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၁။	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အာာမခံံခြ�င်းး�နှှင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
	ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် နိုု�င််ငံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကဏ္ဍ
တွွင်် နေ�ရာာတစ််ခုုလိုု�အပ််ပြီး�း� ၎င်းး�၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� အပြု�ုအမူူဆိုု�င််ရာာလွွတ််လပ််မှုုကိုု� အားး�ပေး�း၊
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� စံံပြ�ပုံံ�စံံတစ််ခုု လိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပသည့််�အခါါတွွင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် အစိုးး��ရ၏ အခြား��းသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��ခွဲဲ�များ��းမှှ
အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�ပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံခွွင့််�ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့�
အပြ�င်် ၎င်းး�သည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျတရား�းမျှှတသည့််� ဥပဒေ�ေများ��း
အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ထို့့ကြော
� ��ာင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာကျျနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ရန်် လွွတ််လပ််သော�ာကော်�်�မရှှင််နာာ သို့့�မဟုုတ််
ပါါတီီစုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ပါါတီီဝင််မဟုုတ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�သည့််� အမှုု
ဆော�ာင််အဖွဲ့့��တစ််ခုုပါါရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တစ််ရပ်် လိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အစိုးး��ရ သို့့�မဟုုတ်် အခြား��း ပါါတီီဝင််
အင််အားး�စုုများ��း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််မှုု
နှှင့််� အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််မှုုရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� ပြ�သသင့််�သည််။
၂။	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
	ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ကိုု� ထိိထိိ
ရော�ာက််ရော�ာက််နှှင့််� အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ရမည််။ ထို့့�အပြ�င််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ကျျင်းး�ပနိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဇာာတ််ကော�ာင််များ��းအကြား�း�
'အားး�လုံးး��တပြေး�း��ညီီယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုု�င််မှုု' ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ ဝန််ထမ်းး�၊ အရင်းး�
အမြ�စ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာလွွတ််လပ််မှုတို့
ု လည်း
�့
�း လိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး� ပြု�ုစုုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အပေါ်�်� အရည််အသွေး�း��နှှင့််� သမာာသမတ််ကျျမှုုရှိစေ���ေရန််အတွွက်် စီီစဉ််ရန််၊ ပြ�င််ဆင််ရန််နှှင့််�
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အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အာာဏာာများ��း လိုု�အပ််
သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�များ��းနှှင့််� ထိုု�စာာရင်းး�အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းနိုင်
ု� ်သည့််� ပြ�တ််သားး�သော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�လည်း�း လိုု�အပ််သည််။ ၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး��ပုံံ�စံံနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာ
ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််စေ�ရန်် ၎င်းး�၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကြား�း� ချိိ�န််ညှိိ�မှုု
ရှိိ�ရန််လည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏
အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�၊ အသေး�း�စိိတ််ရှှင်းး�လင်းး�၊ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�
ဥပဒေ�ေများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းထုုတ််ပြ�န််ရန််နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏ဘတ််ဂျျက််
ကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� အများ��းပြ�ည််သူူအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ
ဘဏ္ဍာာရေး�းသမာာဓိိရှိိ�မှုုစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။
၃။	လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််ပြီး�း�

အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််

(EMB)

အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အဖွဲ့့��ဝင််များ��း (အဖွဲ့့��ဝင်် အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��းအတွွက််) နှှင့််� အကြီး�း�တန်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��း ရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌ မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှင့််�
ှ အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုင်
ု� ်မှုုကိုု� အားး�ပေး�းသင့််�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူမျိုး�း��စုု (ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�များ��းတွွင််) နှှင့််� ဂျျန််ဒါါ ပါါဝင််မှုုတို့့�ဖြ�စ််သည််။ အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းအပြား�း� ပါါရှိိ�
သည့််� ကော်�်�မရှှင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာ၌ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တစ််ခုုတွွင်် က) လူူထုု၏
လူူမျိုး�း��စုုဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� ကျားး��မ မျှှတမှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သင့််�သည််။ ခ) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ�၊ လျျင််မြ�န််ထိရော��ာ�က််စွာာ�၊ သာာတူူ
ညီီမျှှခန့််�အပ််၍ အလုုပ််တာာဝန််ပေး�းအပ််သင့််�သည််။ ဂ) နိုင်
ု� ်ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု၊ ဂုုဏ််သတင်း�း ၊ အသက််
မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နော�ာက််ခံံ၊ အသိိပညာာတို့့နှ
� င့််�
ှ စပ််လျျဉ်းး�၍ အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့််�ဝသော��ာ အဖွဲ့့��ဝင််
လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််သင့််�သည််။ ဃ) အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ရိုးး��သားး�ဖြော��ာင့််�မတ််၍ သမာာ
သမတ််ရှိိ�သင့််�သည််။ င) ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အရည််အချျင်းး�များ��း၊ အမြ�င််များ��းနှှင့််� နော�ာက််ခံံများ��း
ပါါဝင််သင့့်�သည််။
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ်် အရည််အချျင်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာ ဖြော��ာင့််�မတ််မှှန််ကန််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််သည့့်� အရေး�း�ပါါသော�ာ အရည််အသွေး�း�� သုံးး��ခုု
မှာာ� က) လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သူူများ��းထံံ ဖြ�န့််�ကျျက််ဆက််သွွယ်် နိုု�င််ခြ�င်းး�အပါါ
အဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအတွွက်် အသိိပညာာ၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််
ရည််၊ ခ) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ခုုမှှ
နော�ာက််တစ််ခုု တိုးး��တက််မှုုကိုု� ဆက််ထိိန်းး�ထားး�ရန်် လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း အပါါအဝင််
စွွမ်းး�ရည််ပြ�ည့််�ဝမှုု၊ ဂ) ငွေကြေး���း��နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလွွတ််လပ််မှုု အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
ခြ�ယ််လှှယ််မှုုများ��းကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�ဖြ�စ််သည််။
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၄။	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� ဖြော��ာင့််�မတ််မှှန််ကန််မှုု
တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�။
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် လူူထုုသို့့� ဖြ�န့််�ကျျက််ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််သွွယ််
မှုုစွွမ်းး�ရည်် ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသာာမက အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဓိိကကျျသည့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရမည််ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�

နည်းး�လမ်းး�များ��းတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််� ကျျင့််�ဝတ််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အတိုု�င််ပင််ခံံ
ကော်�်�မတီီများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖိုု�ရမ််များ��းပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် သမာာသမတ််မှုုရှိစေ���ေရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
(EMB) အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အချိိ�န််ကာာလ နှှစ််ခုုမှာာ� - မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�သွွင်းး�ချိိ�န််နှှင့််� ဆန္ဒဒ
မဲဲပေး�းချိိ�န််တို့့�ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�ရှိိ� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) မှှ မြ�င််သာာထင််သာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ယုံံ�ကြ�ည််ရလော��ာက််သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််တစ််ခုုသာာမကဘဲဲ ယုံံ�ကြ�ည််
စိိတ််ချျမှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ပြ�သရန််အတွွက်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံ
နိုု�င််သည့််� အဖိုးး��တန််အခွွင့််�အရေး�း� တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဆက််သွွယ််ရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာ
တစ််ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့�အပြ�င်် အဓိိကကျသော��ာ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူသို့့� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ� အသိပေး��း�ခြ�င်းး�သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ နည်းး�
ဗျူူ�ဟာာတွွင်် သမား�းရိုးး��ကျျမီီဒီီယာာများ��းမှှတဆင့််� ပုံံ�မှှန််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�အပြ�င်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာကိုု�
ထိရော��ာ�က််စွာာ�အသုံးး��ပြု�ု၍ အသိပေး��း�ခြ�င်းး�တို့့လည်း
�
�း ပါါဝင််သင့််�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ်
များ��း (EMBs) သည်် အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာချျန််နယ််များ��းကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််
အသုံးး��ပြု�ုတတ််စေ�ရန်် ဂရုုတစိုု�က််လေ့�့လာာသင့််�သည််။
၅။	တိုု�င််ပင််နှီးး��နှော�ာ�သော�ာလမ်းး�စဉ််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏တရား�းဝင််မှုုကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သော�ာ
ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုအော�ာင််မြ�င််ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအကြား�း� နား�းလည််မှုုနှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
မြ�န််မာာနိုင်
ု� ်ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းလျျက်် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််များ��း၏ အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ
စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - က) ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၊ ခ) ဖက််ဒရယ််စနစ််
အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းသည််
နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််စပ််နေ�ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန််မှီီ�ခိုု�မှုုရှိိ�သည််၊ ဂ) ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မက််လုံးး��
များ��းပေး�းခြ�င်းး�၊ ဃ) တည််ငြိ�ိမ််ပြီး�း� ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ဖြ�စ််စေ�ရန်် အထော��ာက််အပံ့့�
ပေး�းခြ�င်းး�၊ င) အစိုးး��ရနှှင့််� တသီးး�ပုုဂ္ဂဂလများ��းကိုု� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�၊ စ) နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းကိုု�
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အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊ ဆ) ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတိုု�က််အခံံများ��းနှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊ ဇ) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအားး� လူူတိုု�င်းး�လက််လှှမ်းး�မီီပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝအော��ာင််
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဈ) နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�တို့့�ဖြ�စ််သည််။
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နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� တရား�းမဝင်် စစ််အာာဏာာရှှင််အုုပ််စုု အုုပ််စိုးး��နေ�ချိိ�န််၊ စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��းက ကြိုး�း��ပမ်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ချိိ�န်် လက််ရှိိ�ကြား�း�ကာာလမြ�န််မာာနိုင်
ု� ်ငံံတွင်
ွ ် ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ် (EMB)
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် (အစိုးး��ရနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သကဲ့့�သို့့�) ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််
ထူူထော�ာင််ရေး�းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန်် ချျက််ချျင်းး�လိုု�အပ််သည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခကာာလများ��းအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs)
ကိုု� မည််သို့့�မည််ပုံံ� ထူူထော�ာင််သင့််�သည််ဆိုု�သည့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း မရှိိ�ပါါ။ သို့့�သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံရှိိ� အဓိိကပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ��� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းမှှ
သင််ခန်းး�စာာများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� အနာာဂတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�ကိုု�သဘော�ာ�တူူရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းတွွင််
အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�၍လွွတ််လပ််သော�ာ ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းနှှင့််�
စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ တရား�းမ၀င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််မှှ လက််ရှိတော����ာင်းး�ဆိုု�နေ�သည့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဓိိကကျျသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍများ��းကိုု� အသိပေး��း�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပါါဝင််သည််။
ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��းသည််
ကော်�်�မရှှင််တစ််ခုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု၊ ဘက််မလိုု�က််မှုု၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််မှုုနှှင့််�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းမှုုတို့့�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််နိုင်
ု� ်သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် နော�ာင််ကျျင်းး�ပမည့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း၏ အရည််အသွေး�း��
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေဘော�ာင််အော�ာက််ရှိိ� ကြား�း�
ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု�ထော�ာက််ရှုုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ထိုု�ကြား�း�ကာာလကော်�်��မရှှင််
သည်် အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန်် မည််မျှှပြ�င််ဆင််ထားး�သနည်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲမှုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် မည််မျှှပြ�င််ဆင််ထားး�သနည်းး� စသည််များ��း သိိရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့ပြ� �င််ကော်�်�မရှှင််သည်် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််သည့််� လွွပ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�
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အဖြ�စ်် ရပ််တည််ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�နှှင့််� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ရှုုမြ�င််ခံံရခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�လည်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ကြား�း�ကာာလနှှင့််� အနာာဂတ််တွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််ကာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််၍ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တွွင်် ခိုု�င််မြဲ�ဲစွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့�အပြ�င််၊ စဉ်းး�စား�းရမည့််�
အချျက််များ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းသိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���
ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န်် တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�၍ ဂရုုတစိုု�က််ချိိ�န််တွွယ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
အော�ာက််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ရှုုထော�ာင့််�အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအနှှစ််သာာရမပြ�ည့််�ဝသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ဖြ�င့််�ပင်် သွေ�ေဖယ််သော�ာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့ စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� နော�ာက််တွွင််
မြ�န််မာာစစ််တပ််သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (နစက) ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�မှှတဆင့််� ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််အသစ််တစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည်် (Harding, 2021)။ ကြို�ု�တင််မဲဲပေး�း
ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ဗစ််-၁၉ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းအားး� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�
နှှင့််� သတင်းး�မီီဒီီယာာဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး� မှား��းယွွင်းး�မှုုကိုု�
အဓိိကအကြော��ာ�င်းး�ပြ�၍ အဆိုု�ပါါမသမာာမှုုများ��းကြော��ာင့််� အာာဏာာသိိမ်းး�ခဲ့့�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စစ််တပ််က
ဆိုု�သည််။ အဆိုု�ပါါစွွပ််စွဲဲ�မှုုများ��းမှာာ� အတုုအယော��ာင််များ��းသာာဖြ�စ််ပြီး�း� အချျက််အလက််တိိတိိကျျကျျ မရှိိ�
သည့််�အပြ�င်် မဟုုတ််မမှှန််လုုပ််ကြံ�ံထားး�ခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ စစ််တပ််သည်် ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ အဓိိကအဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�စ််သည့််� ကော်�်�မရှှင််ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််�အခြား��းအဖွဲ့့��
ဝင််များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််နှှင့််� တစ််နှှစ််
သို့့�မဟုုတ်် နှှစ်် နှှစ််အတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အသစ််တစ််ခုုကျျင်းး�ပရန််အတွွက်် နစက က ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််အသစ််တစ််ခုု ခန့််�အပ််ထားး�သည််။ ထိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပြီး�း�ပါါက အသစ််ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််မည့််� အရပ််သားး�အစိုးး��ရထံံသို့့� နစက က အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းမည််ဟုုဆိုု�သည််။ ၂၀၂၁
ခုုနစ်် ဇူူလိုု�င််လ ၂၆ ရက််နေ့�့တွွင်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ခိုု�င််လုံံ�မှုု လုံးး��ဝမရှိသော်����်�ငြား��း
လည်းး� စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ���
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� တရား�းမဝင််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သည့််�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် နော�ာင််ကျျင်းး�ပမည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� မဲဲများ��းသူူနိုု�င််စနစ်် (FPTP)မှှ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် (PR) သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အဆိုု�တင််ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု�ယ််တိုု�င််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင််သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆက််လက််အသွွင််ဆော�ာင််လျျက််ရှိသော်����်�လည်းး�

လက််တွေ့�့�တွွင်် ၎င်းး�သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင််အဖွဲ့့��အစည်းး�မဟုုတ််သည််မှာာ� ထင််ရှား��းသည််။
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသည့််�အတွွက်် စစ််တပ််ကခန့််�အပ််သည့််�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ် ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�အားး� တရား�း
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မဝင််ကြော��ာင်းး�ကြေ��ညာာချျက််အပါါအဝင်် ထိုု�ကော်�်�မရှှင််၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��းသည်် တရား�းဝင််အာာဏာာ
သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ပါါ။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနှှင့််� ဆက််တိုု�က််ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုမရှိတော့����့သည့််�အ
�
ပြ�င်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ ၏
ု လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု
ပါါ ဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းအားး� တရား�းမဝင််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာသည့််�
စစ််တပ််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အငြ�င်းး�ပွား��းဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းနည်းး�
လမ်းး�များ��း သို့့�မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ခုံံ�ရုံးး��၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အပေါ်�်�မူူတည််၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�
ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ စစ််တပ််သည်် မည််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တိုု�င််ကြား�း�မှုုမျိုး�း��ကိုု�မှှ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
မပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါ။
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�အားး� တရား�းမဝင််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာရလော��ာက််အော�ာင်် မဲဲ
မသမာာမှုုဖြ�စ််စေ�သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�မှား��းယွွင်းး�မှုု အပါါအဝင်် စစ််တပ််ကစွွပ််စွဲဲ�ထားး�သည့််� ၂၀၂၀
အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�၏ ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� ထော�ာက််ခံံပေး�းနိုု�င််သည့််� မည််သည့််� သက််သေ�
ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာကိုု�မှှ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလမှှ ယနေ့�့�ထိိတိုု�င််တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသေး����းပါါ (ANFREL,
2021)။ အနာာဂတ််တွွင််ကျျင့််�သုံးး��မည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန််ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််က ချျမှှတ််သည့််�
မည််သည့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မဆိုု� တရား�းဝင််မှုုမရှိိ�ပါါ။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ချျက််ချျင်းး�ပင်် တရား�းဝင််ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှတ််တော်�်�ကိုု�
ှ
ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) အားး�
တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှတ််တော်�်�ကိုု�
ှ
ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီသည်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််
သည့့်� ကဏ္ဍပေါ�ါ�င်းး�စုံံ�မှှ အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�ချိိ�တ််ဆက််၍ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး�� (NUG) နှှင့််�
အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (NUCC) ကိုု� ပူးး�တွဲဲ�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါ
တရား�းဝင််ကြား�း�ကာာလဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသည့််�

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊

အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု

(CDM) တွွင််ပါါဝင််သော�ာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��း နှှင့််� အရပ််ဘက််တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (EAOs)၊ သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း၊ ဒေ�သအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ််
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း၊ စစ််အာာဏာာရှှင််
စနစ််ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
လျျက််ရှိိ�သည််။ ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုကော်�်�မတီီနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရတို့့�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် စစ််မှှန််သော�ာဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နိုု�င််ငံံ တည််ထော�ာင််ရေး�း စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။
ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
(ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ၊ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ညီီ
ညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ) နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�ကြား�း�
ကာာလနှှင့််� နော�ာင််အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလတို့့�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� ကြား�း�ကာာလတရား�းဝင််ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရေး�းနှှင့််� ကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းဆိုု�င််ရာာ
အဓိိကစဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််များ��းကိုု� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
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နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� တရား�းမဝင်် စစ််အာာဏာာရှှင််အုုပ််စုု အုုပ််စိုးး��နေ�ချိိ�န််၊ စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��းက ကြိုး�း��ပမ်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ချိိ�န်် လက််ရှိိ�ကြား�း�ကာာလမြ�န််မာာနိုင်
ု� ်ငံံတွင်
ွ ် ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ် (EMB)
ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် (အစိုးး��ရနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သကဲ့့�သို့့�) ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််
ထူူထော�ာင််ရေး�းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန်် ချျက််ချျင်းး�လိုု�အပ််သည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ထိုု�သို့့�ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�သားး� စွွမ်းး�ရည််များ��းနှှင့််� ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အတိုု�င်းး�
အတာာတစ််ခုုအထိိ အသုံးး��ချျရမည််ဖြ�စ််သည််။၁
နိုု�င််ငံံတကာာ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� ချိိ�န််ထိုးး��ကြ�ည့််�လျှှင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းစွာာ�
ရှိသော်����်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ��� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏ စစ််မှှန််သော�ာ
ဆန္ဒဒကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သည််ဟုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�သူူများ��းထံံမှှ သိိရသည်် (Carter
Center, 2020; ANFREL, 2021)။ သို့့�သော်�်� ယခင််ကတည်းး�ကပါါရှိိ�လာာသော�ာ စနစ််နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််
ရာာ အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလိုု�လားး�သော�ာသက််ဆိုု�င််သူူများ��းမှှ ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� နော�ာင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာရှုုထော�ာင့််�မှှ လိုု�အပ််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ကော်�်�မရှှင််၏အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�မှုုကိုု�
ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� သမ္မမတက ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ယခုုအချိိ�န််တွွင်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ�
ကျော်�်��လွှားး�� နိုု�င််ပါါလိိမ့််�မည််။ သို့့�သော်�်� မြို့�့��နယ််များ��းကိုု� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းအဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်
လာာသော�ာ အချိုး�း��မညီီမျှှမှုုနှှင့််�

လွွတ််လပ််၍ အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့််�ဝသော��ာ တရား�းရုံးး��ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််

၁	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာတို့့�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကာာလကြာ�ာရှှည်် တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��း
အကြော��ာ�င်းး� အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက Lidauer နှှင့််� Saphy (2014)တို့့�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ “Elections and the Reform
Agenda” စာာတမ်းး�ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ။ ထိုု�စာာတမ်းး�သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလအစော�ာ�ပိုု�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံစံံနှုုန်းး�လေ့�့လာာမှုု
ကော�ာင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� များ��းစွာာ�ကိုု�က််ညီီမှုုရှိနေ���ေသေး�းသည််။ ထို့့�ပြ�င်် Renshaw၊ Catherine နှှင့််�
Michael Lidauer (2021)တို့့�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ “The Union Election Commission of Myanmar 2010–2020”
စာာတမ်းး�ကိုု�လည်းး�ဖတ််ရှုုပါါ။ ထိုု�စာာတမ်းး�သည်် UEC ၏ လက််ရှိဆော����ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ပြီး�း� UEC အားး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရှုုထော�ာင့််�မှှ သုံးး��သပ််ထားး�သည််။
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ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး� အယူူခံံဝင််နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�အပါါအဝင်် ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေပြု�ုမူူဘော�ာင််အားး�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လွွယ််ကူူနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ� (Carter Center, 2020)။ အထက််ပါါအချျက််များ��းမှာာ� ၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအားး� မည််သို့့�
ကြို�ု�တင််သတ််မှှတ််ထားး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလုုပ််နိုု�င််ရန်် အခြေ�ေ�
အနေ�ေအားး� မည််သို့့�ကန့််�သတ််ထားး�ကြော��ာင်းး� ဥပမာာနှှစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ထို့့�အပြ�င်် ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အများ��းအပြား�း� အပါါအဝင်် လူူဦးးရေ�၏ များ��းပြား�း�သော�ာ ပမာာဏသည်် မဲဲပေး�းခွွင့််�မရဘဲဲ ကျျန််ရှိနေ���ေဆဲဲ ဖြ�စ််
သည််။ မဲဲပေး�းခွွင့််�ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််
ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််က ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ခြေ�ေလှှမ်းး�အချို့့���စတင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သည််
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််မှှစ၍ သိိသိိသာာသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မရှိသေး����းပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််
များ��း သို့့�မဟုုတ်် အခြား��းအားး�နည်းး�သော�ာ အုုပ််စုုများ��း၏ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�ကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�
မြှ�ှင့််�တင််ရန်် အစီီအမံံများ��း ကင်းး�မဲ့့�နေ�သေး�းသည််။
အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခကာာလများ��းအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း
(EMBs) ကိုု� မည််သို့့�မည််ပုံံ� ထူူထော�ာင််သင့််�သည််ဆိုု�သည့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း မရှိိ�ပါါ။ သို့့�သော်�်�လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အဓိိကပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းမှှ သင််ခန်းး�စာာများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံသည့််� အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�ကိုု� သဘော�ာ�တူူရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ��းတွွင်် အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�၍လွွတ််လပ််သော�ာ ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း
နှှင့််� စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ တရား�းမ၀င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််မှှ လက််ရှိတော����ာင်းး�ဆိုု�နေ�သည့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဓိိကကျျသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍများ��းကိုု� အသိပေး��း�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပါါဝင််သည််။
ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��းသည််
ကော်�်�မရှှင််တစ််ခုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု၊ ဘက််မလိုု�က််မှုု၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််မှုုနှှင့််�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းမှုုတို့့�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�
ချျယ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် နော�ာင််ကျျင်းး�ပမည့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း၏ အရည််အသွေး�း��
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေဘော�ာင််အော�ာက််ရှိိ� ကြား�း�
ကာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု�ထော�ာက််ရှုုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ထိုု�ကြား�း�ကာာလ ကော်�်�မရှှင််
သည််အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန်် မည််မျှှပြ�င််ဆင််ထားး�သနည်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲမှုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် မည််မျှှပြ�င််ဆင််ထားး�သနည်းး� စသည််များ��း သိိရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့�ပြ�င်် ကော်�်�မရှှင််သည်် တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််သည့််� လွွပ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�အဖြ�စ်် ရပ််တည််ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�နှှင့််� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ရှုုမြ�င််ခံံရခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�
လည်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာသုံးး��အလေ့�့�အကျျင့််�ကော�ာင်းး�များ��းကိုု� ရင််ဘော�ာင််တန်းး�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရေး�း အပါါ
အဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍ နိုု�င််ငံံတကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
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ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။၂ အနာာဂတ််တွွင်် ကြား�း�ကာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည််
(တည််ဆော�ာက််ဆဲဲ) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သစ််အော�ာက််တွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့� ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) မဖွဲ့့��စည်းး�
ရသေး��းခင််အချိိ�န််ထိိ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��း

လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ ကြား�း�ကာာလ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ (တရား�းဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ) ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းက
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အနာာဂတ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််�
တည််ငြိ�ိမ််မှုုအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူပင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််တည််ထော�ာင််
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအားး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် ရည််မှှန်းး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့််�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အဆင့််�ဆင့််�များ��းတွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��း အပါါအဝင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အနာာဂတ်် မြ�န််မာ့့�အစိုးး��ရများ��းဖွဲ့့��စည်းး�မှုု၊ ၎င်းး�တို့့�၏ တည််ငြိ�ိမ််မှုု၊
အနာာဂတ််လွှှတ််တော်�်�များ��း၏ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုများ��းနှှင့််� အဆင့််�အဆင့််�သော�ာ အစိုးး��ရ
များ��း၏ တာာဝန််ခံံမှုုတို့့�အပေါ်�်�လည်းး� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏
အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ရွေး�း�ချျယ််မှုု
တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းပါါဝင််ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််လိုု�က််သော�ာစနစ််အားး� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းက လက််ခံံရန််လိုု�အပ််ပါါ
သည််။ ဥပမာာ (ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုု နှှင့််� အသိိပညာာဖြ�န့််�ဝေ�မှုုလိုု�အပ််သော�ာ) ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ကြား�း�ကာာလနှှင့််� အနာာဂတ််တွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််ကာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််၍ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််တွွင်် ခိုု�င််မြဲ�ဲစွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့�အပြ�င််၊ စဉ်းး�စား�းရမည့််�
အချျက််များ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းသိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���
ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န််တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�၍ ဂရုုတစိုု�က််ချိိ�န််တွွယ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
အော�ာက််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ရှုုထော�ာင့််�အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

အနာာဂတ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အဓိိက
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််များ��း
အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအချျက််များ��းသည်် အလုံးး��စုံံ�မပြ�ည့််�စုံံ�ပါါ။ လက််ရှိိ� စစ််အာာဏာာရှှင်လက်
်
အော�ာက်
်
်
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတရား�းဝင််မှုု ကင်းး�မဲ့့�ပြီး�း�
စစ််အုုပ်ချုု�ပ်
်
ရေး�းကိုု
်
� အားး�ဖြ�ည့််ရ
� န််နှင့်
ှ �် ခိုု�င်ခံ့့�မြဲ�ဲ
် မြံ�စေ�
ံ ရန််အတွွက်သာာဖြ�စ်
်
သည်
်
ဟု
် ု ယူူဆလျျက်် အော�ာက််ပါါ
အချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� (အမှှန််တကယ်် ထော�ာက််ခံံအားး�
ပေး�းသည့််�မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ရှိသော����ာ) နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
အဓိိက ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းနှှင့််� လူူထုက
ု ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ငြ�င်းး�ဆိုု�ဖွွယ််ရှိိ�သည််။ နိုင်
ု� ်ငံံတကာာ
၂ ဥပမာာ - ကမ္ဘာ့့��ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အဖွဲ့့��များ��း အသင်းး� (AWEB) သို့့�မဟုုတ်် ASEAN ရှိိ� EMB များ��း၏ ဒေ�သတွွင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
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အသိုု�က််အဝန်းး�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီသို့့� ပြ�န််လည််ပို့့�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််သည့််� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
အတုုအယော��ာင််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကျျင့််�စဉ််များ��းကိုု� တရား�းဝင််ခွွင့််�ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် တရား�းဝင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု� ရှော�ာ�င််ကျျဉ််သင့််�သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အာာမခံံခြ�င်းး�နှှင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် နိုု�င််ငံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကဏ္ဍ
တွွင်် နေ�ရာာတစ််ခုုလိုု�အပ််ပြီး�း� ၎င်းး�၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� အပြု�ုအမူူဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အားး�ပေး�း၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
သည့််� စံံပြ�ပုံံ�စံံတစ််ခုုလိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပသည့််�အခါါတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
(EMB) သည်် အစိုးး��ရ၏ အခြား��းသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��ခွဲဲ�များ��းမှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�ပြီး�း�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံခွင့််�ရရှိိ�ရန််
ွ
လိုု�အပ််သည််။၃ ထို့့အ
� ပြ�င်် ၎င်းး�သည််ပွွင့််�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျျတရား�းမျှှတသည့််� ဥပဒေ�ေများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််�
မဟာာဗျူူ�ဟာာကျျနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ရန်် လွွတ််လပ််သော�ာ
ကော်�်�မရှှင််နာာ သို့့�မဟုုတ်် ပါါတီီစုံံ� သို့့�မဟုုတ်် ပါါတီီဝင််မဟုုတ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အမှီီ�အခိုု�
ကင်းး�သည့််� အမှုုဆော�ာင််အဖွဲ့့��တစ််ခုုပါါရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တစ််ရပ်် လိုု�အပ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အစိုးး��ရ သို့့�မဟုုတ်် အခြား��း ပါါတီီဝင်် အင််အားး�စုုများ��း၏
လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််မှုုနှှင့််� အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််
မှုုရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� ပြ�သသင့််�သည််။ ဤနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည့််�မီီမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
တို့့�ကိုု�လည်းး� အာာမခံံနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့�သော်�်�လည်းး� လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)
ပုံံ�စံံကိုု�ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တစ််ခုုတွွင်် လွွတ််လပ််စွာာ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််� ယဉ််
ကျေး�း�မှုုကိုု� ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန်် အစပျိုး�း��သည့််�အချျက််သာာဖြ�စ််ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ကျျင်းး�ပချိိ�န််အတွွင်းး� အမှှန််တကယ်် လွွတ််လပ််မှုု ရှိိ�၊မရှိိ� စမ်းး�သပ််ရန််လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ သုုတေ�သန
ပြု�ုချျက််များ��းအရ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တစ််ခုုတွွင်် လွွတ််လပ််မှုုအခြေ�ေ�ခံံများ��း ခိုု�င််မာာပါါက
အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�ကင်းး� လွွတ််လပ််စွာာ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှုုသည်် ပိုု�မိုု�အမြ�စ််တွွယ််လာာနိုု�င််ပြီး�း� အာာဏာာရှှင််
ဆန််သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရချိိ�န််တွွင်် ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ခံံနိုု�င််ရည််
ရှိိ�မှုုကိုု� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�၍ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ လွွတ််လပ််မှုုပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�
သည်် (Birch, 2011)။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)၏ လွွတ််လပ််မှုုအခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏
တရား�းဥပဒေ�ေဘော�ာင််အတွွင်းး�တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အခိုု�င််အမာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

၃ International IDEA သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံသုံးး��မျိုး�း��ဖြ�စ််သော�ာ လွွတ််လပ််သော�ာကော်�်�မရှှင််၊
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိိ� ကော်�်�မရှှင်် နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ကော်�်�မရှှင်် တို့့�ကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််သုံးး��သပ််ထားး�သည််။ ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံတစ််ခုုစီီတွွင််
သီးး�ခြား��းတရား�းဥပဒေ�ေနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််များ��းရှိိ�သည််။ လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း
(EMBs) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် အခြား��းဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ ပေါ�ါင်းး�စပ််ပုံံ�စံံတွွင်် များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး� နှှစ််ခုု သို့့�မဟုုတ်် နှှစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိိ�သည််။
အချို့့���သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) သည်် အစိုးး��ရ၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဤမူူဝါါဒစာာတမ်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၏ အများ��းပြ�ည််သူူအကျိုးး���ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််ဖြ�စ််သည့််�
အတွွက်် လွွတ််လပ််သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပုံံ�စံံကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံသည်် (Joseph, 2021) ။
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ထားး�သင့််�သည််။ ဤသို့့�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အခိုု�င််မာာဆုံးး��အာာဏာာ
နှှင့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ််များ��း ပေး�းနိုု�င််သည််။ သတိိကြီး�း�စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််
စေ�ပြီး�း� အများ��းသဘော�ာ�ဆန္ဒဒကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုသည့််� ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းသတ််မှှတ််ပေး�းသင့််�သည််။
ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ဖြ�စ််စေ�လျျက်် တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပဲဲ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််
ပိုု�င််ခွွင့််�နှင့််�
ှ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ထပ််ဆော�ာင်းး�အကာာ
အကွွယ််များ��းထားး�ရှိိ�သင့််�သည််။ ဥပမာာ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (CSOs) နှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�
ခြ�င်းး�၊ ကဏ္ဍစုံံ�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုများ��းရှိစေ���ေရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ကော်�်�မရှှင်် (EMB)
ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့�ဖြ�စ််သည််။ သို့့�မဟုုတ််ပါါက ကိုု�ယ််ကျိုးး���စီးး�ပွား��းကြ�ည့််�သော�ာ လူူများ��းစုုက
လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ယိုု�ယွွင်းး�နိုု�င််စေ�သည်် (International IDEA, 2012;
McLoughlin, 2018)။ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဘက််မလိုု�က််သော�ာ၊ အရည််အချျင်းး�ရှိသော����ာ ဝန််ထမ်းး�များ��းခန့််�ထားး�
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�သင့််�
သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�
ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ကိုု� ထိိထိိ
ရော�ာက််ရော�ာက််နှှင့််� အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ရမည််။ ထို့့�အပြ�င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ကျျင်းး�ပနိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဇာာတ််ကော�ာင််များ��းအကြား�း� 'အားး�လုံးး��တပြေး�း��ညီီယှှဉ််
ပြို�ု�င််နိုု�င််မှုု' ကိုု�ဖန််တီးး�ပေး�းရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ ဝန််ထမ်းး�၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုုတို့့�လည်းး� လိုု�အပ််သည််။
မြ�န််မာာနိုင်
ု� ်ငံံတွင်
ွ ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ်
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု�
ကျျင်းး�ပ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ခွဲဲ�အဆင့််�ဆင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�၊ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း သတ််မှှတ််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
စိုးး��ရိိမ််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�/ရွှေ့�့�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု�
စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ခုံံ�ရုံးး��များ��းဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအားး� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
ကြီး�း�ကြ�ပ််လမ်းး�ညွှှန််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ၎င်းး�၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် နည်းး�ဥပဒေ�ေများ��း၊
လုုပ််ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��း သို့့�မဟုုတ်် အသိပေး��း�ချျက််
များ��း ချျမှှတ််ရန််လည်းး� အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််တွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပင််မလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း ရှိသော်����်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�ကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ အမြဲ�ဲမရှိပေ���ေ။
လက််တွေ့�့�တွွင််၊ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကာာလ
အတွွင်းး� လိုု�အပ််သော�ာ ယာာယီီမဲဲရုံံ�ဝန််ထမ်းး�များ��းချျထားး�ရန််အတွွက်် စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့််� အထွေထွေ��ေ���
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (GAD) တို့့� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အခြား��းနိုု�င််ငံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအပေါ်�်�တွွင်် မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။
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ထို့့�အပြ�င်် ၎င်းး�၏ဗဟိုု�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထက်် တပ််မတော်��်�အပေါ်�်�
သစ္စာာ�စော�ာင့််�သိိမှုုအတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည့််� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ အရပ််
ဘက််ဝန််ထမ်းး�များ��းက ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည််။ ဤအချျက််သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ထင််ထင််
ရှား��းရှား��း ပေါ်�်လွွင််လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဌာာန်းး�မထားး�
သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� နည်းး�ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့�တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အတည််ပြု�ုရန််
နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည်် (Technical Assessment, 2020)။၄
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး� ပြု�ုစုုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််
ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� အရည််အသွေး�း��နှှင့််� သမာာသမတ််ကျျမှုု ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် စီီစဉ််ရန််၊ ပြ�င််ဆင််ရန််
နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အာာဏာာများ��း လိုု�အပ််သည််။
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�များ��းနှှင့််� ထိုု�စာာရင်းး�အားး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�း
နိုင်
ု� ်သည့််� ပြ�တ််သားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�လည်း�း လိုု�အပ််သည််။ ၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး��ပုံံ�စံံနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််စေ�ရန်် ၎င်းး�၏လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကြား�း� ချိိ�န််ညှိိ�မှုုရှိိ�ရန််လည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�၊
အသေး�း�စိိတ််ရှှင်းး�လင်းး�၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းထုုတ််ပြ�န််ရန််နှှင့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည်် (International IDEA, 2012)။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရန််
လိုု�အပ််ပြီး�း� အများ��းပြ�ည််သူူအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဘဏ္ဍာာရေး�းသမာာဓိိရှိိ�မှုုစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီရန််
လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းခြ�ယ််လှှယ််မှုုမရှိစေ���ေဘဲဲ ကော်�်�မရှှင််ထံံသို့့� လိုု�အပ််သော�ာ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��း
အချိိ�န််မီီ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ စံံအရပြော��ာ�ရလျှှင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တစ််ခုုတွွင််
ဘတ််ဂျျက််နှှစ််ခုုရှိိ�သည််- တစ််ခုုသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် တည််ရှိိ�လည််ပတ််ရန််နှှင့််� ကျျန််တစ််ခုု
မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုဘတ််ဂျျက််ဖြ�စ််သည်် (International
IDEA, 2012; McLoughlin, 2018)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�လေ့�့လာာကြ�ည့််�ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ၎င်းး�၏မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံချျက်် ၂၀၁၉-၂၀၂၂ နှှင့််�အညီီ အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းတည််ဆော�ာက််ရန်် သို့့�မဟုုတ်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပညာာပေး�းရေး�း သို့့�မဟုုတ်် ဆက််သွွယ််
ရေး�းစသည့််� အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� အမြဲ�ဲမတည််မထားး�
ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည်် (Technical Assessment, 2020)။၅
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပညာာပေး�းခြ�င်းး�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ကျျစ််လစ််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက််
မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း၏ တစ််စိိတ််
တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သည််
ပြ�ည််သူ့့�နီီတိိနှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် ပညာာပေး�းမှုုအပိုု�င်းး�တွွင်် အားး�နည်းး�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်စာာရင်းး�ပြု�ုစုုခြ�င်း�း ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး�
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ကိုု� အတိိ
အလင်းး� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ သို့့�သော်�်� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် လွှှတ််တော်�်�သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
၄ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏အလုုပ််ဟုု လက််ခံံထားး�သည််။ ပြ�ည််
ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ မဟာာဗျူူ�ဟာာစီီမံံချျက််တွွင်် ကော်�်�မရှှင််၏ ပြ�ည််သူ့့�
နီီတိိနှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပညာာပေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�တိုးး��ချဲ့့��ရန်် ရည််မှှန်းး�ချျက််ပါါဝင််သည်် (Technical
Assessment, 2020)။၆ ထိုု�သို့့�ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် အစိုးး��ရမှှရန််ပုံံ�ငွေပေး���း�ရန်် ငြ�င်းး�ဆိုု�သည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��အားး� ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုု�င််ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ ပင််မလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းတွွင််
မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် အသိိပညာာပေး�းအစီီအစဉ်် ပါါဝင််သင့််�သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းမှှ အသိပေး��း�ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ မီီဒီီယာာများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
အသိိပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး� လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပါါသည်် (International IDEA, 2012)။

လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုုင်
� နိုု
် င်
� ပြီး် ��း အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲကော်
� �်�မရှှင်် (EMB) အဖွဲ့့�� ဝင််
များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�
မတူူကွဲဲ�ပြား�း�၍ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််ပြီး�း� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိသော����ာ ကြား�း�ကာာလကော်�်��မရှှင််
တစ််ခုုဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််တစ််ခုု၏ ယုံံ�ကြ�ည််ရမှုု၊ စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််နိုု�င််မှုု၊ ကျွွမ်းး�
ကျျင််မှုုတို့့�မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�အပေါ်�်� အများ��းပြ�ည််သူူ၏ အမြ�င််များ��းသည််လည်းး� မြ�င့််�တက််လာာပါါလိိမ့််�
မည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� လက််ကိုု�င််ထားး�ပြီး�း�
သာာတူူညီီမျှှမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အဖွဲ့့��ဝင််များ��း (အဖွဲ့့��ဝင််
အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��းအတွွက််) နှှင့််� အကြီး�း�တန်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��း ရွေး�း�
ချျယ််ရာာ၌ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းသင့််�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူမျိုး�း��စုု
(ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�များ��းတွွင််) နှှင့််� ဂျျန််ဒါါ ပါါဝင််မှုုတို့့�ဖြ�စ််သည်် (McLoughlin, 2018;
International IDEA, 2020) ။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အားး� (ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ��းကိုု� စိိတ််ဝင််စား�းသော�ာ)
အုုပ််စုုတစ််စုုက လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သည််ဟုု ထင််မြ�င််ပါါက (ထိုု�အဖွဲ့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဖြ�စ််စေ�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�အစုုအဖွဲ့့�� ဖြ�စ််စေ�၊ သို့့�မဟုုတ်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ သီးး�ခြား��းအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််စေ�) ကော်�်�
မရှှင််အပေါ်�်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုပျျက််ပြား�း�သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အနေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�
မရှှင်် (EMB) ၏ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� ဝန််ထမ်းး�ခန့််�အပ််မှုုသည်် လူူဦးးရေ�၏အဓိိကလူူမှုု-လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာ
လက္ခခဏာာများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါက အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုအပေါ်�်�ကော်�်�မရှှင််၏ ခံံယူူ
ချျက််သည်် ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာမည််ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင််၏ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျ
ရမှုု၊ သမာာသမတ််ကျျမှုုတို့့�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းကဲ့့�သို့့�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏
အုုပ််စုုအစုံံ�မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံလာာနိုု�င််သည််။ ထို့့�ပြ�င်် အငြ�င်းး�
ပွား��းဖွွယ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််ခြေ�ေကိုု�လည်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််သည််။
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတက ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ���
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ဥက္ကကဋ္ဌအပါါအဝင်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််�
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ပြ�ည််နယ်် ၁၄ ခုုအတွွက်် အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးစီီဖြ�င့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၁၅ ဦးးဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ခန့််�အပ််
နိုု�င််သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အခွွင့််�အာာဏာာသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း လိုု�အပ််သည့််� သမာာသမတ််
ကျျမှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုကိုု�ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�မဟုုတ််ပါါ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�
မရှှင််သည်် အမည််ခံံအားး�ဖြ�င့််� ကြား�း�နေ�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�၏အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး��သည်် လက််ရှိိ�
အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ခန့််�အပ််ခံံရသူူများ��းဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာအချျက််က အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� ဘက််လိုု�က််
မှုုရှိိ�သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ခံံရနိုု�င််စေ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� အရပ််ဘက််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းက ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အတွွက်် ဝေ�ဖန််ခဲ့့�
ကြ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််တွွင်် ခန့််�အပ််ခံံရသော��ာ အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၅ ဦးးစလုံးး��မှာာ�
အမျိုး�း��သားး�၊ ရှေး�း�ရိုးး��ဆန််သော�ာ ဥပဒေ�ေပညာာရှှင််များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� လူူများ��းစုုမှာာ� ဗမာာလူူမျိုး�း��အများ��းစုု (တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လူူနည်းး�စုုမှှ နှှစ််ဦးးသာာပါါ) ဖြ�စ််ကြ�သည်် (Technical Assessment, 2020)။၇
အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းအပြား�း� ပါါရှိိ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာ၌ အော�ာက််ပါါ
အချျက််များ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည်် •	လူူထုု၏လူူမျိုး�း��စုုဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််� ကျားး��မ မျှှတမှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ�၊ လျျင််မြ�န််ထိရော��ာ�က််
စွာာ�၊ သာာတူူညီီမျှှ ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််တာာဝန််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�။
•

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု၊ ဂုုဏ််သတင်းး�၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� နော�ာက််ခံံနှှင့််� အသိိပညာာ အပါါ
အဝင်် အဖွဲ့့��ဝင််လော�ာင်းး�များ��း၏ အရည််အချျင်းး�များ��း

•	အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ရိုးး��သားး�ဖြော��ာင့််�မတ််မှုုနှှင့််� သမာာသမတ််ကျျမှုု
•	ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အရည််အချျင်းး�များ��း၊ အမြ�င််များ��းနှှင့််� နော�ာက််ခံံများ��း လိုု�အပ််မှုု (McLoughlin,
2018; International IDEA, 2020)
အော�ာက််ပါါအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အရည််အသွေး�း�� သုံးး��ခုုသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)
၏ ပရော်�်��ဖက််ရှှင််နယ်် အရည််အချျင်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဖြော��ာင့််�မတ််မှှန််ကန််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း
နိုု�င််သည််•	လူူထုုဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သူူများ��းထံံ ဖြ�န့််�ကျျက််ဆက််သွွယ််နိုု�င််ခြ�င်းး� အပါါအဝင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုအတွွက်် အသိိပညာာ၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊
•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ခုုမှှ နော�ာက််
တစ််ခုုတိုးး��တက််မှုုကိုု� ဆက််ထိိန်းး�ထားး�ရန်် လူ့့�စွမ်း
ွ �း အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း အပါါအဝင်် စွွမ်း�း ရည််
ပြ�ည့််�ဝမှုု၊
•	ငွေကြေး���း��နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလွွတ််လပ််မှုု အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ခြ�ယ််လှှယ််မှုုများ��းကိုု�
ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�ခြ�င်းး�။

၇ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ခက််ခဲဲသော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ဤ
အရည််အသွေး�း��များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု၊
တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ဖြော��ာင့််�မတ််မှှန််ကန််မှုုတို့့�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းနိုု�င််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)
၏ တာာဝန််များ��းစွာာ�ဖြ�စ််သည့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�း
စသည့့်� နယ််ပယ််များ��းစွာာ�ရှိိ� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအစုံံ�နှှင့််� ပညာာရပ််များ��းဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင်် (EMB)
တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််မည််ဟုုသော�ာရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဝန််ထမ်းး�ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�
သည််။
အဖွဲ့့��ဝင််များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပါါ
အဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ သက််ဆိုု�င််သူူများ��းမှှ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာနိုု�င််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သင့််�
သည််။ အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ရာာတွွင်် အဓိိကနိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းမှှ ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�
ရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည််စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�သူူအဖြ�စ််
ပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၊ အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စိိစစ််ခြ�င်းး�
ကဲ့့�သို့့�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတမှှ အမှှန််တကယ်် တရား�းဝင််ခန့််�အပ််မှုုမတိုု�င််မီီ
(မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့�) ကြို�ု�တင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ သက််ဆိုု�င််သူူ
များ��းမှှ ထိုု�အဖွဲ့့��ဝင််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပိုု�မိုု�ပါါဝင််နိုု�င််ပါါလိိမ့််�မည််။ သို့့�သော်�်� ခန့််�အပ််ထားး�ပြီး�း�
လျျင််ပြီး�း�ခြ�င်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏
ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင်် မရှိိ�သင့််�ပေ�၊ ရှိိ�သည််ဟုုလည်းး� မမြ�င််အပ််ပေ� (International IDEA,
2020)။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� ဖြော��ာင့််�မတ််မှှန််ကန််မှုု
တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စက််ဝန်းး�များ��းစွာာ�တစ််လျှော�ာ�က်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)အားး� လူူထုုမှှ
ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းမှုု

ရှိိ�လာာစေ�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�၍

ထိုု�ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည််

အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ကော်�်�မရှှင််အပေါ်�်�ထားး�ရှိသော����ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုသည်် အပြ�န််
အလှှန််နှီးး��နွွယ််နေ�သော�ာ အချျက််များ��းပေါ်�်တွွင််မူူတည််သည််။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
များ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံပုံံ�၊ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းအတွွက်် လူူထုုအသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုု
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့သော
�့ �ာ လူူထုသို့
ု ဖြ�န့်
�့ ်�ကျျက််ဆက််သွယ်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် ၎င်းး�၏လွွတ််လပ််မှုုကိုု� အခိုု�င််အမာာသက််သေ�ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� တို့့�ဖြ�စ််သည််
(International IDEA, 2012)။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) သည်် လူူထုုသို့့�
ဖြ�န့််�ကျျက််ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််သွွယ််မှုုစွွမ်းး�ရည်် ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််
ဆော�ာက််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသာာမက အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�
သော�ာ အဓိိကကျျသည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရမည််
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�နည်းး�လမ်းး�များ��းတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််�ကျျင့််�ဝတ််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အတိုု�င််ပင််ခံံ
ကော်�်�မတီီများ��းဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖိုု�ရမ််များ��းပါါဝင််နိုု�င််သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာသူူအဖြ�စ်် လျှော�ာ�က််ထားး�ရာာတွွင်် အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းလိုု�က််နာာရမည့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ထပ််တိုးး��ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ���
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွင်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းစွာာ�ချျမှှတ််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�သည်် ဝေ�ဖန််ခံံခဲ့့�ရသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
မတိုု�င််မီီ သုံးး��ပတ််အလိုု�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ညီီညွွတ််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရက််
တစ််ပါါတီီ (UDP) မှှ ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဘဏ္ဍာာငွေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုု
ကြော��ာင့််� ကြား�း�နာာမှုု/အယူူခံံဝင််မှုုမပေး�း�ဘဲဲ ပါါတီီဖျျက််သိိမ်းး�ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ အကျိုးး���ဆက််
အနေ�ေဖြ�င့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� ၁,၁၂၉ ဦးး (၁၆%) ကိုု� ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် အရည််အချျင်းး�
မပြ�ည့််�မီီကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် မျှှတမှုုရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အလွွန််
နော�ာက််ကျျမှှ ကြေ��ညာာဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�
ရေး�းအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၅၄ ခုုတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
နော�ာက််ကွွယ််တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဝေ�ဖန််ခံံခဲ့့�ရသည််။
ထိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဖျျက််သိိမ်းး�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကြော��ာင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် ၁.၆ သန်းး�အထိိ မဲဲပေး�းခွွင့််�ဆုံးး��ရှုံးး��
ခဲ့့�ရပြီး�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအော�ာက််တွွင််သာာ မဲဲပေး�းနိုု�င််ရန်် ကြား�း�ဖြ�တ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့�သော်�်� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�ပါါတီီများ��းအကြား�း� မကျေ��ေနပ််မှုုများ��းဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း၏ အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််များ��းအပေါ်�်� အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံ၍ ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (Technical Assessment,
2020)။၈
၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကာာလအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စက််ဝန်းး�ပြ�ပြ�က္ခခဒိိန််ထုုတ််ဝေ�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�၊
ကြို�ု�တင််မဲဲပေး�းခြ�င်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� အကာာအကွွယ််များ��း ကင်းး�မဲ့့�ခြ�င်းး�၊
စာာရင်းး�သွွင်းး�ထားး�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အရေ�ေအတွွက််၊ မဲဲရုံံ�အရေ�ေအတွွက််နှှင့််� ပတ််သက််၍ လုံံ�လော�ာက််သော�ာ
လူူထုုအသိပေး��း�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းစွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နေ့�့မတိုု�င််မီီ မဲဲရုံံ�တစ််ရုံံ�တွွင််လက််ခံံမည့််�
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အရေ�ေအတွွက််နှှင့််� မဲဲရုံံ�အရေ�ေအတွွက််ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဓိိက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််
အလက််များ��းကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သည်် (Technical Assessment, 2020)။၉ အဆိုု�ပါါ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် မဲဲများ��း၏တရား�းဝင််မှုု သို့့�မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််၏တရား�းဝင််မှုုအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုတစ််စုံံ�တစ််ရာာမရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�
မှုုအားး�နည်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�က ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းအကြား�း� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုု
အထိိ အဆင််မပြေ�ေ�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပေါ်�်�သံံသယရှိစေ���ေရန်် ထိုု�အချျက််ကိုု�ပင်် စစ််တပ််က
အသုံးး��ချျခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််သူများ
ူ ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုပ််င
ု န်းး�စဉ်် သမာာသမတ််မှုုရှိစေ���ေရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာအချိိ�န််ကာာလ နှှစ််ခုုမှာာ� - မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်စာာရင်းး�သွွင်း�း ချိိ�န််နှှင့််�ဆန္ဒမဲဲ
ဒ
ပေး�းချိိ�န််တို့့�ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�ရှိိ� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
(EMB) မှှ မြ�င််သာာထင််သာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ယုံံ�ကြ�ည််ရလော��ာက််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက််
၈ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document).
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ခွဲဲ�များ��း၏ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းလည်းး� ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ (Lidauer, 2021).
၉ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document))
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နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််တစ််ခုုသာာမကဘဲဲ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုကိုု� ပြ�သရန််
အတွွက်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံနိုု�င််သည့််� အဖိုးး��တန််အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုုလည်းး�
ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််ဆိုု�လျှှင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�ပြု�ုစုုရာာ၌ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အများ��းအပြား�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ရသည့််� ဖိိအားး�ပေး�းရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခံံရမှုုနှှင့််� ကာာလကြာ�ာရှှည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရမှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�တွွက််
ချျက််ရန််အတွွက်် အပတ််တကုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�ပါါလိိမ့််�မည််။ ထို့့� အပြ�င်် လွွန််ခဲ့့�သည့််�
ရှှစ််လအတွွင်းး� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းစွွမ်းး�ရည််နှှင့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�အများ��းအပြား�း� ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရ
သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB)၊ နိုု�င််ငံံသားး�မှှတ််ပုံံ�တင််စာာရင်းး�သွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အထွေထွေ��ေ���
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ��းအကြား�း� နီးး�ကပ််စွာာ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််ပါါ
လိိမ့််�မည််။
ဆက််သွွယ််ရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
တို့့�အပြ�င်် အဓိိကကျသော��ာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူသို့့� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာစွာာ� အသိပေး��း�
ခြ�င်းး�သည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ နည်းး�ဗျူူ�ဟာာတွွင်် သမား�းရိုးး��ကျျမီီဒီီယာာများ��းမှှတဆင့််� ပုံံ�မှှန််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�အပြ�င်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာ
ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အသုံးး��ပြု�ု၍ အသိပေး��း�ခြ�င်းး�တို့့�လည်းး� ပါါဝင််သင့််�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း
(EMBs) သည်် အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာချျန််နယ််များ��းကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် အသုံးး��ပြု�ုတတ််
စေ�ရန်် ဂရုုတစိုု�က်် လေ့�့လာာသင့််�သည််။

တိုု�င််ပင််နှီးး��နှော�ာ�သော�ာလမ်းး�စဉ််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် မရှိိ�ပါါ။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏ အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့််�
အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�မှှ သီးး�ခြား��းခွဲဲ�ထုုတ််၍
စဉ်းး�စား�းနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ�။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုသည်် ဆန္ဒဒမဲဲများ��းမှှတဆင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

လွှှတ််တော်�်�များ��း သို့့�မဟုုတ်် ရုံးး��ဌာာနများ��းအတွွက်် (ထိုု�င််ခုံံ�) နေ�ရာာအဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းသည့််� ဂဏန်းး�
သင်္ချာ�ာ��ပုံံ�သေ�နည်းး�တစ််ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် နိုင်
ု� ်ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ အရှိိ�န််
အဟုုန််ကိုု�မြှ�ှင့််�တင််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� လူူထုုပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု�အားး�ပေး�း၍ ပဋိိပက္ခခ ပြေ�ေငြိ�ိမ်းး�စေ�ပြီး�း� ကျားး��မ
ရေး�းရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီစနစ််များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတို့့�ကိုု� ဆော�ာင််ကျျဉ်းး�
နိုု�င််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏တရား�းဝင််မှုုကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််သော�ာ
ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုအော�ာင််မြ�င််ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းတွွင်် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း
အကြား�း� နား�းလည််မှုုနှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန််လိုု�အပ််သည််။
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ခေ�တ််မမီီ
တော့�့�သော�ာ မဲဲများ��းသူူနိုု�င််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် (FPTP) ၏ ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအသွွင််အပြ�င််နှှင့််� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုု
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခဲ့့သည််
�
။ လက််ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နယ််နမိိတ််များ��း သို့့မ
� ဟုုတ််
မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််သည့််� စနစ််ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းသည်် အချိုး�း��မညီီမျှှမှုုဒဏ််ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ FPTP စနစ််ကြော��ာင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် အနည်းး�ငယ််သာာရှိသော����ာ
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မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းရှိိ�မဲဲများ��း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုသည်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပိုု�များ��းသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းရှိိ� မဲဲထက်် သြ�ဇာာပိုု�ကြီး�း�
မား�းသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အချိုး�း��မညီီမျှှမှုုသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် အမြ�င့််�မား�းဆုံးး��ထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။၁၀
ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် 'လူူတစ််ယော�ာက်် တစ််မဲဲ’ ဟူူသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၏ နိိယာာမကိုု� ချိုး�း��
ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််ပြီး�း� ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခွွင့််�တွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာမညီီမျှှမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ၎င်းး�သည််
လွှှတ််တော်�်�မဲဲများ��းကိုု� ထိုု�င််ခုံံ�များ��းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာ၌ တိိမ်းး�စော�ာင်းး�မှုုဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� ဘက််လိုု�က််သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည်် (Technical Assessment, 2020)။၁၁
FPTP စနစ််သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� ချျန််လှှပ််
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ သို့့�သော်�်�လည်းး� လူူဦးးရေ�နည်းး�သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််ငယ််များ��းကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�
သည့််� လူူနည်း�း စုုအသိုု�င်း�း အဝိုု�င်းး�များ��းသည်် ထိုု�မဲဲများ��းသူူနိုင်
ု� စ
် နစ််ဖြ�င့််� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်း�း နိုင်
ု� ်သည််။ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််� အာာဏာာကြီး�း�မား�းသည့််�အုုပ််စုုထဲဲမှှ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အများ��းစုု ကြို�ု�က််နှှစ််သက််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ပါါတီီများ��းက ရွေး�း�ချျယ််ရန်် အလားး�အလာာပိုု�များ��းသော�ာကြော��ာင့််� လူူနည်းး�စုုနှှင့််� အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� စိုးး��ရိိမ််စရာာဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုင်
ု� ်ငံံအတွွက််ဆိုု�လျှှင်် အာာဏာာ
ကြီး�း�မား�းသည့််�အုုပ််စုုမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းဆိုု�သည််မှာာ� အသက်် ၃၀ကျော်�်�� အမျိုး�း��သားး�များ��း
ဖြ�စ််ပြီး�း� ဗမာာလူူမျိုး�း��စုုမှှဖြ�စ််သည််။ ထိုု�တူူညီီသော�ာအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ကြော��ာင့််�ပင်် FPTP စနစ််သည်် ဥပ
ဒေ�ပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာခန့််�အပ််မှုုများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည်် (International IDEA, 2012)။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခြေ�ေ�ပြု�ုပါါတီီများ��းအတွွက််ပဲဲ မဟုုတ််ဘဲဲ
နိုု�င််ငံံလုံးး�� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါတီီများ��းကလည်းး� မတူူညီီသော�ာ လူူဦးးရေ�အုုပ််စုုများ��းတစ််လျှော�ာ�က်် မဲဲပေး�း
ထော�ာက််ခံံမှုုကိုု�သိိသိိသာာသာာ ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုသင့််�သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အားး� အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် (PR) သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
များ��းစွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်းး� မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု� အပေါ်�်�ယံံအဆင့််�သာာဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�ပြီး�း� တိိကျျ
သော�ာ ဒီီဇိုု�င်းး�အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ/ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� စေ့�့စေ့�့စပ််စပ်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�မပြု�ုကြ�ပါါ။ တပ််မတော်��်�နှှင့််� ၎င်းး�ခန့််�အပ််ထားး�
သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် မကြာ�ာသေး�းမီီက PR စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အားး�ပေး�း
ပြော��ာဆိုု�လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ထော�ာက််ခံံမှုုမရခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
အများ��းစုုက ထိုု�အကြံ�ံအစည််ကိုု� ထော�ာက််ခံံကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုပါါတီီများ��းကဲ့့�သို့့� အချို့့���သော�ာအုုပ််စုုများ��း၏ သြ�ဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုမှာာ�
အလိုု�အလျော��ာ�က််

ကြီး�း�မား�းလာာမည််မဟုုတ််ပေ�။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််

ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�အတွွက််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မြို့�့��နယ််နယ််နိိမိိတ််နှှင့််� ကိုု�က််ညီီသည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ရွေး�း�
ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ပြီး�း� ထိုု�မြို့�့��နယ််အပေါ�ါ�င်းး�အစုုများ��း သို့့�မဟုုတ်် အပိုု�င်းး�များ��းမှှတဆင့််� အမျိုး�း��သားး�
လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� သို့့�မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း
တင််မြှော��ာ�က််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� PR စနစ််ကိုု� စတင််အသုံးး��ပြု�ုလျှှင်် လက််ရှိိ�စနစ််ဖြ�စ််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
တစ််ဦးးပဲဲရှိသော����ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အများ��းရှိသော����ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက််
၁၀ ၂၀၂၀ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အကြီး�း�ဆုံးး��မဲဲဆန္ဒဒနယ်် (၄၁၂,၆၃၁ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််) နှှင့််� အငယ််ဆုံးး�� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် (၁၄၆၆ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််)
အကြား�း� ၂၈၁ : ၁ အချိုး�း��ရှိိ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အကြီး�း�ဆုံးး��မဲဲဆန္ဒဒနယ်် (၈၉၅,၄၄၂ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််) နှှင့််� အငယ််ဆုံးး��မဲဲ
ဆန္ဒဒနယ်် (၃၈၇၄ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််) ၂၃၁ : ၁ အချိုး�း�� ရှိိ�သည််။
၁၁ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document)
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ရန်် လိုု�အပ််မည်် ဖြ�စ််သည်် (Technical Assessment, 2020)။၁၂
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပျျက််ပြ�ယ််၍ အကျုံးး���မဝင််တော့�့�ဟုု ယူူဆရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ထို့့ကြော
� ��ာင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� စနစ််သစ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အမှှန််တကယ်် အတားး�အဆီးး�မရှိတော့����့�ပါါ။ သို့့�သော်�်�
လည်းး� ယင်းး�ကိုု� တရား�းဝင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာပိုု�င််များ��းကသာာ အားး�လုံးး��ပါါဝင််၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််
သော�ာနည်းး�ဖြ�င့််�သာာလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� အတုုအယော��ာင််နည်းး�ဖြ�င့််� တပ််မတော်��်�က ၎င်းး�၏အာာဏာာကိုု�
ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�ရန််နှှင့််� ၎င်းး�၏ အဓိိကစိိန််ခေါ်�်သူူများ��းကိုု� ဖယ််ထုုတ််ရန်် ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�င့််� မလုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ပါါ။
PR စနစ််များ��းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာများ��းရရှိိ�ရန်် ပါါတီီများ��းပြ�ည့််�မီီရန််လိုု�အပ််
သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုပါါရှိသော����ာကြော��ာင့််� (ရာာခိုု�င််နှုုန်း�း အားး�ဖြ�င့််� ၄ သို့့မ
� ဟုုတ််
၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သတ််မှှတ််နိုု�င််သည်် သို့့�မဟုုတ်် နေ�ရာာလွွတ််ထိုု�င််ခုံံ�အရေ�ေအတွွက််အလိုု�က််သတ််မှှတ််သည့််�
"သဘာာဝ သတ််မှှတ််ချျက််" ဖြ�င့််�လည်းး� သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။) ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� PR စနစ််ဖြ�င့််�
ကျျင်းး�ပပါါက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��း အများ��းစုုသည်် ဆန္ဒဒမဲဲ ၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပင်် မရရှိသော����ာကြော��ာင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ��းသည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အမတ််နေ�ရာာတစ််နေ�ရာာမှှ ရယူူနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ�
(International IDEA, 2021)။ ထို့့�ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုများ��းသော�ာ နိုု�င််ငံံ
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ� FPTP ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုအချို့့���ကိုု� အသာာစီးး�
ရစေ�ေပါါသည်် (Ostwald and Courtin, 2020)။ ခွဲဲ�တမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

သို့့�မဟုုတ််

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည််

၎င်းး�တို့့�အားး�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ််

ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််စေ�ပါါက PR စနစ််သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� လူူငယ််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း
သို့့�မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��း၊ လူူတန်းး�စား�း/ဇာာတ််စနစ်် သို့့�မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူ
မျိုး�း��များ��းအတွွက်် အကျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။၁၃
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလျျက်် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း၏ အားး�သာာချျက််များ��းနှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ
စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Reynolds et al., 2008)။
•

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� - နေ�ရာာဒေ�သနှှင့််� အယူူဝါါဒများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�သာာမက လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�၊ အမျိုး�း��သားး�၊ လူူကြီး�း�၊ လူူငယ််၊ ဆင်းး�ရဲဲ၊ ချျမ်းး�သာာ မရွေး�း��၊ မတူူ
ညီီသော�ာ ဘာာသာာရေး�းကိုးး��ကွွယ််မှုုများ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု�ပါါ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််သည်် 'နိုု�င််ငံံကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာကြေး��းမုံံ�' တစ််ချျပ််ဖြ�စ််သင့််�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််တွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�သည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ရှိသော����ာ
ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန်် လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။

•

ဖက််ဒရယ််စနစ််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီ
အမံံများ��းသည်် နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််စပ််နေ�ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန််မှီီ�ခိုု�မှုုရှိိ�သည်် - အဓိိက ဒီီဇိုု�င်းး�

၁၂ Technical Assessment of the 2020 general elections in Myanmar, July 2020 (internal document).
မြို့�့��နယ််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမပေါ်�်�မီီကပင်် တည််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ကိုု�လိုု�နီီ
ကာာလကတည်းး�ကပင်် အစပြု�ုခဲ့့�သည််။
၁၃	ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အစီီအမံံများ��းနှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး��များ��းကိုု� အိိန္ဒိိ�ယ နှှင့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် ဥပမာာတွေ့�့�နိုု�င််သည််။
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မေး�းခွွန်းး�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း (ပြ�ည််နယ််များ��း) သည်် ၎င်းး�တို့့�၏ ပြ�ည််နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့�၏ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းကိုု� မည််သည့််�အတိုု�င်းး�
အတာာအထိိ ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည်် ဆိုု�သည််ပင််ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််�၌ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု�ပင်် ပြ�ည််နယ််များ��းက မည််မျှှဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည်် စသည့််�မေး�းခွွန်းး�
တို့့�ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အတွွက်် မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�သည်် စနစ််
တစ််ခုုလုံးး��အပေါ်�်� အာာဏာာလွှှမ်းး�မိုးး��ရှိိ�မည််လော�ာ သို့့�မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အတွွက််
သာာ ရှိိ�မည််လော�ာဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််သည််။
•

ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မက််လုံးး��များ��းပေး�းခြ�င်းး�- ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပုံံ�စံံဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််�ချိိ�တ််ဆက််၍ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း နည်းး�လမ်းး�
တစ််ခုုအဖြ�စ််အသုံးး��ချျနိုု�င််ပါါသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုုကိုု�
အားး�ပေး�းပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအားး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း မဲဲဆွွယ််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန််မက််လုံးး��ပေး�း
ရာာရော�ာက််ပြီး�း� အားး�နည်းး�သည့််� အုုပ််စုုများ��း အပါါအဝင်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� အသီးး�သီးး�မှှ ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ပါါတီီများ��းမှှ ရှေ့�့�တန်းး�တင််အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။

•

တည််ငြိ�ိမ််ပြီး�း� ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ဖြ�စ််စေ�ရန်် အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး� - ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုမှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာရလဒ််များ��းသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
အဆင့််�အသီးး�သီးး�၌ တည််ငြိ�ိမ််သော�ာအစိုးး��ရများ��းဖြ�စ််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။
ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အားး� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက တရား�းမျှှတမှုုရှိိ�
သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� အစိုးး��ရသည်် ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် အလုုပ််လုုပ််သူူအများ��းစုု
ရှိစေ���ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််၊ အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
မှုုများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းစေ�ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််က အထော��ာက််အကူူပြု�ုရမည််ဖြ�စ််သည််။

•

အစိုးး��ရနှှင့််� တသီးး�ပုုဂ္ဂဂလများ��းကိုု� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး� - မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းက အစိုးး��ရ၏ပုံံ�သဏ္ဍာာန််
ကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််စေ�ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အမြ�င့််�ဆုံးး��အတိုု�င်းး�
အတာာအထိိ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းအားး� ရေး�းဆွဲဲ�
သင့််�သည််။

•

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� - ရေ�ရှှည််တွွင်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််
တစ််ခုုတည််ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းသည်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းတန််
ဖိုးး��များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��းအားး� စစ််မှှန််သော�ာရွေး�း�ချျယ််မှုုပေး�းသည့််� အားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း�
ထိရော��ာ�က််သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�အဓွွန့််�ရှှည််တည််တံ့့�မှုုကိုု� အားး�ပေး�း
သင့််�သည််။

•

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတိုု�က််အခံံများ��းနှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� - ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းကိုု�

အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််နိုု�င််ပြီး�း�

အစိုးး��ရ၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�

မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််၍

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� အခြား��းလူူနည်းး�စုုများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ကာာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််
များ��းကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ စစ််မှှန််သည့််�အတိုု�က််အခံံများ��း တည််ရှိစေ���ေရန််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််မှှ အားး�ပေး�းသင့််�သည််။ သင့််�တော်�်�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် 'အနိုု�င််ရသူူအကုုန််ယူူ' စနစ််ကိုု�ရှော�ာ�င််ရှား��းသင့််�သည်် (Global Commission
on Elections, Democracy and Security, September 2012)။

25

•	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအားး� လူူတိုု�င်းး�လက််လှှမ်းး�မီီပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝအော��ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�၍လွွယ််ကူူစွာာ� မဲဲပေး�းနိုု�င််စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပြီး�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� စစ််မှှန််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ နည်းး�ကျျ
တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
များ��း လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�နား�းလည််နိုု�င််သည့််� မဲဲစာာရွွက််များ��း၊ တိိကျသော��ာ�မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စာာရင်းး�၊ မဲဲရုံံ�
များ��းသို့့� လွွယ််ကူူစွာာ�ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််ရေး�း၊ ဆန္ဒဒမဲဲများ��း၏ လျှို့့���ဝှှက််ချျက််ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�း
ခြ�င်းး�တို့့�သည်် အဓိိကထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အချျက််များ��းဖြ�စ််သည််။
•

နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး� - ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုရွေး�း�ချျယ််ရာာ
တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံက သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ပဋိိညာာဉ််များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာ
စံံနှုုန်းး�များ��းအပါါအဝင်် အစီီအစဉ်် ၂၀၃၀ ၏ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ရည််မှှန်းး�
ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ ထိုု�စံံနှုုန်းး�များ��းတွွင်် မဲဲများ��း၏ လျှို့့���ဝှှက််ချျက််နှှင့််�
ဖိိအားး�ပေး�းမဲဲပေး�းစေ�ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�ဝေး�းစေ�ရေး�းအပြ�င်် လူူတစ််ဦးး မဲဲတစ််မဲဲ ဆိုု�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူနှှင့််�
အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူူတိုု�င်းး� မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံသည့််� လွွတ််လပ််၊ တရား�းမျှှတပြီး�း� အချိိ�န််
အပိုု�င်းး�အခြား��းအလိုု�က််ပုံံ�မှှန်် ကျျင်းး�ပသော��ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ပါါဝင််သည််။ အမျိုး�း��
သမီးး�များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ
တရား�းမျှှတစွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� သိိရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�လည်းး� ပါါဝင််သည််။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််ရာာနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင်် မည််သူူများ��း

ပါါဝင််မည််ဆိုု�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရန််နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေအရ အထက််
ဖော်�်�ပြ�ပါါ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းစဉ်းး�စား�းရန််လိုု�အပ််သည််။ ထိုု�သို့့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�အားး� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ ပညာာရှှင််များ��းပါါသော�ာ
ကော်�်�မရှှင််များ��းဖွဲ့့��စည်းး�၍ အကြံ�ံပြု�ုထော�ာက််ခံံချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� သို့့� မဟုုတ််
ဥပဒေ�ေပြု�ု လွှှတ််တော်�်�တွွင််တင််ပြ�၍ မဲဲခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။ သို့့�မဟုုတ်် ပညာာရှှင််
မဟုုတ််သော�ာပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံများ��းဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုနှှင့််�ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့�
၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�တွွင်် တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�မညီီသည့််� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖေါ်�်ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့ စစ််အာာဏာာ
သိိမ်းး�မှုုအားး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�ည််သူူများ��းက

ဆန့််�ကျျင််ကန့််�ကွွက််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့််�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််သည်် အကြီး�း�အကျျယ်် ဖရိုု�ဖရဲဲဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�က ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််
ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏တရား�းဝင််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၏
ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းမှုုရှိိ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဘော�ာင််သစ််အော�ာက််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အသစ််
များ��း လိုု�အပ််လာာပါါလိိမ့််�မည််။ ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ��� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည်် တရား�းဝင််ပြီး�း� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၏
ဆန္ဒဒကိုု� ထင််ဟပ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စစ််မှှန််သော�ာဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရန််
အတွွက်် နှှစ််ရှှည််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�တည််ရှိနေ���ေသော�ာချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််နေ�သေး�းသည််။
CRPH, NUG နှှင့််� NUCC ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ထားး�
သည့််�အလျော��ာ�က်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ကြား�း�ကာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တည််ထော�ာင််
ခြ�င်းး�အားး�လည်းး� တရား�းဝင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းကသာာ စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ သို့့�မှှသာာနိုု�င််ငံံတကာာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််(EMB) ညီီလာာခံံများ��းတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာမည့််�ဖက််ဒရယ််စနစ််အတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််မှုု
များ��းအားး� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီခြ�င်းး�၊ အနာာဂတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အနာာဂတ််တရား�းဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) ၏ စွွမ်းး�
ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင့််�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာအဓိိကတာာဝန််များ��းကိုု� ပြီး�း�မြော��ာက််အော�ာင််
မြ�င််နိုု�င််စေ�ပါါလိိမ့််�မည််။
နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််တော့�့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အသစ််နှှင့််� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� ကျျင်းး�ပရမည််ဖြ�စ််
သည််။ ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� တရား�းမ၀င်် ပယ််ဖျျက််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�
ရှိိ� စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ
တရား�းဝင််မှုု မရှိိ�သည့််�အပြ�င်် အများ��းပြ�ည််သူူ၏ ယုံံ�ကြ�ည််လေး�းစား�းမှုုကင်းး�မဲ့့�နေ�ပြီး�း� အနာာဂတ်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် တာာဝန််မပေး�း�သင့််�ပါါ။ ထိုု�ကော်�်�မရှှင််၏
နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အချို့့���ကိုု� သင့််�လျော်�်��သော�ာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုပြီး�း�နော�ာက်် ထည့််�
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သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါလိိမ့််�မည််။ သို့့�သော်�်� အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုုအတွွက််

လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််၍

အပြ�စ််အစွွန်းး�အထင်းး�မရှိသော����ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) အသစ််ဖြ�င့််� အသစ််ပြ�န််လည််စတင််
ခြ�င်းး�သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�အသစ််ကိုု� မြ�န််မြ�န််ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််လေ� စွွမ်းး�
ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�င််ဆင််မှုုများ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း စော�ာစော�ာစတင််နိုု�င််လေ�ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�သို့့�သော�ာ ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�အတွွက််
အဓိိက ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််များ��းမှာာ� ၎င်းး�၏ အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််မှုု၊ ၎င်းး�၏ အဖွဲ့့��ဝင််
များ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ခန့််�အပ််မှုုများ��းဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�
ကော်�်�မရှှင််သည်် ၎င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�ဝဝဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း၊ အနာာဂတ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရန််အတွွက််
စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�ပါါဝင််သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိအော����ာင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏တရား�းဝင််ခေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အနာာဂတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ သမာာသမတ််ကျျမှုု
အပေါ်�်� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သူူများ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််စေ�နိုု�င််သည််။ ထို့့�အပြ�င်် မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်ချျမှှတ််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤစာာတမ်းး�သည်် ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�
အားး�ထုုတ််မှုုအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။

28

ကြား�း�ကာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) များ��းတည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�
စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင််
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း နှှင့််� လွွတ််လပ််၍ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပိုု�င််နိုု�င််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
များ��း (EMBs) တည််ထော�ာင််ရာာတွွင််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းအားး� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းက မည််သို့့�
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခဲ့့�ကြ�ကြော��ာင်းး�ကိုု� အော�ာက််ပါါနှိုုင်းး�ယှှဉ််သာာဓကများ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ကြား�း�ကာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs)ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�
အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလ နိုု�င်ငံ
် တ
ံ ကာာကြီး��း မှူး��းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲကော်
� �်�မရှှင်များ�
် �း (EMBs)
ကိုု� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် ယာာယီီဖွဲ့့��စည်းး�သည််။ ၎င်းး�တို့့�အားး� နိုင်
ု� ်ငံံ
တကာာအသိုု�က််အဝန်းး�၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီကြီးီ �း�မှူး��းမှုုအော�ာက််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ကြ�သည််။ ဥပမာာအားး�
ဖြ�င့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ (UN) မှှတဆင့််� တည််ထော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�ကော်�်�မရှှင််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ
များ��းသာာပါါဝင််သည်် သို့့�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းက အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််နိုု�င်် သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလ နိုု�င််ငံံတကာာကြီး�း�မှူး��းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMB) ထူူထော�ာင််
ခဲ့့�သည့််� နိုင်
ု� ်ငံံများ��းတွွင်် ကမ္ဘော�ာ��ဒီးး�ယားး� (၁၉၉၃)၊ ဘော့�့�စနီးး�ယားး�နှှင့််� ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�နား�း (၁၉၉၆)၊ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�
(၂၀၀၀) နှှင့််� တီီမော�ာလက််စ််တေ� (၂၀၀၀) တို့့� ပါါဝင််သည််။ အာာဖဂန််နစ္စစတန်် (၂၀၀၄) နှှင့််� တော�ာင််
အာာဖရိိက (၁၉၉၄) ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) သည်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��ဝင််များ��း ခန့််�အပ််
နိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပါါရှိသော����ာ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။ ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် တော�ာင််
အာာဖရိိက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ် (EMB) တွွင်် နိုင်
ု� ်ငံံတကာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူငါးး�ဦးး ပါါဝင််ခဲ့့�သည်် (ACE
Project, [n.d.]) ။
ယာာယီီအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကာာလ နိုု�င််ငံံတကာာကြီး�း�မှူး��းသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း
(EMBs) များ��းတည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�ကျိုးး���နှှင့််� ဆိုးး��ကျိုးး���များ��းရှိိ�သည််။ အားး�သာာချျက််များ��းအရ
နိုု�င််ငံံတကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းသူူများ��း၏ သမာာသမတ််ကျျမှုုနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတို့့�
ကြော��ာင့််�

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုနှှင့််�

ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု�

လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�

ကော်�်�မရှှင််နှှင့််�
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဒေ�သခံံနိုု�င််ငံံမှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သည််ဆိုု�သည့််� အမြ�င််အယူူအဆမှာာ�
မှေး�း�မှိိ�န််လာာစေ�ပြီး�း� အမြဲ�ဲတမ်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EMB) တည််ထော�ာင််ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််
(McLoughlin, 2018)။

လွွတ််လပ််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�
အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း နိုု�င််ငံံတွွင်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (Komisi Pemilihan Umum,
KPU) သာာမက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (Bawaslu)လည်းး� ရှိိ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််သည်် အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�လွွတ််လပ််ရမည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��ကိုု�လည်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��

တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းကိုု�ဖျျက််သိိမ်းး�ပေး�းရန်် ကြား�း�နာာတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််
ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းသည့််� အာာဏာာများ��းပါါ၀င််သည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီက ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာ အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (KPU) တွွင်် ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းခံံရ
သည့််� ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင်် ကိုးး��ဦးးအနက်် လေး�းဦးးသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေ
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းသည်် နိုု�င််ငံံအဆင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််နာာများ��း
ခန့််�ထားး�ရာာတွွင်် စေ့�့စပ််သေ�ချာ�ာပြီး�း� ပါါတီီစွဲဲ�မရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုသည််။ သမ္မမတသည််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း၊ ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််� ထင််ရှား��းသော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း ပါါဝင််
သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းကော်�်�မတီီ (ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� လူူ ၅ ဦးး) ကိုု� ပထမဆုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�သည််။ ထိုု�ကော်�်�မတီီ
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဝင်် မဖြ�စ််ရပါါ။ ထို့့�နော�ာက်် ကော်�်�မတီီသည်် (ဥပဒေ�ေပါါ အရည််အချျင်းး�
များ��းအတိုု�င်းး�)အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီသူူများ��း လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််ရန်် လစ််လပ််နေ�ရာာများ��းကိုု� အသိပေး��း�
ကြေ��ညာာသည််။ လစ််လပ််သည့််� အရေ�ေအတွွက််ထက်် နှှစ််ဆရှိသော����ာ (ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ၁၄ ဦးး) လျှော�ာ�က််
ထားး�သူူများ��းကျျန််ရှိိ�သည့််�အဆင့််�အထိိ ကော်�်�မတီီမှှ အဆင့််�ဆင့််�ရွေး�း�ချျယ််သည််။ ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််သည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််
စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာကြ�သည််။

အင််တာာဗျူး�း�များ��းကိုု�

အများ��းပြ�ည််သူူ

ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််ကျျင်းး�ပ၍

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အချျက််အလက််များ��းကိုု� အများ��းပြ�ည််သူူစိိစစ််နိုု�င််စေ�ရန်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််
လျှော�ာ�က််လုံးး�� ကြေ��ညာာထားး�သည််။ ရွေး�း�ချျယ််မှုုနော�ာက််တဆင့််�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင််လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း�
ရွေး�း�ချျယ််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� လွှှတ််
တော်�်�အမြဲ�ဲတမ်းး�ကော်�်�မတီီ (အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�) မှှ ဦးးဆော�ာင််ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (International
IDEA, 2012; International IDEA, 2020)။
ဂါါနာာ ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အသစ််ဖြ�င့််� တရား�းဝင််လွွတ််လပ််သော�ာ EMB ဖြ�စ််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် (EC) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�
ခဲ့့�သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း အစီီအစဉ််အရ EC အားး� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလနှှင့််� ဒီီဇင််ဘာာလ
များ��းတွွင်် သမ္မမတနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� သမ္မမတက အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�ကော�ာင််စီီက အတည််ပြု�ု
ခဲ့့�သည််။ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင်က
် သာာ ဟုုတ််မှန််ကြော
ှ ��ာင်းး� ထော�ာက််ခံံချျက််ပေး�းနိုင်
ု� ်သည့််�
ရူးး�သွွပ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််မသန််စွွမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််�မှှလွဲဲ�၍ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� မဖယ််ရှား��းနိုု�င််ပါါ။
ခန့််�အပ််ပြီး�း�သည််နှှင့််� အသက်် ၇၀ နှှစ််အထိိ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းက တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ပြီး�း� တရား�း
လွှှတ််တော်�်� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကဲ့့�သို့့� ရာာထူးး�အဆော�ာ�င််အယော��ာင််ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
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ရလဒ််နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� တရား�းစီီရင််ရေး�းမှှ ကိုု�င််တွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််၍
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� မဲဲပေး�းခြ�င်းး�မှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ရန်် EC
အားး� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းထားး�သည််။ နော�ာက််ထပ််အဓိိကအာာဏာာအနေ�ေဖြ�င့််� EC တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�အချျက််
ကြော��ာင့််�ပင်် EC သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််စွာာ�ဆော�ာင််
ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာ ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သည်် (International IDEA, 2012;
International IDEA, 2020)။

အများ��းပြ�ည််သူူပါါ၀င််မှုုရှိသော����ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
ကနေ�ေဒါါ တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ပေါ်�်လစီီများ��း
ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုုအားး� အသိပေး��း�ရန်် ကော်�်�မရှှင််များ��း သို့့�မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း ဘုုတ််အဖွဲ့့��
များ��း ထားး�ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�ကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ ပြ�ည််သူူများ��းထံံမှှ ထင််မြ�င််ချျက််များ��းစတင်် တော�ာင်းး�ခံံသည််။
ထို့့�နော�ာက်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက််တွွင်် ကော်�်�မရှှင််သည်် အစီီရင််ခံံစာာ
တစ််စော�ာင််ထုုတ််ပြ�န််ကာာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��မှှ မည််သည််ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ကြ�သည််။ British
Columbia ပြ�ည််နယ််အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ အကိုးး��အကားး� စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံက ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့�၏ အမြ�င််အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပြော��ာ
ကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတွွင်် ခန့််�အပ််ထားး�သည့််� အယော��ာက်် ၁၆၀ သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
မှှတ််ပုံံ�တင််စာာရင်းး�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�နှှင့််�
အမျိုး�း��သမီးး� မျှှမျှှတတပါါဝင််၍ လူူဦးးရေ�၏အသက်် ခွဲဲ�ဝေ�မှုုအပေါ်�်� ရော�ာင််ပြ�န််ဟပ််ကာာ ဒေ�သခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းထံံမှှ မတူူညီီသည့််� စနစ််များ��းအကြော��ာ�င်းး�သင််ယူူလေ့�့လာာပြီး�း� ထိုု�စနစ််တို့့�၏
အားး�သာာချျက်် အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း�နော�ာက်် ပဏာာမကော��ာက််ချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််ဝေ�
သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းအားး�သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ချျယ််စရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ လူူထုုသိိရှိိ�နား�းလည််မှုု၊
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� စသည့််�ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� လူူပေါ�ါင်းး� ၃၀၀၀
ပါါဝင််သည့််� လူူထုုကြား�း�နာာပွဲဲ� ၅၀ တွွင်် ထိုု�ပဏာာမ ကော�ာက််ချျက််များ��းကိုု� တင််ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဤ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�င့််� အပြီး�း�သတ််အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ထွွက််ရှိိ�လာာသည််။
ထို့့�နော�ာက်် ထိုု�အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု� ပြ�ည််လုံးး��ကျွွတ််ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�သို့့� တင််ပြ�ခဲ့့�သည်် (Ellis, 2008)။
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စာာရေး�းသူူအကြော��ာ�င်းး�
Nathalie Ebead သည်် International IDEA ၏ Myanmar MyConstitution စီီမံံကိိန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ပရိုု�ဂရမ််မန််နေ�ဂျာ�ာဖြ�စ််သည််။ Ebead သည်် ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အထော��ာက််အပံ့့�ခံံ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံ၊ ရန််ကုုန််မြို့�့�� အခြေ�ေ�စိုု�က်် STEP Democracy - ရှေ့�့�သို့့�မြ�န််မာာ (Support to Elections and
Democracy Programme) တွွင်် International IDEA ၏ ပရိုု�ဂရမ််မန််နေ�ဂျာ�ာ အဖြ�စ််လည်းး� ယခင််က
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�ပါါသည််။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� International IDEA ၏ ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီရေး�းရာာ ဆန်းး�စစ််ရေး�း၊ စိိစစ််လေ့�့လာာရေး�းနှှင့််� အကြံ�ံပေး�းရေး�း (DAAA) ယူူနစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ကာာ
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� မဟာာဗျူူ�ဟာာ လမ်းး�စဉ််လည်းး� ချျမှှတ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င််လည်းး� Ebead သည််
International IDEA ၏ အထူးး�ထင််ရှား��းသော�ာ ထုုတ််ဝေ�မှုုဖြ�စ််သည့််� ကမ္ဘာ့့��ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအခြေ�ေ�အနေ�ေ
(ပထမအကြိ�ိမ်် တည်းး�ဖြ�တ််မူူ) နှှင့််� ၎င်းး�၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� စာာတမ်းး�များ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််� ကမ္ဘာ့့��ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�စာာစဉ််များ��းကိုု�လည်းး� သဘော�ာ�တရား�းချျမှှတ််ပြီး�း� စီီစဉ််ထုုတ််ဝေ�ပေး�းခဲ့့�သည််။

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) အကြော��ာင်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့�� (International
Institute for Democracy and Electoral Assistance) (International IDEA) သည်် လူူသားး�
အားး�လုံးး��၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််လည်းး�ဖြ�စ််၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု�လည်းး� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််
သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ကမ္ဘာာ�တစ််လွှားး��တွွင်် တိုးး��တက််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််အဖြ�စ််
ခံံယူူလျျက်် အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး� (intergovernmental
organization) တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� စနစ််များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းကိုု� အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းနှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း
ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းခြ�င်း�း ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ အဖွဲ့့��၏မျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျလုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး� စနစ််များ��းသည်် အများ��းပါါဝင််မှုုနှင့််�
ှ တာာဝန််ယူူ
တာာဝန််ခံံမှုရှိိ�လျျက််
ု
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့� ဟန််ချျက််ညီီသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုကိုု� အားး�လုံးး��ရရှိိ�ခံံစား�းနိုင်
ု� ်သည့််� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�
ဖြ�စ််လာာစေ�ရေး�း ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�
အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� အဓိိကနယ််ပယ််သုံးး��ရပ််တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�စေ�ရန်် အဓိိကထားး�လျျက်် လုုပ််ငန်းး�
များ��းလုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့မှာာ�
� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ� တည််
ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။
အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး�အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� အများ��းပါါဝင််မှုု၊ ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နိုင်
ု� ်ခြေ�ေကိုု� စာာနာာနား�းလည်် ခြ�င်းး�နှှင့််�
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုတို့့�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင်် အဓိိကလုုပ််ငန်းး�
များ��းအဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။
International IDEA သည်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�နှှင့််� ဒေ�သတစ််ဝန်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလားး�ရာာများ��းကိုု�
ဆန်းး�စစ််ချျက််များ��း ပြု�ုစုုပေး�းပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််နည်းး� လုုပ််ဟန််ကျျင့််�စဉ််များ��းဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််
လေ့�့လာာ သိိမှှတ််ဖွွယ််ရာာများ��း ပြု�ုစုုထုုတ််ဝေ�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််
ရွွက််နေ�သူူများ��းအတွွက််

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ

နည်းး�ပညာာအကူူအညီီနှှင့််�

စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််

တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ တည််ဆော�ာက််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ အများ��းပြ�ည််သူူ ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််ရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း
စီီစဉ််ကျျင်းး�ပပေး�းပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း
အဖွဲ့့��၏ ရုံးး��ချုု�ပ််သည်် ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ စတော့�့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��တွွင်် တည််ရှိိ�ပါါသည််။ ဒေ�သအဆင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံ
အဆင့််�ရုံးး��များ��းကိုု� အာာဖရိိက၊ အာာရှှပစိိဖိိတ််၊ ဥရော�ာပ၊ လက််တင််အမေ�ရိိကနှှင့််� ကယ််ရစ််ဘီီယမ််
ဒေ�သများ��းတွွင်် ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂတွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�
လေ့�့လာာသူူဖြ�စ််ပြီး�း� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (အီးး�ယူူ) အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုကိုု� ခံံယူူ
ရရှိိ�ပါါသည််။
<https://www.idea.int/>

International IDEA
စတွွန်းး�စ််ဘော�ာဂ််
SE- ၁၀၃၃၄၊ စတော့��့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��
ဆွီီ�ဒင််နိုု�င််ငံံ
ဖုုန်းး�နံံပါါတ််- +၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀
အီးး�မေး�းလ်် - info@idea.int
ဝဘ််ဆိုု�ဒ်် - www.idea.int

နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� တရား�းမဝင်် စစ််အာာဏာာရှှင််အုုပ််စုု အုုပ််စိုးး��နေ�ချိိ�န််၊ စစ််မှှန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��းက ကြိုး�း��ပမ်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ချိိ�န်် လက််ရှိိ�ကြား�း�ကာာလ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကြား�း�ကာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
(EMB) ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် (အစိုးး��ရနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သကဲ့့�သို့့��) ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန်် ချျက််ချျင်းး�လိုု�အပ််သည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခကာာလများ��းအတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််များ��း (EMBs) ကိုု� မည််သို့့�မည််ပုံံ� ထူူထော�ာင််သင့််�သည််ဆိုု�သည့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း
မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အဓိိကပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၂၀
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