံတင္။
•လက္ခံရရွိသည့္

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

အခ်က္

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊အီးအမ္ဘီ

ရွိ

ရွိ/ မရွိ

တရားရံုး

မရွိ

မဲအရ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
•အသုံးစရိတ္
ျပန္မွ်ေပး။
ရရွိသည့္မဲအရ အခ်ဳိး
က်ခြဲတမ္း
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အလက္မရွိ/ရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ
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မရွိ

ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

မဲဆြယ္ အသံုးစရိတ္ ရွိ/ရွိ

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ အခ်က္
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

တန္းတူညီမွ်၊

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

မရွိ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

မရွိ/မရွိ

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

မရွိ/မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

မရွိ/မရွိ

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

- ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

- ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ရွိ/ရွိ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ခ်ီလီ

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

မရွိ

အလက္မရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

မရွိ

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

မရွိ

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

အခ်က္

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

မရွိ/မရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/မရွိ

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ခ်တ္ဒ္

မႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း။

ခ်က္ရွိ/ မရွိ၊
ကန္႕သက္ခ်က္ရွိ
ကိုလံဘီယာ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

•ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ေထာက္ပ့ံ။

မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

ရွိ၊မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

•ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ရမည့္ မဲပမာဏ။
•ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္
ေနရာအေရအတြက္။
•ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။
•ေရြးေကာက္ခံ/ဦးေဆာင္ေန
ရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား/
လူငယ္မ်ားပါရွိျခင္း။

ကုိမုိ႐ုိ႕စ္္
ကြန္ဂို

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွိ

အလက္မရွိ အလက္မရွိ

အလက္မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ဒီမိုကရက္တစ္

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ေထာက္ပံ့

မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ျပည္ေထာင္စု
သမၼတ ႏိုင္ငံ
ေကာ္စတာ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရီကာ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ မဲဆြယ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

သတ္ခ်က္ရွိ

စည္းရံုးေရးႏွင့္

• ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ပတ္သက္

ရမည့္ မဲပမာဏ။
•အသုံးစရိတ္မ်ားကို အီးအမ္ဘီ
သုိ႔ တင္ျပရ။

ခ႐ုိေအးရွား

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ မဲဆြယ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

သတ္ခ်က္ရွိ

စည္းရံုးေရးႏွင့္

• ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ပတ္သက္

ရမည့္ မဲပမာဏ။
•ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

ဆိုက္ပရပ္စ္

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ မဲဆြယ္ မွတ္ပုံတြင္ခ်ိန္၌ ကုိယ္စားလွယ္

သတ္ခ်က္ရွိ

စည္းရံုးေရးႏွင့္

ေလာင္းအေရအတြက္။

ပတ္သက္
ခ်က္

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ျပည္ေထာင္စု

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ မဲဆြယ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

သမၼတ ႏိုင္ငံ

စည္းရံုးေရးႏွင့္

• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္

ပတ္သက္

မဲပမာဏ။

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ေထာက္ပံ့၊

မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

အိုင္ဗရီ ကို႕စ္

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္
မဲပမာဏ။
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အလက္ရွိ/မရွိ အလက္မရွိ

အခ်က္

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊အီးအမ္ဘီ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/က်ား/မ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

ရွိ/တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
-တန္းတူညီမွ်၊

ပါတီတြင္ လက္ရွိ

-ရရွိသည့္ မဲအရ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

ေရးရာလုပ္

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

•ပါတီတြင္း

ငန္းမ်ားအ

-အခ်ိဳးက်

အဖြဲ႕အစည္း

တြက္သီးသန္႔
ရန္ပံုေငြ

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ေနရာ။
-လက္ရွိ အေထာက္
အပံ့၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကုိစံႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
အညီ အခ်ဳိးက်ခ်ေပး။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အခ်က္အ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ အခ်က္အ

လက္မရွိ/ရွိ
အခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/ ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ၊ ၀န္ႀကီး
ဌာန

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ေနရာ။
မဲအရအခ်ိဳးက်

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ အျခား

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

တန္းတူညီမွ်၊

အစီအစဥ္၏

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန၊

ရွိ၊ ၀န္ႀကီး

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

စာရင္းစစ္

ဌာန၊ ရွိ၊

လက္ခံရရွိသည့္

ပါတီ၏ ရပ္တည္

ကိုယ္စား

စာရင္းစစ္

ေနရာ။

ခ်က္ကို

လွယ္

ကိုယ္စား

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

လွယ္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္
၀န္ႀကီးဌာန၊

ရွိ၊ ၀န္ႀကီး

မဲအရအခ်ိဳးက်

စာရင္းစစ္

ဌာန၊ ရွိ၊

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

ကိုယ္စား

စာရင္းစစ္

လွယ္

ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္

တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ /ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ / မရွိ

မရွိ

ရွိ / မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ / ရွိ

ရွိ /မရွိ

မရွိ

ရွိ / ရွိ

အျခား

ရွိ / အျခား

မဲအရအခ်ိဳးက်

•မဲဆြယ္စရိတ္

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ / ရွိ

တရားရံုး

ရွိ၊ တရားရံုး

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

•ပါတီ လက္ရွိ

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္း အရ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

တန္းတူညီမွ်၊
-မဲအရ အခ်ိဳးက်
ခြဲတမ္းရျခင္း။
-ရရွိသည့္ မဲအရ
အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
-အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္း
အရလက္ခံ ရရွိ
သည့္ေနရာ။

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ ေနရာ။
-ပါတီ၀င္ အေရ
အတြက္
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အခ်က္

အလက္ မရွိ

ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

အခ်က္

အလက္ မရွိ

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

အခ်က္

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

မရွိ/မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

မရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

မရွိ

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

ရွိ/ရွိ

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ မရွိ

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

စရိတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

မဲဆြယ္အသံုး

ျပန္မွ်ေပး။

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
• အသုံးစရိတ္

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္

ဒိုမီနီကန္

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္

ေထာက္ပံ့၊

မဲပမာဏ။

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း

ေထာက္ပံ့၊

မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရိ ွ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္

ေထာက္ပံ့၊

မဲပမာဏ။

အလက္မရွိ
ရွိ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

မရွိ/မရွိ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

မရွိ/မရွိ

မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ဒိုမီနီကာ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလက္မရွိ အလက္မရွိ

မရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

အလက္မရွိ အလက္မရွိ

မရွိ

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

အလက္မရွိ အလက္မရွိ အလက္မရွိ

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

အခ်က္

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

မရွိ

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

အခ်က္

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

မရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

အခ်က္

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/မရွိ

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အခ်က္

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အခ်က္

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

အခ်က္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အခ်က္

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ဒီဂ်ီဘူတီ

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ဒိန္းမတ္

ျပည္ေထာင္စု

•ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္

သမၼတ ႏိုင္ငံ

ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။
အေရွ႕ တီေမာ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့၊

အီေကြေဒါ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ေရြးေကာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ။

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ ေထာ • ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္
က္ပံ့၊ရွိ၊မဲဆြယ္စည္း

မဲပမာဏ။

ရံုးေရးႏွင့္ပတ္သတ္

• ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည့္
ေနရာအေရအတြက္။

အီဂ်စ္

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

အယ္လ္ဆာ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

•ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္

ေဗးဒိုး

ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။
•ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ အျဖစ္
မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

အီေကြတုိး

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

ရွိ၊ မဲဆြယ္ စည္းရံုး

ရီးယဲလ္ ဂူနီယာ လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္

အက္စတိုးနီး

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မရွိ/ မရွိ

ယား

အခ်က္အလက္ မရွိ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။
အီသီယိုးပီးယား ရွိ/မရွိ

ဖီဂ်ီ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

•ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

•ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

• ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

သတ္ခ်က္ရွိ
ဖင္လန္

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔
သတ္ခ်က္ရွိ

ျပင္သစ္

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

ရွိ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
ႏွင့္ပတ္သတ္
ဂဘြန္

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္မရွိ

ဂန္ဘီယာ

မရွိ/မရွိ

528

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ အခ်က္

အခ်က္အ

အလက္ မရွိ

လက္မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုး

•ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

အေရအတြက္

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

အျခား
မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

အခ်က္

မရွိ

အလက္မရွိ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ/အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/

အက်ံဳးမ၀င္ပါ
မရွိ

အလက္မရွိ/ ရွိ

မဲအရ အခ်ိဳးက်
ခြဲတမ္းရ ျခင္း။
တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ / အျခား

အခ်ိဳးက်
ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ
ရရွိသည့္ေနရာ။
တန္းတူညီမွ်၊

•မဲဆြယ္စရိတ္

မဲအရ အခ်ိဳးက်

•ပါတီ လက္ရွိ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ/အခ်က္

မဲရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္ူ

မရွိ

အခ်က္အလက္မရ

အခ်က္အလက္မရ ရွိ/အခ်က္
မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/
ရွိ / အျခား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

အလက္မရွိ

တန္းတူညီမွ်၊ မဲအရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/

အီးအမ္ဘီ

တစ္ခါတစ္ရံ

ရွိ/စစ္ေဆးေရး
ဌာန

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ အက်ဳံးမ၀င္ပါ မရွိ

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ

မ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အထူးအဖြဲ႔

ရွိ၊ အျခား

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းရ

အစည္းမ်ား

ျခင္း။ အခ်ိဳးက်ခြဲ

အျခား

တမ္း အရလက္ခံရရွိ
သည့္ေနရာ။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

•မဲဆြယ္လႈပ္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ /မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ / ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ/စာရင္းစစ္
အဖြဲ႕

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။ ရွားမႈစရိတ္
-ပါတီ၏ လက္ရွိ
လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အခ်က္အလက္မရ

အခ်က္အလက္မရ မ ရွိ/ မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ / အီးအမ္ဘီ

ရွိ/အမ်ိဳးသမီး

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/

၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ/၀န္ႀကီးဌာန

တစ္ခါတစ္ရံ

စစ္ေဆးေရး

ရွိ/စစ္ေဆးေရး

အဖြဲ႕

အဖြဲ႕

အထူး

တုိက္

အလက္မရ
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

ေရးရာသို႔
ရန္ပံုေငြေပး

တန္းတူညီမွ်၊ မဲအရ

မရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အဖြဲ႕အစည္း

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းရ
ျခင္း။ အခ်ိဳးက်ခြဲ
တမ္း အရလက္ခံရရွိ
သည့္ေနရာ။
နည္းဥပေဒ အရ
ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရိ မရွ
ွ ိ

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ အခ်က္အ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

၀န္ႀကီးဌာန၊

တုိက္

လက္မရွိ

529
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

၀န္ႀကီးဌာန၊

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

အခ်က္အလက္မရွိ

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

ရွိ၊ တခါတရံ

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ရွိ

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ရွိ/ မရွိ

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

မ ရွိ/ မရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

မရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

မရွိ

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

ရွိ / မရွိ

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

မရွိ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
ရရွိသည့္ မဲအရ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ရွိ/ ရွိ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

ရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ရွိ

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

ရွိ

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

ရွိ/ ရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ဂ်ာမနီ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ခ်က္ ရွိ /မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ဂါနာ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ဂရိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊ ရွိ၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ႏွင့္ပတ္သတ္

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

သတ္ခ်က္ရွိ

•ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
အေရအတြက္
ဂရင္းေနဒါ

ဂြာတီမာလာ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ/

လက္မရ/

လက္မရ/

လက္မရ/

လက္မရ/မရွိ

လက္မရ/

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မရွိ
ရွိ/ ရွိ

ရွိ

သတ္ခ်က္

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ရွိ

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။
ဂူနီယာ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ

လက္မရ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ဂူနီယာ-ဘစ္ဆူး ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ဂူယာနာ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

ရွိ

ရွိ

ရွိ၊မဲဆြယ္စည္းရံုး

ႏိုင္ငံသား ၄၀၀၀၀ ၏

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

လက္မွတ္ျဖင့္

ဟြန္ဒူးရပ္စ္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္

ဟန္ေဂရီ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊

ေဟတီ

ျခင္း။
-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္
ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။
- ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ ျခင္း။
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အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ၊

အျခား

ရွိ၊ အျခား

အျခား

ရွိ / အျခား

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/

အျပိဳင္အဆိုင္ရွိ
ေသာႏိုင္ငံေရး
စနစ္တစ္ခုဖန္တီး
ေရးကိုေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ရည္
ရြယ္ျခင္း
• လက္ခံရရွိသည့္

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ/
တစ္ခါတစ္ရံ

မဲအရ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
•ကုန္က်စရိတ္ ျပန္မွ်
ေပးျခင္း။
•ရန္ပုံေငြသည္ ပါတီ
က ရွာသည့္ ပုဂၢလိက
ရန္ပုံေငြထက္
မျမင့္ႏုိင္ေပ။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

တန္းတူညီမွ်၊

•မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/

၀န္ႀကီးဌာန

မဲအရအခ်ိဳးက်

စရိတ္။

တစ္ခါတစ္ရံ

အထူးအဖြဲ႕အ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

• ပါတီလက္ရွိ

ရွိ / အျခား
မရွိ

စည္း၊ အျခား

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။
•သုေတသနႏွင့္
ေလ့လာေရးစင္တာ။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ ရွိ/အီးအမ္ဘီ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မဲရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/အခ်က္

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

တရားရံုး

ရွိ ၊ ၀န္ႀကီး

အလက္မရ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ဌာန။ ရွိ၊
တရားရံုး။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

လက္မရ/ရွိ

လက္မရ/ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ /ရွိ

ရွိ

အခ်က္အ

အီးအမ္ဘီ၊

အမည္စာရင္းတင္သင
ြ း္ အသံုးစရိတ္၊

လက္မရ၊

၀န္ႀကီးဌာန

သည့္ အခ်ဳိးက်ခြတ
ဲ မ္း။ ႏိုင္ငံေရး

တစ္ခါတစ္ရံ

ရွိ၊ စာရင္းစစ္
အဖြဲ႕

ကုယ
ိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး

မရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

အခ်က္အ
လက္မရ
ရွိ / အီးအမ္ဘီ

ပညာေပးျခင္း
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ အျခား

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ/ မရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/

စာရင္းစစ္

ရွိ/ စာရင္းစစ္

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္း

အသုံးစရိတ္

တစ္ခါတစ္ရံ

အဖြဲ႕

အဖြဲ႕

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

ရ ျခင္း။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ
က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

ရွိ / ရွိ

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ရွိ / ရွိ

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

မ ရွိ/ မရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

ရွိ

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

•အားေကာင္းၿပီး

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

ရွိ / ရွိ

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

ရွားမႈမ်ား။

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

•ပါတီလက္ရွိလႈပ္

မဲအရ အခ်ိဳးက်

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
တန္းတူညီမွ်၊

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပံုမွန္ကန္႔

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
အိုက္စလန္

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

အိႏၵိယ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

အင္ဒိုနီးရွား

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

အီရန္
အီရတ္

ရွိ/အခ်က္

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္

မရွိ/အခ်က္ ရွိ/အခ်က္

အလက္မရ အလက္မရ အလက္မရ

အလက္မရ အလက္မရ

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အလက္မရ

အိုင္ယာလန္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အခ်က္
အလက္မရ

အခ်က္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အလက္မရ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ၊

ရွိ

ကန္႔သက္ခ်က္ရွိ

အစၥေရး

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ၊မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

အီတလီ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ပံုမွန္ရန္ပံုေငြ

ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိမည့္

ေထာက္ပံ့၊

မဲပမာဏ။

ရွိ၊မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးႏွင့္ပတ္သတ္

ဂ်ေမကာ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ဂ်ပန္

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
ခ်က္ရွိ /ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ေနရာ
ေဂ်ာ္ဒန္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔
သတ္ခ်က္ရွိ
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မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

‘ဥပေဒႏွင့္ စနစ္’ ကုိ ႏုိင္ငံေရး

ေထာက္ပံ့

ပါတီမ်ား၏ လုိက္နာမႈ။

-ရွိ /

စာရင္းစစ္

စာရင္းစစ္အဖြ႕ဲ

ျခင္း။

အဖြဲ႕

ရွ/ိ အျခား

-အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ / မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ /ရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/
တစ္ခါတစ္ရံ

စာရင္းစစ္႐ုံး
-ရွိ၊ အျခား

-အျခား

ရွိ/အီးအမ္ဘီ

မရွိ / မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊

-စာရင္းစစ္႐ုံး

စာရင္းစစ္႐ုံး
-ရွိ၊ အျခား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ

မရွိ/ မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ/ အက်ဳံးမ၀င္ပါ အရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/အခ်က္

ရွိ/ မရွိ

အခ်က္

အခ်က္

အထူးအဖြဲ႕

အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

အစည္း

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ
အလက္မရွိ

မဲအရ အခ်ိဳးက်

ပါတီ၏ လက္ရွိ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

မရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
ပါ၀င္မႈ ျမွင့္တင္ေရး
တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ

စစ္ေဆးေရး

ရွိ၊

အဖြဲ႕

စစ္ေဆးေရး
အဖြဲ႕

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ။ယင္း

ေရးရာလုပ္

အစည္း/

ရည္ရြယ္ခ်က္

အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္း

ငန္းမ်ားအ

အျခား

ျဖင့္ အဖြဲ႔အ

-ရန္ပုံေငြ ၃၀

တြက္သီးသန္႔

ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပါတီ

ရန္ပံုေငြခ်ေပး

-မဲရသည့္အေရ

လႈပ္ရွားမႈ

အတြက္ အရ

အသံုးစရိတ္

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/က်ား/မ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ တခါတရံ

စည္းမ်ား

ကုိယ္တုိင္ ရန္ပုံေငြရွာ
ေဖြမႈအရ ခ်ေပး
သည္။ (ထပ္မံသိရွိလုိ
ပါက မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ၾကည့္ပါ။)
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြဲ တမ္းရ မရွိ

မ ရွိ/မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ရွိ

မ ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ/မရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ/ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ၊ ၀န္ႀကီးဌာန

မရွိ

ျခင္း။

ရွိ၊ အျခား

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္း အရ
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

တန္းတူညီမွ်

ပါတီ၏ လက္ရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/ ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

မရွိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ

-အီးအမ္ဘီ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ရွိ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

ရွိ

မရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

မရွိ

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ရွိ

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

မရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ရွိ/ ရွိ

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/မရွိ

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

ရွိ/ ရွိ

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/မရွိ

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ရွိ/မရွိ

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ကင္ညာ

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ကာဇက္စတန္

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-၄င္း၏ မွတ္ပုံတင္သည့္ ရုံးမ်ား၏
သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္မွာ က်ား/မ
တစ္မ်ဳိးတည္းမဟုတ္ေပ။

ကိရာဘာတီ
ကိုရီးယား

အခ်က္အ

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/အခ်က္

မရွိ/အခ်က္ မရွိ

လက္မရွိ

အလက္မရွိ အလက္မရွိ

အလက္မရွိ အလက္မရွိ

အလက္မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/မရွိ ၊ကန္႔

မရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

မရွိ

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

သက္ခ်က္ရွိ

ျပည္ေထာင္စု
သမၼတ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ေနရာ
ကာဂ်စၥတန္

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

လတ္ဗီးယား

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

မရွိ

မရွိ

အက်ဳံးမ၀င္

မရွိ

ရွိ ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

အဖြဲ႕၀င္ အေရအ တြက္

မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

သတ္ခ်က္ရွိ

လက္ဘႏြန္

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔
သတ္ခ်က္ရွိ

လီဆိုသို

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ကန္႔သတ္

အခ်က္

ခ်က္ရွိ/အခ်က္

အလက္မရ

မရွိ

မရွိ

အလက္မရ
လိင
ု ေ
္ ဘးရီးယား ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

လစ္ဗ်ား

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

တုိက္

ရွိ/ ရွိ

လက္ခ်င္စတိန္း မရွိ/မရွိ

လက္မရ
လစ္သူေယး

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ေထာက္ပံ့
ရွိ

ရွိ

ရွိ

နီးယား

လူဇင္ဘတ္

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

-ေနာက္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွား

-ကိုယ္စာလွယ္ အေရအတြက္

မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
မက္ဆီဒိုးနီး

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ယား၊ယူဂိုဆ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လားဗီးယား၊

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ျပည္ေထာင္စု

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

သမၼတႏိုင္ငံ
ေဟာင္း
မာဒါဂါစကာ

ရွိ/ မရွိ
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မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္

ေထာက္ပံ့

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အျခား

ရွိ၊ အျခား

ရွိ၊စာရင္းစစ္

ရွိ၊စာရင္းစစ္

မဲအရအခ်ိဳးက်

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

အသုံးစရိတ္

အဖြဲ႕

အဖြဲ႕

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ယင္းရည္ရြယ္

-ႏိုင္ငံသား ပညာ

ခ်က္ အတြက္

ေပးေရးႏွင့္

အဖြဲ႕ အစည္း

သက္ဆိုင္ေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အခ်က္အ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

လက္မရ
တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ/က်ား/မေရး ရွိ/ ရွိ

အခ်က္အ

မရွိ / မရွိ

လက္မရ

အခ်က္အ

ရွိ၊ တရားရံုး

လက္မရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရာလုပ္ငန္း

ျခင္း။

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

မ်ားအတြက္

ကုနက
္ ်စရိတ္ ျပန္မ်ွ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

သီးသန္႔ရန္ပံု

ေပးျခင္း။

-ပါတီတြင္း

ေငြရွိ/ ရွိ၊
အျခား

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အလက္မရ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ အသုံးစရိတ္

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/အခ်က္

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန
လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

စာရင္းစစ္အဖြ႕ဲ ရွိ၊ အျခား
အျခား

အသုံးစရိတ္
-ပါတီ၏ လက္ရွိ
လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ /ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ ယင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္
အတြက္
အဖြဲ႕အစည္း

တန္းတူညီမွ်၊

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ / မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

မရွိ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ အသုံးစရိတ္
အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ / မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

ရွိ / တခါတရံ

-အီးအမ္ဘီ

ရွိ/အီးအမ္ဘီ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ

မရွိ/ ရွိ

အက်ဳံးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ / ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

ရွိ/အီးအမ္ဘီ

တန္းတူညီမွ်၊

ပါတီ၏ လက္ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ/အခ်က္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

အျခား

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊အီးအမ္ဘီ

အျခား

ရွိ၊ တရားရံုး

မရွိ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အလက္မရွိ

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

ရွိ၊ အျခား
တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ

တရားရံုး၊

ရွိ၊ စစ္ေဆး

အျခား

ေရးအဖြဲ႕

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
-အီးအမ္ဘီ

ရွ။ိ ယင္းရည္

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ အသံုးစရိတ္

-စာရင္းစစ္

ရြယခ
္ ်က္ ျဖင့္

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အဖြဲ႕

အဖြအ
႔ဲ စည္း

-အျခား

မ်ား

အျခား

မရွိ

တန္းတူညီမွ်၊

လႈပ္ရွားမႈ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မ ရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း
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ရွိ/ ရွိ

ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

မ ရွိ

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

ရွိ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ရွိ/ မရွိ

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

ရွိ/ ရွိ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

ရွိ

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ရွိ/ ရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

မ ရွိ/ မရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

မရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

မရွိ

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

မရွိ/ ရွိ

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

မရွိ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
မဲအရအခ်ိဳးက်

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ
မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ
မရွိ/ မရွိ
မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အလက္

အခ်က္အ

မရ/မရွိ

လက္မရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ

လက္မရ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

မာလီ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

ေမာလ္ဒိုက္စ္

မရွိ/ မရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

မေလးရွား

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

မရွိ

လက္မရ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

မရွိ

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

မရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

မရွိ္/အခ်က္အ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
မာလ၀ီ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

•ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ အျဖစ္

ေထာက္ပံ့

မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။
-အမ်ိဳးသမီးဒုတိယ အႀကီးအကဲ
ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား ရွိျခင္း
ေမာ္လတာ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မာရွယ္လ္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

အခ်က္အလက္မရ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့ ရွိ၊

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

စည္းရံုးေရး

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ကၽြန္းမ်ား
ေမာ္ရီေတး

လက္မရ
ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

နီးယား
ေမာ္ရီေတးနီး

လက္မရ
မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ယက္စ္
မကၠစီကို

အခ်က္အ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ

လက္မရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ႏွင့္ပတ္သတ္၍
မိုက္ခရိုနီးရွား၊

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး -ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

အလက္မရ

ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ား၏
ေမာဒိုဗာ၊

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

ျပည္ေထာင္စု
သမၼႏုိင္ငံ

မိုနာကို

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

လက္မရ
မြန္ဂိုလီးယား

မြန္တီနီဂရိုး

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

ႏွင့္ပတ္သတ္၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ၊ မဲဆြယ္

-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္

စည္းရံုးေရး

ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

ႏွင့္ပတ္သတ္၍
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မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ/အီးအမ္ဘီ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ
လက္မရ
တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္
တန္းတူညီမွ်၊အခ်ိဳး

၀န္ႀကီးဌာန
မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

၀န္ႀကီး ဌာန

ရွိ၊ တရားရံုး။

တရားရံုး။

က်ခြဲတမ္းအရလက္
ခံရရွိသည့္ေနရာ။
အမ်ိဳးသမီး ဒုတိယ
အႀကီးအကဲ အခ်ိဳးက်
ပါ၀င္မႈ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

ရွိ/အခ်က္

ရွိ

မရွိ/အခ်က္

မရွိ

အလက္မရ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

မရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ/အီးအမ္ဘီ

အလက္မရ
ရွိ

ရွိ၊
တစ္ခါတစ္ရံ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွ၊ိ က်ား/မ

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

-မဲဆြယ္လႈပ္ ရွားမႈ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္း

အသုံးစရိတ္

ေရးရာလုပင
္ န္း

ရ ျခင္း။

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

မ်ားအတြက္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

သီးသန္႔

-ပါတီတြင္း

ရန္ပေ
ံု ငြရိွ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ အီးအမ္ဘီ

အဖြဲ႕အစည္း မ်ား
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မ ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

- ၀န္ႀကီးဌာန
- စာရင္းစစ္႐ုံး
/ အီးအမ္ဘီ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ / ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ

ရွိ/ တခါတရံ

-အီးအမ္ဘီ

- ရွိ/အီးအမ္ဘီ

- ၀န္ႀကီးဌာန

- ရွိ/၀န္ႀကီး

- စာရင္းစစ္႐ုံး ဌာန
- ရွိ/စာရင္း
စစ္႐ုံး
ကုန္က်စရိတ္ ျပန္မွ်

မဲဆြယ္လႈပ္ရွား မႈ

ေပးျခင္း။

အသုံးစရိတ္

မဲအရအခ်ိဳးက်

ပါလီမန္ ေရြး

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

ေကာက္ပြဲ ယူနစ္

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

-ရွိ/အျခား

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

-အျခား

-ရွိ၊
စာရင္းစစ္႐ုံး

ဧရိယာမ်ားသို႕
လက္ရွိ အေထာက္
အပံ့၏ တစ္၀က္ကို
အသံုးျပဳသင့္သည္။
တန္းတူညီမွ်၊

မဲဆြယ္လႈပ္ရွား မႈ

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရလ အသုံးစရိတ္
က္ခံရရွိသည့္ေနရာ။

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

-အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

-အျခား

-ရွိ၊
စာရင္းစစ္႐ုံး

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ပါတီ ရံုးမ်ား
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ အခ်က္အ

တင္ျပရမႈ

မရွိ/မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မရွိ

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ရွိ/မရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ

အခ်က္အလက္မရ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

မရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

မရွိ

လက္မရ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

မရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပံုမွန္ကန္႔

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

အခ်က္အ

ရွိ

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

လက္မရ

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

အခ်က္အ

လက္မရ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

မရွိ/အခ်က္အ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

မရွိ/ မရွိ

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ မရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ရွိ/ ရွိ

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

မိုဇမ္ဘစ္

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

အလက္မရ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/အခ်က္

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ေမာ႐ုိကို

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္

-ေရြးေကာက္ခံရသည့္ အဖြဲ႕တြင္

စည္းရံုးေရး

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ႏွင့္ပတ္သတ္၍

-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

ျမန္မာ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အလက္

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မရ
နမ္မီဘီးယား

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/အခ်က္အ
လက္မရ

ေနာ္ရူး

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လက္မရ
နီေပါ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ကန္႔သတ္

အခ်က္အ

ခ်က္ရွိ/အခ်က္

လက္မရ

အလက္မရ
နယ္သာလန္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ၊

အခ်က္အ

ကန္႔သက္ခ်က္ရွိ လက္မရ

- အဖြဲ႕၀င္ အေရအတြက္

နယူးဇီလန္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ခ်က္ရွိ/အခ်က္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အလက္မရ

မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ -ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္

မရွိ/ကန္႔သတ္

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

စပ္လ်ဥ္း၍

မွတ္ပံုတင္ျခင္း
- ပါတီမွ ႀကိဳတင္ သတိေပးမႈ
ျပဳလုပ္ရမည္။

နီကာရာဂြာ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/အခ်က္အ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္မရ
ႏိုင္ဂ်ာ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/အခ်က္

မရွိ/ မရွိ

အလက္မရ

ရွိ/အခ်က္

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အလက္မရ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေနာက္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္
မွတ္ပံုတင္ျခင္း။
- အမ်ိဳးသမီး
ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား
ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

အခ်က္

မရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အလက္မရ

ေနာ္ေ၀

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

-ေနာက္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ မဲပမာဏ။
-ရန္ပံုေငြ၏ အစိတ္အပိုင္း
အတြက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ မရွိ။

538

အထူး

ရွိ၊ ယင္းရည္

အဖြ႕ဲ အစည္း

ရြယ္ခ်က္

ငန္းမ်ားအ

အတြက္

တြက္သီးသန္႔

အဖြဲ႕အစည္း

ရန္ပံုေငြရွိ/
ရွိ။အျခား
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ ပါတီ၏ လက္ရွိ
က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရွိ/

-အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အီးအမ္ဘီ

-ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ကုယ
ိ စ
္ ားလွယေ
္ လာင္း
အမည္စာရင္းတင္သင
ြ း္
သည့္ အခ်ဳိးက်ခြတ
ဲ မ္း။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မ ရွိ/မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

အခ်က္အ
လက္မရ

မဲအရအခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ခြဲတမ္းရျခင္း

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
ရွိ၊ တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/
ရွိ၊ အျခား

တန္းတူညီမွ်၊

•မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္း

စရိတ္။

အရ လက္ခံ

• ပါတီလက္ရွိ

ရရွိသည့္ေနရာ။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ၊ တခါတရံ ၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ၊ ၀န္ႀကီးဌာန

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/တခါတရံ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/

-ပါတီတြင္းအဖြဲ႕မ်ား
မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ •မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
ျခင္း။

စရိတ္။

အခ်ိဳးက် ခြတ
ဲ မ္းအရ

• ပါတီလက္ရွိ

မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အျခား

လက္ခံ ရရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။ လႈပ္ရွားမႈမ်ား။

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

အီးအမ္ဘီ၊

မရွိ

၀န္ႀကီးဌာန၊
စာရင္းစစ္႐ုံး

-တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အျခား

ရွိ၊ယင္းရည္

- မဲအရအခ်ိဳး
က်ခြဲတမ္းရ ျခင္း။
-အမ်ိဳးသမီးမ်ား

- မဲအရအခ်ိဳး
က်ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

ရြယ္ခ်က္
အတြက္
အဖြဲ႕အစည္း

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

မရွိ
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

ရွိ/ မရွိ

ေရးရာလုပ္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ရွိ/ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

မ ရွိ/ ရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ရွိ/က်ား/မ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

မရွိ

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ရွိ/ မရွိ

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

မရွိ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ

အခ်က္အလက္မရ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

အခ်က္အ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

ရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ရွိ/ မရွိ

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

ရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ရွိ/ မရွိ

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ပါကစၥတန္

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

- ေရြးေကာင္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

- ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လက္မရ
ပါလူး

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ၊

အခ်က္အ

ကန္႔သက္ခ်က္ရွိ လက္မရ

ပနားမား

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အခ်က္အ
လက္မရ

ပါပူ၀ါ နယူးဂီနီ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အခ်က္အ

ရွိ

လက္မရ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

- ျပန္ရရွိလာေသာ ရန္ပံုေငြကို
မွတ္တမ္း သိမ္းဆည္းထားျခင္း။
ပါရာေဂြး

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

မွတ္ပံုတင္ျခင္း။

ေထာက္ပံ့
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍
ပီ႐ူး

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

အခ်က္

ခ်က္ရွိ/ ရွိ

အလက္မရ

ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

ရွိ

သတ္ခ်က္ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ဖိလစ္ပိုင္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ပိုလန္

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ မရွိ၊

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ရန္ပံုေငြ ပံုမွန္

ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့ မဲဆြယ္

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈႏွင့္

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

စပ္လွ်င္း၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ကန္႔သက္ခ်က္ ရွိ

ေပၚတူဂီ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

-ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အေရအတြက္
-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။
ကြန္ဂို

ရွိ/ အခ်က္ ရွိ/ အခ်က္ မရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အလက္မရ အလက္မရ

ရွိ/

ရွိ/ အခ်က္ ရွိ

ပံုမွန္ကန္႔

အခ်က္အ

အခ်က္အလက္

အလက္မရ

သတ္ခ်က္ရွိ လက္မရ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မရ

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
ရိုေမးနီးယား

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

ခ်က္ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ ေနရာ။

႐ုရွား

ရွိ/ ရွိ
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ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

- ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

မရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ၊ တခါတရံ

အျခား

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ။

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ၊ အျခား။

ရွိ၊ အျခား
ရွိ/က်ား/မေရး မရွိ/မရွိ

ႏိုင္ငံေရးပညာ
ေပးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီ
ေရးရာသင္တန္း
အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

အစည္း

လက္ခံရရွိသည့္ေနရာ၊
-အမ်ိဳးသမီးမ်ား
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ မဲအရ •မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ
အနိမဆ
့္ းံု ႏႈနး္

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

စရိတ္။

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။
တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

ပါတီ၏ လက္ရွိ

- မဲအရအခ်ိဳးက်

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ခြတ
ဲ မ္းရ ျခင္း။
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မဲအရ

မဲဆြယ္ အသံုးစရိတ္ ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/တခါတရံ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

ရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ၊

တရားရံုး

ရွိ၊ တရားရံုး

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
ႏွင့္ လႈဒါန္းျခင္း
အရ လႈပ္ရွားမႈ
တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မဲအရ

ရွိ၊

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။

ယင္းရည္ရြယ္
ခ်က္အတြက္
အဖြဲ႕အစည္း

မသိရ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မဲအရ အခ်ိဳးက်

-မဲဆယ
ြ အ
္ သံးု စရိတ၊္ ရွိ/ရွိ

ခြဲတမ္းရျခင္း။

-ပါတီ၏ လက္ရိွ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ၊
ရွိ၊ တရားရံုး

လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား
လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ
အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

တစ္ခု၏ ပဋိဥာဥ္ပါ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊ ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ၊
ရွိ၊၊ အျခား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကို ရရွိရန္ႏွင့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

ေငြရွိ

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

သီးသန္႔ ရန္ပံု

-ႏိုင္ငံသားႏွင့္

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

မ်ားအတြက္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ရာလုပ္ငန္း

• ပါတီလက္ရွိ

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

စရိတ္။

ခြတ
ဲ မ္းရ ျခင္း။

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

- မဲအရအခ်ိဳးက်

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

မရွိ

တင္ျပရမႈ

ရွိ/ မရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

•မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

-တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

မရွိ/မရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မရွိ/မရွိ

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

အခ်က္အလက္

ေထာက္ပံ့၊

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

မရ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္

ရွိ/

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ရ၀မ္ဒါ

စပ္လွ်င္း၍
စိန္႕ ကစ္ ႏွင့္

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

နီဗစ္
စိန္႕လူစီယာ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အခ်က္အလက္ မရ

အခ်က္အလက္ မရ။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

လက္မရ
မရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ
လက္မရ

စိန္႕ ဗင္းဆင့္ႏွင့္ အခ်က္

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အလက္

အခ်က္အ

ဂရီနာဒင္းစ္

အလက္မရ အလက္မရ လက္ မရ

လက္ မရ/

မရ

လက္ မရ

ဆာမိုရာ

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္အ လက္ အခ်က္အ

စန္ မာရီႏို

အခ်က္
အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ အလက္မရ အလက္ မရ အလက္မရ မရ

လက္ မရ

အလက္မရ အလက္မရ အလက္မရ

မရွိ/အခ်က္ အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ အလက္မရ အလက္မရ
ေဆာင္ တိုမီႏွင့္ ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ပရင္စီပီ

အခ်က္

ရွိ/ အခ်က္

အလက္မရ အလက္ မရ

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ အလက္မရ အလက္မရ အလက္မရ ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့၊

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

အခ်က္

ရွိ/ အခ်က္

အခ်က္

အလက္

အလက္ မရ

အလက္မရ

ရွိ

အခ်က္

ရွိ

အလက္မရ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ -ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

မရ/ရွိ

စပ္လွ်င္း၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အေရအတြက္

ဆီနီေဂါ
ဆားဘီးယား

ရွိ/ မရွိ
ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ
မရွိ/ မရွိ

မရွိ/မရွိ
ရွိ/ ရွိ

မရွိ/မရွိ
ရွိ/ ရွိ

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ

အလက္မရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ - ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိသည့္
စပ္လွ်င္း၍

မဲပမာဏ။
-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

ေဆခ်ီလက္စ္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္မရ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေထာက္ပံ့

အေရအတြက္၊
ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အျဖစ္
မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

ဆီရီယာ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ မရွိ ၊ ကန္႔

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

သက္ခ်က္ရွိ

လက္မရွိ

ရွိ/ မရွိ ၊ ကန္႔

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

- ေရြးေကာက္ခံရ သည့္

ေထာက္ပံ့

အဖြဲ႕တြင္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လီယြန္

စင္ကာပူ

ဆလို

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ဗက္ကီးယား

သက္ခ်က္ရွိ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ -ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ဆလိုေဘး

ရွိ/ ရွိ

နီးယား

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ ၊

အခ်က္အ

ကန္႔သက္ခ်က္ရွိ လက္မရ
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ရွိ

ပုံမွန္ ကန္႔
သက္ခ်က္ရွိ

ရွိ

စပ္လွ်င္း၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

၀န္ႀကီးဌာန၊

ရွိ၊ ယင္းရည္

-ပါတီ၏ လက္ရိွ

အထူးအဖြဲ႕

ရြယ္ခ်က္

လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား

အစည္း

အတြက္ အဖြဲ႕

-မဲဆယ
ြ အ
္ သံးု စရိတ၊္ ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ၊ ရွိ

အစည္း
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရလ အခ်က္အ လက္မရွိ ရွိ/ရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

က္ခံရရွိသည့္ေနရာ။

လက္မရွိ

လက္မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ အခ်က္အ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

လက္မရွိ

တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

အခ်က္ အ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

လက္မရွိ

မဲအရ

လက္မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံုဳးမ၀င္ပါ အခ်က္အ
ရွိ/တခါတရံ

အခ်က္အ

ရွိ/ အခ်က္အ

လက္မရွိ

လက္မရွိ

လက္မရွိ
အီးအမ္ဘီ၊

အခ်က္အ

စာရင္းစစ္ရံုး

လက္မရွိ

တရားရံုး

ရွိ၊ တရားရံုး

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

၀န္ႀကီးဌာန

မရွိ

မဲအရ

•ပါတီလက္ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ၊ စားရင္း စစ္

အစည္း

အဖြဲ႕၊

မရွိ

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းရျခင္း။ လႈပ္ရွားမႈမ်ား။
-အဖြဲ႔၀င္ျဖင့္ လုပ္

ရွိ၊ ယင္း

ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ပူးေပါင္းေဆာင္

အတြက္းအဖြဲ႔

ရြက္ေရးအတြက္

အစည္း

လက္ေတြ႕ ကၽြမ္း
က်င္မႈမ်ား ရရွိရန္
သင္တန္းႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္
အဆင့္ျမွင္တင္ျခင္း
အခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ/မရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ ယင္း

ခြဲတမ္းအရ လက္ခံ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ရရွိသည့္ေနရာ။

အတြက္းအဖြဲ႔
အစည္း

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ၊ ယင္း

အစည္း

ရည္ရြယ္ခ်က္
အတြက္းအဖြဲ႔
အစည္း

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

မရွိ/မရွိ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/အခ်က္

ရွိ

ရွိ၊တခါတရံ

အလက္မရွိ

အထူးအဖြဲ႕

မရွိ

အစည္း၊
အျခား

မဲအရအခ်ိဳးက်

သမၼတ

ခြဲတမ္းရျခင္း။

ေရြးေကာက္ပြဲကို

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းအရ

ေထာက္ပံ့ျခင္း

လက္ခံ ရရွိသည့္

သို႕မ ဟုတ္ လွဴဒါန္း

ေနရာ။

ျခင္း၊ ဒဏ္တပ္ျခင္း၊

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊တခါတရံ

၀န္ႀကီးဌာန၊

ရွိ/ ၀န္ႀကီး

အျခား

ဌာန၊
ရွိ၊ အျခား

ေငြေခ်း ျခင္းတို႕
အတြက္ မသံုးရပါ
စာရင္းစစ္

ရွိ၊ စာရင္းစစ္

- မဲအရအခ်ိဳးက်

အဖြဲ႕၊

အဖြဲ႕

ခြဲတမ္းရျခင္း။

အျခား

ရွိ၊ အျခား

-တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ၊တခါတရံ
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
တန္းတူညီမွ်မႈ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

- ေရြးေကာက္ခံရ သည့္

ေထာက္ပံ့

အဖြဲ႕တြင္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ

ရွိ/ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

- ေရြးေကာက္ခံရ သည့္

ေထာက္ပံ့

အဖြဲ႕တြင္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ

ရွိ

မရွိ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

မရွိ/ မရွိ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

မရွိ/ မရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

ရွိ/ မရွိ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

မရွိ

အလက္ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

စပိန္

မရွိ

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

မရွိ/အခ်က္

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

မရွိ/ မရွိ

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အာဖရိက

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ေတာင္

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

မရွိ/ မရွိ

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

မရွိ/ မရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ

ေဆာ္လမြနက
္ ၽန
ြ း္ မရွိ/ မရွိ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ -ႀကီးမားေသာ ျပစ္မႈျဖင့္
စပ္လွ်င္း၍

သံသယ ရွိခံရသူ မည္သူမဆို
ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေပးျခင္း။

သီရိလကၤာ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ -ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
စပ္လွ်င္း၍

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
- အသံုးျပဳျခင္း။

ဆူဒန္

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ဆာရီနိမ္း

အခ်က္အ

အခ်က္

အခ်က္

အခ်က္အ

အခ်က္အ လက္ အခ်က္အ

လက္ မရွိ/

အလက္

အလက္

လက္ မရွိ/

မရွိ/ အခ်က္အ

အခ်က္အ

မရွိ/အခ်က္ မရွိ/ အခ်က္ အခ်က္အ

လက္ မရွိ

အလက္မရွိ အလက္ မရွိ လက္ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ဆြာဇီလန္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

လက္ မရွိ

လက္ မရွိ
မရွိ/အခ်က္
အလက္မရွိ

ဆြီဒင္

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-လက္ခံထားေသာ အမည္မသိ
လွဴဒါန္းမႈမ်ား မရွိျခင္း
ဆြစ္ဇာလန္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္ မရွိ
ဆီးရီးယန္း

ရွိ/မရွိ

အာရပ္

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္ မရွိ

လက္မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ေထာက္ပံ့
ရွိ

ပံုမွန္
ကန္႔သက္
ခ်က္ရွိ

ျပည္ေထာင္စု

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

သမၼတ ႏိုင္ငံ
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အက်ံုဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ

မရွိ/မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ စာရင္းစစ္

လက္မရွိ
-တန္းတူညီမွ်၊

-မဲဆြယ္လႈပ္ရွား မႈ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အဖြဲ႕

-အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းအရ အသုံးစရိတ္
လက္ခံ ရရွိသည့္

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

ေနရာ။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
-ပါတီတြင္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မဲအရအခ်ိဳးက်

-မဲဆြယ္ အသံုး

ခြဲတမ္းရျခင္း။

စရိတ္၊

အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းအရ

-ပါတီ၏ လက္ရွိ

လက္ခံ ရရွိသည့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊၊

ေနရာ။

- ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ/ရွိ

စာရင္းစစ္

ရွိ၊ စာရင္းစစ္

အဖြဲ႕

အဖြဲ႕

အီးအမ္ဘီ၊

အခ်က္အ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ရန္
ပံုေငြမ်ား၊ ရပ္ရြာ
လူထု၏ ေငြမွ
အစိုးရ တိုက္ရိုက္
ရန္ပံုေငြ၊ ေၾကာ္ညာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
လံုျခံဳေရး အသံုး
စရိတ္မ်ားအတြက္
သာမန္ထက္
တမူထူးေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ား။
•လက္ခံရရွိသည့္

မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/မရွိ

ရွိ/မရွိ

မဲအရ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အခ်က္

အခ်က္အ

အလက္မရ

လက္မရ/

လက္ မရ

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

ရွိ/ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

မရွိ

အထူးအဖြဲ႕
အစည္း
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ အခ်က္

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

အလက္မရ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ
တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

အက်ံဳးမ၀င္ပါ
မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ
မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ အခ်က္အ

အျခား

မရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

မရွိ

လက္မရ

လက္မရ

ရွိ/

အျခား

လက္မရ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ
မ ရွိ

မ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ
မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ
ရွိ/မရွိ

မရွိ
မရွိ

ရွိ၊ အျခား

တစ္ခါတစ္ရံ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ
ျခင္း။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ
က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ /မရွိ

မရွိ /မရွိ

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ မရွိ
ျခင္း။

မ ရွိ

မရွိ/ရွိ

အခ်က္အ

ရွိ /

လက္မရ

ယင္းရည္ရြယ္

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ

ခ်က္ အတြက္

က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

အဖြဲ႕အစည္း

545

aemufqufwGJ 1/ EIdif;,SOfjy Z,m;rsm;

ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အခ်က္အ

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
အက်ံုဳးမ၀င္ပါ

ပံုမွန္

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ကန္႔သက္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ထိုင္၀မ္

-ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲ

ခ်က္ရွိ

ေကာ္မရွင္သို႕ လက္ခံ
ျဖတ္ပိုင္းမ်ား ျပသျခင္း
တာဂ်စ္ကစၥတန္ ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ၊ မဲဆြယ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ အျဖစ္

စည္းရံုးေရးႏွင့္

မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

ပတ္သက္၍
တန္ဇန္းနီးယား မရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္ မရွိ

ျပည္ေထာင္စု

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

သမၼတ ႏိုင္ငံ

ထိုင္း

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ၊ ကန္႔သက္

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ခ်က္ရွိ/ အခ်က္

-အေသးစာ ပုဂၢလိက

အလက္ မရ

လွဴဒါန္းမႈအမ်ိဳးအစားကို ပါတီ
အားလံုး လက္ခံရရွိသလို
ရရွိႏိုင္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား
ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း

တိုဂို

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ လက္ အခ်က္အ
မရွိ/ အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္ မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

လက္ မရွိ

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

တြန္ဂါ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ထရီနီဒက္ႏွင့္

အခ်က္အ

မရွိ/

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ လက္ အခ်က္အ

တိုဘာဂို

လက္ မရွိ/

အခ်က္

လက္ မရွိ/

လက္ မရွိ/

မရွိ/ ရွိ

လက္ မရွိ

အခ်က္အ

အလက္

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္ မရွိ

မရွိ

လက္ မရွိ

လက္ မရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ/ရွိ

ရွိ

တူနီးရွား

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အခ်က္အလက္ မရွိ

အခ်က္အလက္မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ

ပံုမွန္ ကန္႔

ရွိ

ရွိ၊ မဲဆြယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္

စည္းရံုးေရးႏွင့္

ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

သက္ခ်က္ရွိ

ပတ္သက္၍
တူရကီ

ရွိ/ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္ ကန္႔

မရွိ

သက္ခ်က္ရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ရွိ၊ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍
တာမင္နစၥတန္

ရွိ/မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

တူဗာလူ

မရွိ/

မရွိ/

မရွိ/

မရွိ/

မရွိ/ အခ်က္အ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

အခ်က္အ

အခ်က္အ လက္မရ

အခ်က္အ လက္မရ

အခ်က္

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

အလက္မရ လက္မရ
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လက္မရ

ရွိ /ရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

ရွိ /မရွိ

ရွိ

မရွိ / ရွိ

အျခား

ရွိ၊ အျခား

မရွိ

ရွိ /ရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ မရွိ

ရွိ /ရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ/ ရွိ

အထူး

- ရွိ/စာရင္း

အဖြဲ႕အစည္း

စစ္႐ုံး

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

တရားရံုး၊

ရွိ၊ တရားရံုး

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အသုံးစရိတ္

တန္းတူညီမွ်၊

ျခင္း။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ
က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။
• မဲအရအခ်ိဳးက်ခြဲ

မရွိ

ရွိ /မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/
တစ္ခါတစ္ရံ

တမ္းရ ျခင္း။
• အဖြ႕ဲ ၀င္ အေရ
အတြက္
• ပါတီ ရံးု ခြအ
ဲ ေရအ
တြကႏ
္ င
ွ ့္ ကိက
ု ည
္ ေ
ီ သာ
ရန္ပေ
ုံ ငြမ်ား (ဘတ္
၁၀၀ ထက္ မပိေ
ု သာ
လွဴဒါန္းေငြ၏ ၅%၊
ျပည္သ
့ ႕ူ ရန္ပေ
ုံ ငြ၏
၅၀% ထက္မပိေ
ု သာ)
မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ မရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

ရွိ၊

ရွိ / ရွိ

ရွိ / ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

အျခား

ျခင္း။
အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရလ
က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။
ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳး
သမီး အေရအတြက္
အခ်က္အလက္ မရ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အခ်က္အ လက္မရ အခ်က္
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အခ်က္

အခ်က္

အလက္မရ

အလက္မရ

အလက္မရ

ရွိ/ မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ အခ်က္ အ

မ ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ/ မရွိ

အျခား

မရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

အခ်က္ အ

လက္မရ

တန္းတူညီမွ်၊

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

လက္မရ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

စာရင္းစစ္႐ုံး

- ရွိ၊ အီးအမ္
ဘီ/ - ရွိ/
စာရင္း စစ္႐ုံး

မဲအရအခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ ရွိ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

တရားရံုး၊

ရွိ၊ တရားရံုး

အျခား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ/မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

မ ရွိ/

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

အခ်က္အ

လက္မရ

လက္မရ

အခ်က္အ

လက္မရ/

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

လက္မရ

အခ်က္အ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ
အခ်က္အလက္မရ

အခ်က္အ လက္မရ အခ်က္အ
လက္မရ/
အခ်က္အ
လက္မရ

လက္မရ
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

ကန္႔သတ္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ -မဲဆြယ္လႈပ္ရွား မႈ

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခံစားခြင့္ စံႏႈန္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အစုိးရရန္ပုံေငြ

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ခုအား

မရွိ

သက္ခ်က္ရွိ

အလွဴရွင္ တစ္ဦးက လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္

ပံုမွန္ ကန္႔

ပမာဏကို ကန္႔သတ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ င
ွ ့္ ပက္သက္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

ပါတီ တစ္ခအ
ု ား အလွဴရွင္ တစ္ဥးီ က

လွဴဒါန္းႏိင
ု မ
္ ႈ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

အခ်ိနက
္ ာလ တစ္ခအ
ု တြငး္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

ရွိ

ပါတီတစ္ခအ
ု ား အလွဴရွငတ
္ စ္ဥးီ လွဴဒါန္း

ရွိ

ႏုင
ိ သ
္ ည့္ ပမာဏကို ကန္သ
႔ တ္ျခင္း

ႏုငိ င္ ေံ ရး ပါတမီ ်ား သုမ႔ိ ဟုတ္ ကိယ
ု စ္ ားလွယ္

ေလာင္းမ်ားအား ေပးေနသည့္ သုမ႔ိ ဟုတ္ ၄င္း တု႔ိ

ရွိ/ ရွိ

လက္ခရံ ရွသ
ိ ည့္ ႏုငိ င္ ပံ ငို ရ္ င္းျမစ္မ်ားအား တားျမစ္ျခင္း

ပါတ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အမည္မေဖာ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို

မရွိ/ မရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီ/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား

အလုပ္သမားသမဂၢလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

မရွိ/ မရွိ

ပါတ/ ကိယ
ု စ္ ားလွယေ္ လာင္း မ်ားအား စိးု ရ ကန္ထ႐ုက
ိ ္

သုမ႔ိ ဟုတ္ အစုးိ ရ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပငို း္ ပုငိ ဆ
္ ငို သ
္ ည့္

မရွိ/ မရွိ

ေကာ္ပေို ရးရွငး္ မ်ား လွဴဒါနး္ မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား

ရွိ/ ရွိ

တားျမစ္ျခင္း

ပါတီမ်ား/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားလွဴဒါန္းမႈမ်ား

တားျမစ္ျခင္း

ႏုိင္ငံ
ယူဂႏၵာ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။

ရွိ၊ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေရး
ႏွင့္ပတ္သတ္၍
ယူကရိန္း

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ယူေက

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ၊ ကန္႕သက္

ရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ခ်က္ရွိ/ မရွိ၊

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

ေထာက္ပံ့

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ကန္႕သက္ခ်က္ရွိ

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
-ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိမည့္ေနရာ

အေမရိကန္ျပည္ ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ေထာင္စု

ရွိ၊ မဲဆြယ္

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ခ်က္ရွိ/ မရွိ၊

ကန္႔သက္

စည္းရံုးေရး ႏွင့္ပတ္

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။

ကန္႕သက္

ခ်က္ရွိ

သတ္၍

-ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

မရွိ၊ ကန္႕သက္

ရွိ

ရွိ

ပံုမွန္

ရွိ

ရရွိမည့္ မဲပမာဏ

ခ်က္ရွိ

-ကန္႕သက္ခ်က္ရွိေသာ
မဲဆြယ္ေရး အသံုးစရိတ္
ႏွင့္ ပုဂၢလိက ထည့္၀င္မႈ၊
အၾကားအာရံု ခ်ိဳတဲ့သူအတြက္
တီဗြီတြင္ စာတန္းထိုးေပးျခင္း။
ဥ႐ုေဂြး

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ၊ ကန္႕သက္

ပံုမွန္

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

•ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ အျဖစ္
မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

ခ်က္ရွိ/ မရွိ၊

ကန္႔သက္

ေထာက္ပံ့

ကန္႕သက္

ခ်က္ရွိ

ရွိ၊ မဲဆြယ္ စည္းရံုး
ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္၍

ခ်က္ရွိ
ဥဇဘက္

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

ရွိ/ ရွိ

ကစၥတန္

အခ်က္အ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

လက္မရ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ ေနရာ၊

ရွိ၊ မဲဆြယ္

-ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္

စည္းရံုးေရး

ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း။

ႏွင့္ပတ္သတ္၍
ဗေနာတူ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

အခ်က္အ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

-ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ အဖြဲ႕တြင္

လက္မရ

ဗင္နီဇြဲလား

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ကုိယ္စားျပဳျခင္း။
-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္
ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
ယီမင္

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

တုိက္

ေထာက္ပံ့

ဇမ္ဘီယာ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ဇင္ဘာေဘြ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ၊ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ

-ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ပံ့

ရရွိသည့္ မဲပမာဏ။
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မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

မရွိ /မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

မရွိ/

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

တစ္ခါတစ္ရံ
မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ အလ်င္အျမန္ခ်
ျခင္း။

ထားေပးႏိင
ု ရ
္ န္

အခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းအရ

သီးသန္ဖ
႔ ယ္

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ /ရွိ

ရွိ

/ ရွိ၊ အျခား

မရွိ/

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ၊ အျခား

တစ္ခါတစ္ရံ

အစည္း၊

ရွိ၊

အျခား

ယင္းရည္ရြယ္
ခ်က္အတြက္

လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာ။ ထားေသာ အစိးု ရ
အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္မွ

အဖြဲ႕အစည္း

ရန္ပေ
ုံ ငြ

ဆံးု ျဖတ္ေသာ
အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္၏
ရန္ပေ
ုံ ငြ
တန္းတူညီမွ်၊

အမည္စာရင္း

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ/

အီးအမ္ဘီ

တစ္ခါတစ္ရံ

တင္သင
ြ း္ ျခင္း

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ/
ရွိ၊ ၀န္ႀကီးဌာန

အစည္း အေ၀း

လက္ခံရရွိသည့္ မဲအရ မရွိ

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

ရွိ/ ရွိ

ရွိ

ရွိ / ရွိ

မရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

အီးအမ္ဘီ

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

၀န္ႀကီး ဌာန၊

ရွိ၊ စာရင္းစစ္

အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း

အခ်ိဳးက်ခြဲတမ္းအရလ •ပါတီလက္ရွိ

ရွိ/ ရွိ

က္ခံရရွိသည့္ေနရာ။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။

စာရင္းစစ္ ရံုး၊ ရံုး

ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး။

• မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

အျခား

ရွိ၊ အျခား

အသုံးစရိတ္
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အခ်က္အ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

ပါ/ မရွိ

လက္မရ/
အခ်က္
အလက္မရ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

မရွိ / ရွိ

အက်ံဳး မ၀င္ပါ မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

မရွိ / ရွိ

ရွိ

မရွိ / ရွိ

အီးအမ္ဘီ၊

ရွိ၊ အီးအမ္ဘီ

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

ပါတီ နည္းဥပေဒ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မ ရွိ/ မရွိ

ရွိ/ မရွိ

မရွိ

မရွိ/

အထူးအဖြဲ႕

ရွိ၊

တစ္ခါတစ္ရံ

အစည္း

ယင္းရည္ရြယ္

မရွိ

မဲအရအခ်ိဳးက်ခြတ
ဲ မ္းရ မ်ား အရ ထုတ္ျပန္
ျခင္း။

ထားေသာ

ခ်က္အတြက္

ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အက်ံဳးမ၀င္ပါ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ရွိ/ ရွိ

အက်ံဳး မ၀င္ပါ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

မဲအရအခ်ိဳးက်

မရွိ

ရွိ/ ရွိ

မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ/ မရွိ

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ
မရွိ

ခြဲတမ္းရ ျခင္း။

မရွိ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ/ အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ
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ေငြစာရွငး္ တမ္း မ်ားစစ္ေဆးျခင္းႏွင/့္ သိမ႔ု ဟုတ္

ခ်ဳးိ ေဖာက္မမႈ ်ား စုးံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု ရ္ န္အတြ

က္တာ၀န္ရေိွ သာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား လက္ခံရသည့္

အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

ေငြစာရင္းရွငး္ တမ္း မ်ား၏ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သသ
ူ ေိ အာင္

ထုတျ္ ပန္ရျခင္း/အလွဴရွငမ္ ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

ရန္ပုံေငြကို ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

တင္ျပရမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အက်ံဳးမ၀င္ပါ မရွိ

အတြက္/ ပုံမွန္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းကို

ရွိ/ ရွိ

ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ျပရမႈ

အက်ံဳးမ၀င္ပါ

ႏုိင္ငံေရးပါတီ/ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

မ ရွိ

အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို

မ ရွိ

ကန္႔သတ္ျခင္း

မ ရွိ/ ရွိ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူ

မရွိ

ညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဘ႑ာေရး

အခြင့္သာမႈ မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ကုယ
ိ စ္ ားလွယ္ ေလာင္းမ်ားၾကား က်ား/မတန္း

တူညမီ ်ွ မႏႈ ငွ ့္ စပ္လ်ဥး္ ၿပးီ ႏုငိ င္ ေံ ရးပါတမီ ်ားအား

အစိးု ရရန္ပေံု ငြ တုက
ိ ႐္ က
ို ေ္ ထာက္ပျ့ံ ခင္း

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ/ကိယ
ု စ
္ ား လွယေ
္ လာင္း

မ်ားအတြက္ အခမဲ့ သုမ
႔ိ ဟုတ္

အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ မီဒယ
ီ ာ အသုးံ ျပဳျခင္း

အစုိးရတုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း

အစုိးရ တုိက္႐ုိက္ရန္ပုံေငြ

ခ်ေပးျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ပုံ
တန္းတူညမ
ီ ်ွ ၊

aemufqufwGJ 2/ a0g[m&

ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းျမစ္မ်ားအလြဲသုံးျခင္း- တရားဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရုံးမ်ား၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္အျခားစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ခ်ဳိး
ေဖာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္အလားအလာမ်ားဆက္လက္ရရွိေစရန္ လက္ရွိ
အာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက (ပုံမွန္အားျဖင့္) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑အာဏာမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း။

အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္းအတြက္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း- ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး
သမားမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားၾကားအစုိးရရန္ပုံေငြမ်ားကို မည္သုိ႔ခြဲေ၀မည္
နည္းဆုိသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။ (အစုိးရရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္
ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္းၾကည့္ပါ)။

မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြ- ပုံမွန္၊ ရန္ပုံေငြသုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းသုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ လႈဒါန္းျခင္း
မ်ားသုိ႔မဟုတ္ သုံးစြဲမႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာမဲဆြယ္မႈတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေငြေၾကးဆုိင္ရာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား။

မဲဆြယ္ရန္ပုံေငြစာရင္း- ပါတီသုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဲဆြယ္ရန္ပုံေငြအတြက္
အထူးဘဏ္စာရင္း။ အမ်ားအားျဖင့္ ပါတီမ်ား/ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ စည္မ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမိမိတုိ႔၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတင္ျပရန္လုိအပ္ၿပီး လွဴဒါန္းမႈအားလုံးႏွင့္ သုံးစြဲမႈအားလုံးကုိ
၄င္းတုိ႔၏ စာရင္းမ်ားမွသာသြားရမည္။

အာဏာရပါတီမ်ား- အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္
မိမိတုိ႔၏ ေနရာမ်ားကိုဆက္လက္ထိန္းထားရန္ ႏုိင္ငံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚမွီခုိသည့္ ပါတီမ်ား။
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ေထာက္ခံမႈကိုအလဲအလွယ္လုပ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား/ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ၾကားဆက္ဆံေရး။

ႏုိင္ငံေရးကုိစီးပြားေရးဆန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း- မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ စရိတ္မ်ား
အဘက္ ဘက္ကတက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္း။

ထည့္၀င္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ လွဴဒါန္းျခင္း) အကန္႔အသတ္- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕
အစည္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ မဲဆြယ္မႈသုိ႔
သို႔မဟုတ္ ႏို္င္ငံေရးပါတီတစ္ခုသုိ႔ တစ္ႏွစ္တာ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာတစ္ခုအတြင္း
ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္ အမ်ားဆုံးပမာဏ။

ေကာ္ပုိရိတ္လူဒါန္းျခင္းမ်ား- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားသုိ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွ ေထာက္ပံျခင္းသုိ႔မဟုတ္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား။

အစုိးရရန္ပုံေငြတုိက္ရုိက္ေပးျခင္း- ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအစုိးရကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ပါတီပုံမွန္
ရန္ပုံေငြေပးျခင္း။

ေဖာ္ျပျခင္း- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြသတင္း အခ်က္
အလက္တစ္စုံတရာေပးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရန္ပုံေငြထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရ
သည့္ လုိက္နာမည့္တာ၀န္၀တၱရား။ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ တင္သြင္းျခင္း
သုိ႔မဟုတ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ႔မဟုတ္

တုိက္႐ုိက္ထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကအမ်ားျပည္သူ

ျပဳလုပ္ရမည္။

ေဖာ္ျပျခင္းတြင္

သိေအာင္

အလွဴရွင္၏အမည္ကိုေဖာ္ျပရန္

လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု တစ္ခါတစ္ရံပါ၀င္သည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈ သတ္မွတ္ျခင္း- ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္
ပါတီ၏လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္
တစ္ရာေသာ

ပါတီမ်ားအတြင္းအဖြဲတစ္ဖြဲ႕ကသုံးစြဲျခင္းကဲ့သုိ႔

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသုံးျပဳရမည့္

တစ္စုံ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အစုိးရကေပးသည့္ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု။

မဲဆႏၵနယ္ေျမ- ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပုိင္းျခားမည့္ တုိင္းျပည္
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုတြင္ပါရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ တစ္ခု။
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ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒ- မ်က္ႏွာသာေပးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျပန္ရရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး

Annex II: Glossary

ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား- ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရးအတြက္ လိုအပ္မည့္
အရာတစ္ခုသုိ႔မဟုတ္

ထုိ႔ထက္ပုိေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္

ဥပေဒအရ

တာ၀န္ရွိၿပီး အကယ္၍ ၄င္းတုိ႔သည္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ ေရးနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ-ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား) ကိုညႊန္ၾကားရသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

အစုိးရရပုံေငြေထာက္ပံျခင္းခံစားပုိင္ခြင့္စံႏႈန္း-

အစုိးရေထာက္ပံေငြခံစားခြင့္ရွိရန္

ႏိုင္ငံေရး ပါတီသို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိက္ညီရမည့္အေျခအေနမ်ား (တစ္ခါ
တစ္ရံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ မဲအေရအတြက္ပမာဏသုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံ
ရသည့္ ေနရာအရည္အတြက္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈပမာဏ)။

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ အသက္၀င္ေရးဌာနမ်ား- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြအစီရင္ခံစာမ်ားကိုလက္ခံရယူျခင္း ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါတီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား
အား

အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္

တာ၀န္ရွိသူမ်ား။

ဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားရုုံးမ်ား၊ စစ္ေ
ဆးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သုိ႔

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏

အစိတ္

အပုိင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားအက်ဳိးစီးပြား- တုိင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားအား အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအေပၚ
ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကိုကန္႔သတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ ႏိုင္ငံျခား
မွလွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရမ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းမေနထုိင္သူမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားပုိင္ဆုိင္မႈ
ပမာဏမ်ားျပားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍
ေသာ္လည္းေကာင္းထည့္၀င္ျခင္းကိုတားျမစ္ခံထားရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား။

တရားမ၀င္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း- ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ စည္မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္
သည့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း။

ရာဇ၀တ္မႈကင္းေသာရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း- အုပ္စုဖြဲ႕စနစ္တက်စီစဥ္က်ဴးလြန္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈ

သုိ႔မဟုတ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းဝယ္မႈကဲ့သုိ႔

ဥပေဒ၊

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရတားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမွ
တစ္ဆင့္ရရွိလာသည့္ ေငြျဖင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း။

သီးျခားကင္းလြတ္ေသာသုံးစြဲမႈ- ကုိယ္စားေလာင္းမဲဆြယ္မႈကို သီးျခားကင္းလြတ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး
ကိုရႈံးနိမ့္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာမဲဆြယ္မႈတစ္ရပ္သို႔ ကူညီ
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သည့္ ေငြေၾကး။ (ျပင္ပလူမဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းကိုလည္းၾကည့္ပါ)

မ်ားအား ေငြမေပးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ျခင္း (ဥပမာ- ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား
အခမဲ့အသုံးျပဳျခင္း၊ အခြန္လြတ္အသုံးျပဳျခင္း၊ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာခြင့္ျပဳျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့
ကူညီေပးျခင္း။

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းလူျခင္း- ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ား လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာေဒၚလာမ်ား- ႏို္င္ငံတကာေဒၚလာမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ကို
ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ၾကည့္ပါ)

ထုင
ိ ခ
္ ုံျမဲေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း- ၄င္းတု၏
႔ိ ေနရာျမဲရန္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ အလုပအ
္ ကိင
ု တ
္ က္လမ္း
ရရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းမ်ားကလုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ပါတီမ်ားထံထည့္ဝင္မႈျပဳေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္း။

ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနမ်ား- ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ေဖာ္ေဆာင္
ေရးဌာနမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ)

ပါတီအခြန္မ်ား- ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည္ မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္/သုိ႔
မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အျခားသူမ်ားက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန
စဥ္၄င္းတုိ႔ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၏အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကိုပါတီသုိ႔ျပန္ေပးရျခင္း။

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပသူမ်ားထံမွ
ေငြေၾကးစီး၀င္မႈအားလုံးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ထံသုိ႔ထြက္သြားမႈအားလုံးတုိ႔ျဖစ္သည္။ (ပုံမွန္ႏွင့္ ျပင္ပ
၀င္ေငြႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ား၊ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ထည့္၀င္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။)

ႏုိင္ငံေရးပါတီရန္ပုံေငြ- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပုံမွန္၀င္ေငြႏွင့္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေရြး
ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာဝင္ေငြႏွင့္ သုံးစြဲမႈ။

ပုဂၢလိက လွဴဒါန္းမႈမ်ား- လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းမ်ားသို႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာဥေပဒႏွင့္
ညီသည့္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားက

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေငြေၾကးထည့္၀င္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးကိုပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က်ေဆာင္ရြက္ျခင္း- မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ ၾသဇာ
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အစုိးရရန္ပုံေငြ သြယ္၀ိုက္ေပးျခင္း- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

လႊမ္းမုိးရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေရခ်ိန္ကိုတုိင္းတာရန္ ပါတီမ်ားကမဟာဗ်ဴဟာအမ်ဳိးမ်ဳိးအသုံးျပဳ
ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

အသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

သုေတသနတုိ႔အားက်ယ္ျပန္႔စြာ
ဆုိရွယ္မီဒီယာမဟာ

ဗ်ဴဟာ

သမားမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါပါ၀င္
ေလ့ရွိသည္။

အစုိးရရန္ပုံေငြေပးျခင္း- ၄င္းတုိ႔၏ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ပုံမွန္ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသုိ႔
အစုိးရကေပးသည့္ အေထာက္အပံ့။ ( အစုိးရရန္ပုံေငြ တုိက္ရုိက္ေပးျခင္းႏွင့္ အစုိးရရန္ပုံေငြ
သြယ္၀ုိက္ေပးျခင္းတြင္လည္း ၾကည့္ပါ။)

အက်ဳိးေမွ်ာ္ ေညာင္ေရေလာင္း လွဴဒါန္းမႈမ်ား- လူပုဂၢဳိလ္သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
အက်ဳိးရလဒ္ တစ္ခုခုေမွ်ာ္ကိုးၿပီးလုပ္ေဆာင္သည့္ ထည့္ဝင္မႈမ်ား။

အေရးယူျခင္းမ်ား- စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခုကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ပါတီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈကိုအျပစ္ေပးရန္ ခ်မွတ္ထား
သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္ အေရးယူျခင္းမ်ားတြင္ သတိေပးျခင္းမ်ား၊ ဒဏ္ေငြမ်ား၊
ေထာင္ဒဏ္မ်ား၊ အစုိးရရန္ပုံေငြမရျခင္းႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သည္။

သုံးစြဲမႈအကန္႔အသတ္မ်ား- ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္းသုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း (ဥပမာ- မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး
လွ်င္) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားေလာင္းတစ္ဦးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ အမ်ားဆုံးပမာဏ။

ျပင္ပလူမဲဆြယ္ေပးျခင္း- ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ
ျပင္ပလူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ား။
ယင္းသုိ႔ေသာ

ျပင္ပလူမ်ားသည္

တစ္စုံတစ္ရာေသာပါတီမ်ား၊

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

သို႔မဟုတ္ အေရးကိစၥမ်ားကိုေထာက္ခံၿပီးသုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ၿပီးမဲဆြယ္ၾကေပမည္။

မဲ၀ယ္ျခင္း- ၄င္းတုိ႔၏မဲမ်ားအတြက္ ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံ ေရးပါတီတစ္ခုခုကမဲအေရအတြက္ပုိရေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မသမာမႈပုံစံတစ္ရပ္။

၀က္စ္မင္စတာမုိဒယ္- ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းအစုိးရအဖြဲ႕ကိုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားကဖြဲ႕စည္းသည့္စနစ္ကို

က်င့္သုံးၿပီးေနာက္ထြက္ေပၚလာသည့္

က်ေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို က်င့္သုံးသည္ အစုိးရျဖစ္သည္။

554

ဒီမုိကေရစီနည္း

Annex
aemuf
qufA.wGJGlossary
2/ a0g[m&

555

aemufqufwGJ 3/ pma&;olrsm;taMumif;

ဂ်ဴလီ ဘယ္လင္တန္ သည္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာ၌ ေခါင္းေဆာင္းမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အပုိင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအႀကံေပးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား
ေပးေရး၊ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းေရး၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီအေထာက္အကူေပးေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ

အဆင့္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔အပါ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ထုိအပုိင္း
၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္လွ်က္ရွိသည္။ ယခင္က သူမသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္
၏ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ တစ္ကမာၻလုံးအစီအစဥ္တြင္
က်ား/မေရးရာ အၾကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢတြင္ တာ၀န္မထမ္း
ေဆာင္မီတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာသမဂၢ၌ က်ား/မေရးရာမိတ္ဖက္စီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္း
ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုိေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္
ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင့္ က်ား/မေရးရာအေလးထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ
စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္လည္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၅ အထိ သူမသည္ ႏုိင္ငံတကာ
အုိင္ဒီအီးေအ၌ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈစီမံကိန္းအတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ဳိးက်ခြဲတမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္
ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲဲ့သည္။ သူမသည္ ေတာင္အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲ
အင္စတီက်ဳ၌လည္း ယခင္ကတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ေတာင္အာဖရိကရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္မႈမ်ား၏ က်ား/မေရးရာမ်က္ႏွာစာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ သူမသည္ အာဖ
ရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္တုိ႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္မ်ားစြာတြင္လည္း
ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴလီကာသည္ နယူဇီးလန္ႏိုင္ ေအာက္ကလန္တကၠသုိလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင္
ဒႆနိကေဗဒဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ပထမဘဲြ႕ကိုရခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ဂ်ဳိဟန္နစၥဘာ့ဂ္ရွိ
၀စ္၀ါတာဆရမ္းတကၠသုိလ္မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ကိုရရွိထားသူျဖစ္သည္။
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စီမံကိန္းအရာရွိအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ
စီမံခ်က္တြင္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ေငြေၾကး၏ သက္ေရာက္
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ စာေရးသားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြဥပေဒနယ္ပယ္တြင္

ဥပေဒေရးရာအႀကံမ်ားေပးခဲ့ကာ

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ

ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္ ၂၀၁၂ ကို ပူးတြဲဖန္တီးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအတြင္ မလုပ္ကိုင္မီက အလြတ္တန္းသုေတသီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
သူမသည္ ဆီဒင္ႏိုင္ငံ၊ ဂုိသန္ဘာ့ဂ္တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕
ရရွိခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ မူရီယယ္ ကဟိန္း သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းရွိ ႏုိင္ငံေရး
ပါ၀င္မႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာေလ့လာသုံးသပ္သူ
အျဖစ္ ၂၀၁၁ တြင္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးေရးရာတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူမသည္
မူ၀ါဒဆုိင္ရာဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ မူရီယယ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ပါလီမန္ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္အစုိးရဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းကို
အေထာက္အကူေပးသည္။ ယခင္က ယူေကလႊတ္ေတာ္အတြက္ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး
က်ား/မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ဥေရာပေရးရာမ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳခဲ့
သည္။ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ၾကားတြင္ ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ထိေတြ႕ဆက္ ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဦးတည္သည့္ ဘာလင္အေျခစုိက္ အင္န္ဂ်ီအုိတစ္ခုျဖစ္
ေသာ Transform ၏ ဥေရာပသုေတသနဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ ထူေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မူရီယယ္
သည္ ယူေကရွိ လန္ဒန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း(LSE)ႏွင့္ Open University တုိ႔
တြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ သီအုိရီမ်ားကို သင္ၾကားျပသခဲ့သည္။ သူမသည္ လူမႈေဗဒ ဘာသာရပ္ျဖင့္
ဘီေအဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသီအုိရီျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္
အစုိးရဘာသာရပ္ျဖစ္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း အားလုံးကို LSE မွ ရရွိ ခဲ့သည္။

ဂ်ဴယန္ ဖာနန္ဒုိ လြန္ဒုိႏုိ သည္ ၂၀၁၁မွ ၂၀၁၂ အထိ ကုိလံဘီယာျပည္ထဲေရး ဒုတိယ
၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြအေရးမ်ားတြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူအျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ တြင္ အေမရိကႏုိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(OAS) တြင္ အေမရိက
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖုိရမ္ျဖစ္ေပၚေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဒသ၌ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
အစီရင္ခံစာ တစ္ခု(စံႏႈန္းမ်ားမွသည္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ားသုိ႔- အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ
ႏုိင္ငံေရး ရန္ပုံေငြစိန္ေခၚမႈမ်ား)တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကုိ ဒင္နီယယ္ ဇုိဗက္တုိႏွင့္
စတီဗ္ ဂရင္နာတုိ႔၏ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအႏွင့္ အုိေအအက္စ္တုိ႔က
ပူးတဲြ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအာမခံဥပေဒအျဖစ္ ကုိလံဘီယာတြင္
ေက်ာ္ၾကားသည့္ ၂၀၀၅၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၉၉၆ ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ကိုလံဘီယာ အထက္
လႊတ္ေတာ္ကို အႀကံေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
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အယ္လင္ ဖယ္လ္ဂူရာ သည္ ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဌာနတြင္

အုိင္ဒီအီးေအတုိ႔က ၂၀၀၇ မွ ၂၀၀၉ အထိ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီ ခုိင္မာ
Annex III: About the authors

အားေကာင္းေရးစီမံခ်က္ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံခ်က္
သည္ ၂၀၀၉ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတည္ျပဳရန္ မ်ားစြာ
အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄၇၆၊ ၂၀၁၁ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား ဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔တြင္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအား
အၾကံေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံတစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လွ်က္
ရွိသည္။

ပါေမာကၡ ကားလ္ဟိန္႔ဇ္ နက္စ္ဆမာခ်ာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ အုိးလ္ဒင္ဘာ့ဂ္ရွိ ကားလ္ဗြန္
အုိဇီယက္ စကီး တကၠသုိလ္ လူမႈသိပၸံအင္စတီက်ဳ၏ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ
ျဖစ္သည္။ သူေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ Bürger ﬁnanzieren Wahlkämpfe (ႏုိင္ငံသား
မ်ားက ထည့္၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ရန္ပုံေငြ)(၁၉၉၂)၊ ဒီမုိကေရစီအတြက္
အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား-ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာနည္းမ်ား(၂၀၀၁)ႏွင့္ ပါတီယွဥ္ၿပဳိင္မႈ
ရန္ပုံေငြ (၂၀၀၉) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ
(၁၉၈၉)၊ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပါတီရန္ပုံ
ေငြ (၁၉၉၃)၊ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ (၁၉၉၄)၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး လက္စြဲစာအုပ္
(၂၀၀၆)၊ အေျခခုိင္ၿပီးေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထြန္းသစ္စ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေငြေၾကး၊
အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပဳိင္မႈ (၂၀၁၂)ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ လက္စြဲစာအုပ္(၂၀၀၃)တုိ႔တြင္လည္း ပါ၀င္
ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၁၉၉၉ ၾကားတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိ ပါတီရန္ပုံေငြေထာက္ပံေရးကၽြမ္း
က်င္သူမ်ား၏ သမၼတအႀကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၆ႏွင့္ ၂၀၀၆ ၾကား
တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအသင္း၏ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စား
မႈ သုေတသနေကာ္မတီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ မဂၢနပ္စ္ အိုမန္ သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
နယ္ပယ္တြငလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ခ
္ ဲၿ့ ပီး ႏုင
ိ င
္ အ
ံ လုက
ိ ္ေလ့လာသုံးသပ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ကမာၻလုံးဆုင
ိ ရ
္ ာလမ္းေၾကာင္း
မ်ား သုံးသပ္ျခင္းတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီီး ဘာသာေပါင္း ၁၁ ခုသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္
ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏုိင္ငံေက်ာ္၌ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြနယ္ပယ္တြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၊ စည္းၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားအား

အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ေဒါက္တာအုိမန္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအကူအညီေ

ပးေရး ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း (IFES) တြင္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ အႀကီးတန္းအၾကံေပး
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကာတာစင္တာ၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဒိန္းမတ္
အင္စတီက်ဳ(DIPD)ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(ERIS)၊
ဥေရာပေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ၊ ဥေရာပလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အဖြဲ႕အစည္း/ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး႐ုံး၊ ဆီဒင္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (Sida)ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း
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တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ BRIDGE(ဒီမုိကေရစီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္မႈ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္
ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေရးသားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအသင္း၏ ႏုိင္ငံေရး
ရန္ပုံေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ သုေတသနေကာ္မတီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး
လည္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ အုိမန္ သည္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၊ ဥပါသလတကၠသုိလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဒန္နီလာ အာရ္ ပီစီယသ
ုိ ည္ ဥပေရာတကၠသိုလ္ ဖေလာရင့္စ္ အင္စတီက်ဳမွ
ႏုိင္ငံေရး သိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ႏုိင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားၾကား ၄င္းတုိ႔၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနသူျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ မွစၿပီး ဥေရာပရွိ ပါတီစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ
မ်ားကို သုေတြသနျပဳျခင္းႏွင့္ေရးသားျခင္း မ်ားစြာတုိ႔ပါ၀င္သည့္ လုိင္ဒင္တကၠသိုလ္၌ ပါတီ
ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားကိုျပန္လည္ပုံေဖာ္ျခင္း သုေတသနစီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕အ၀င္
တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံခ်က္ကို ဥေရာပသုေတသနေကာင္စီက ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့သည္။ သူမ၏လက္ရာကုိ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္
ကာ ေနာက္လက္ရာမ်ားကုိ ECPR ပုံႏွိပ္တုိက္ႏွင့္ လုိင္ဒင္တကၠသိုလ္ပုံႏွိပ္တုိက္တုိ႔က ထုတ္ေ၀
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမသည္ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေလ့လာစမ္းဆန္းမႈမ်ားကိုအ
ေထာက္အကူျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးရန္ပုံေငြ
အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ကုိ အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဖရက္ဒရစ္ အမ္ ႐ႈိဘာ့ဂသ
္ ည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကဳံအေတြ႕အမ်ားစြာရရွိ
ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ကမာၻ႔ဘဏ္၊

ယူအင္န္ဒီပီႏွင့္

အုိအက္စ္စီအီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ စမ္းသပ္ နည္းလမ္းမ်ား၊ မသမာ
မႈဆုိင္ရာ မႈခင္းေဆးပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ကို႐ုပ္လုံးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္
လက္ေတြနည္းလမ္းမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ႐ႈိဘာ့သည္ ဥပသာလ တကၠသိုလ္၏ အစုိးရ
ေရးရာဌာနမွ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ဘီေအဘြဲ႕ကို ဟယ္လ္ဆင္းကီတကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့ၿပီး
Mphil ဘြဲ႕ကို LSE မွရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈-၀၉ တြင္ သူသည္ ဟားလ္ဘတ္တကၠသိုလ္တြင္ ဖူးလ္
ဘ႐ုိက္ပညာေတာ္သင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ ႐ႈိဘာ့ဂ္သည္ ေဒါက္တာဘြဲ႕လြန္ဘြဲ႕ကို
ကိုလံဘီယာတကၠသုိလ္ႏွင့္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္တို႔မွ ရရွိထားသည္။

ေဒါက္တာ ဒန္နီယယ္ စမီေလာ့ဗသ
္ ည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာႏႈိင္းယွဥ္ေလ့
လာေရး ေရွ႕ေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ လစ္ဘရယ္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားစင္တာ(ဆုိဖီယာ)၌ စီမံကိန္းဒါ႐ုိက္တာ၊ ဆုိဖီယာတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
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ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ သင္ေထာင္ကူပစၥည္း မ်ားေရးဆြဲျခင္း) သင္႐ုိး၊ IFES ႏိုင္ငံေရး

ဌာနတြင္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡႏွင့္ ဗဟုိဥေရာပတကၠသုိလ္(ဘူဒါပတ္စ္)၏
ေလ့လာေရးဌာနတြင္

ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္

ဥပေဒေရးရာ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ယခင္က

ဘူဒါပတ္စ္ရွိ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း အင္စတီက်ဳႏွင့္ COLPI တုိ႔တြင္ အႀကီးတန္း ဥပေဒ ေရး
ရာအတုိင္ပင္ခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗဟုိဥေရာပတကၠသိုလ္ရွိ မူ၀ါဒေရးရာေလ့လာေရး စင္တာ
တြင္ သုတသနသဟာယအသင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ စမီေလာ့ဗ္သည္ ေဒါက္တာဘြဲ႕
မ်ားကို ဗဟိုဥေရာပတကၠသိုလ္(၁၉၉၉)ႏွင့္ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္(၂၀၀၃) တုိ႔မွ ရရွိထား
သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ဥေရာပအသုိက္အ၀န္းေလ့လာေရးအသင္း၀င္ျဖစ္သလုိ

ႏုိင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအသင္း၏ ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ သုေတသန
ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡ အန္ဒရီစ္ ယူဖန္းသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဟန္းဘာ့ဂ္ၿမဳိ႕ရွိ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာႏွင့္ နယ္ေျမ
ဆုိင္ရာေလ့လာေရး ဂ်ာမန္အင္စတီက်ဳတြင္ အႀကီးတန္းသုေတသနသဟာယအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး
ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ အာလန္ဂန္-ႏုရင္ဘာ့ဂ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အေရွ႕
ေတာင္ အာရွမ်က္ေမွာက္ေရးရာဂ်ာနယ္၏ တြဲဖက္အယ္ဒီတာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူေရး
သား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး
ဆူဟာတုိအလြန္ အင္ဒုိနီးရွားရွိ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ပါတီႏိုင္ငံ
ေရး၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔ရွိ ဆရာေမြးတပည့္ေမြး၀ါဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈ
စသည့္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္းတည္းျဖတ္ခဲ့သည္။ ပစိဖိတ္ေရးရာဂ်ာနယ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ေရးရာ သုေတသနဂ်ာနယ္၊ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အာရွသားမ်ားစစ္တမ္းသည့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔
ဂ်ာနယ္ေဆာင္ေပါင္းမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဒန္နီယယ္ ဇုိဗက္တသ
ုိ ည္ ၁၉၉၇ ကတည္းကစၿပီး ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီအီးေအ၏
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေရဘီယန္ေဒသဆုိင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ Universidad Complutense de Madrid မွ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကိိုရရွိခဲ့ၿပီး Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gassett of Spain မွ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာရပ္ျဖင့္လည္း ေဒါက္တာ
ဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့သည္။ ဟားလ္ဘတ္တကၠသိုလ္၊ ဂၽြန္အက္ဖ္ကေနဒီ အစုိးရေရးရာ တကၠသုိလ္မွျပည္
သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ျဖစ္ မဟာဘြဲ႕ကုိရရွိခဲ့ကာ Escuela Diplomática del Ministerio
de Relaciones Exteriores of Spain မွလည္း ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈဘာသာရပ္ျဖင့္လည္း
မဟာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ Universidad Nacional de Córdoba မွ ဥပေဒဘြဲ႕ကုိရရွိခဲ့ၿပီး
Universidad Católica de Córdoba မွလည္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာရရွိခဲ့သည္။ စီအင္န္အင္န္စပိန္ဘာသာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ
သုံးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

Ibero-American

မီဒီယာမ်ားစြာတြင္လည္း

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ

သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ သူသည္ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက
တကၠသုိလ္မ်ားစြာတြင္ ဧည့္ပါေမာကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္လည္း ေဆာင္
ရြက္လွ်က္ရွိကာ လက္တင္အေမရိက အစုိးရမ်ားစြာ၏ အၾကံေပးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္
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လက္တီႏုိဘာ႐ုိမီတာ ႏုိင္ငံတကာအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလုိ ပညာေတာ္
အေမရိကစီမံကိန္းအတြက္

ႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလက္ျဖစ္သည္။

အီဘရာဟင္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ယူေက)၏
ကာေရဘီယေဒသႏွင့္

အာဖရိကအုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံကိန္း၊

မုိ

လက္တင္အေမရိက၊

အာရပ္ကမာၻဆက္ဆံေရးေကာင္စီ(CARLAC)တုိ႔၏

ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္

လက္တီႏုိအေမရိက ႏိုင္ငံျခားေရးရာမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး
ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ(FUSADES)အတြက္ ဆယ္လ္ဗာဒုိရန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၌ ႏုိင္ငံေရး
ေလ့လာမႈဌာန၏

ျပင္ပအႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္ၿပီး

ႏုိင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒ၏

လက္တင္အေမရိကေရးရာ

ဘရြတ္ကလင္းအဖြဲ႕အစည္းရွိ

အႀကီးတန္းႏုိင္ငံျခားသယာဟအဖြဲ႕၀င္

လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္တင္အေမရိကရွိ ဥပေဒ၊ ဒီမုိကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာအုပ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေဆာင္းပါးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
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သင္မ်ားအတြက္ ၀ုဒ္႐ုိး၀ီလ္ဆင္ ႏုိင္ငံတကာစင္တာ(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)၏ လက္တင္

aemufqufwGJ 4/ EdkifiHwum(I$)

ႏုိင္ငံတကာေဒၚလာ(I$)ဆုိသည္မွာ

ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္

ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

တူညီသည့္ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ မွန္းဆေငြေၾကးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အုိင္ဒီအီးေအ
ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာ့ေဘ့စ္ (ႏုိင္ငံေရးရန္ပုံေငြ အခ်က္အလက္ေဒတာေဘ့စ္)
တြင္ ယင္းအခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို အသင့္ႏႈိင္းယွဥ္
ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ၀င္ေငြအဆင့္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းရေစ်းႏႈန္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေစရန္
ပင္န္ေဆးလ္ဗာနီးယားတကၠသိုလ္၏

ကမာၻ႕ဇယားတြင္ပါရွိသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

အေျခခံကာ ႏုိင္ငံတကာေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ပင္န္ကမာၻ႔ဇယားတြင္ ၁၉၅၀-၂၀၁၀၏ အခ်ဳိ႕ သို႔မဟုတ္ အားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံ/နယ္ေျမ ၁၈၉
ခုအတြက္ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းတူညီမႈ(ပီပီပီ)အေပၚအေျခခံသည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ပါရွိသည္။
ယခုစာအုပ္တြင္ ၂၀၁၀ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အသုံးျပဳထားသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားသည္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေစ်းႏႈန္းအဆင့္မ်ားကို အေျခခံအျဖစ္ယူထားသည္။ ထုိသုိ႔ယူျခင္း
ေၾကာင့္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာသည္ အင္တာေနရွင္နယ္ တစ္ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သြားသည္။
(အင္တာေနရွင္နယ္ေဒၚလာႏႈန္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြဲျပားသည့္တုိင္ပီပီပီတြင္ ကြဲျပား
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို အမ်ားသုံးေငြေၾကးျဖစ္သုံးစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကို

ပီပီပီႏႈန္းျဖင့္ခြဲျခားလုိက္ျခင္းျဖင့္

အင္တာေနရွင္နယ္

ေဒၚလာ ကို ရရွိႏိုင္ေပမည္။
ဥပမာ-အုိက္စလန္ခ႐ုိနာ(ISK) ၅၀၀၀၀၀ ဆုိပါစုိ႔
၅၀၀၀၀၀/၁၂၄.၀၉ (အုိက္စလန္အတြက္ ပီပီပီလဲလွယ္ႏႈန္း)= ၄၀၂၉ ဒသမ ၃၃
=I$ ၄၀၂၉၃၃
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ I$ ၁၀၀၀ ေရာက္သည္အခါ I$ ၁၀ နီးပါတုိး
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ထားေပးသည္။ I$ ၁၀၀၀၀ ေရာက္သည့္အခါ I$ ၁၀၀ တုိးထားသည္။ I$ ၁၀၀၀၀ႏွင့္ I$
၁၀၀၀၀ တုိးေပးထားသည္။
ယခုလက္စြဲစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္

အေမရိကန္ေဒၚလာမွအပ

ႏုိင္ငံမ်ား၏ေငြေၾကးမ်ားကုိ

အင္တာေနရွင္နယ္ ေဒၚလာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲျပသထားသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာကမူ အင္တာ
ေနရွင္နယ္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖုိးတူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ မူရင္း
ေငြေၾကးကို မသိသည့္အခါ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ျပမထားဘဲ ထုိအစား ယူ႐ုိကဲ့သို႔ ဒုတိယအျဖစ္
ထားရွိသည့္ေငြေၾကးကို ကိုးကားထားသည္။
ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိလုိပါက ပင္န္ကမာၻ႔ဇယား http://pwt.econ.upenn.
edu/php_site/pwt_index.php တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
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၉၉၉၉၉၉ ၾကားတြင္ I$ ၁၀၀၀ နီးပါး တုိးေပးထားသည္ I$ ၁၀၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည့္အခါ I$

aemufqufwGJ 5/
International IDEA taMumif;

International IDEA ဆိုတာဘာလဲ
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (International
IDEA) ဆိုသည္မွာ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေစေရး
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား
အၾကားရွိ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႔အစည္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္း
လာေစရန္ႏွင့္ ပိုိမိုတာရွည္ခံေသာ၊ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ၊ ပိုမိုတရား၀င္ေသာဒီမိုကေရစီေပၚေပါက္
လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။

International IDEA ကဘာလုပ္သလဲ
ယင္း၏အဓိကကၽြမ္းက်င္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတ
ည္ေဆာက္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ပတ္သတ္ျခင္းႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊

ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ က်ား/မေရးရာ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားကြဲျပားျခင္း၊ ပ႗ိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
စသည့္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ႏႈိင္းယွဥ္

အသိပညာမ်ားကို International IDEA မွျပဳစုပါသည္။
ယင္းအသိပညာမ်ားကို
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ
ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္

လႈပ္ရွားအေကာင္အထည္ေဖာ္

ေနသူမ်ားထံ

International IDEA မွပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
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ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ International IDEA မွ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစြမ္းေဆာင္ရည္၊ တရား၀င္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ေလာက္ျခင္းတို႔တိုးတက္လာေစ
ရန္
•

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူမ်ားႏွင့္

အုပ္စုမ်ားပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္

ကိုယ္စားျပဳမႈ

တိုးတက္လာေစရန္
•

ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ပိုမိုတရား၀င္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

International IDEA ကဘယ္မွာအလုပ္လုပ္သလဲ
International IDEA သည္ ကမၻာအႏွ႔ံအျပားတြင္အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿ
မိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ၿပီး

အာဖရိက၊

အာရွပစိဖိတ္၊

လက္တင္အေမရိကႏွင့္

ကာရစ္ဘီရန္၊

အေနာက္အာရွႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကေဒသမ်ားတြင္လည္း ရံုးခြဲမ်ားရွိပါသည္။
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