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၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္

နုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခ့ဲ သည့္ ေရြးေကာက္ပြသဲည္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စစ္မွန္၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 
အခင္းအက်င္းတြင္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚျခင္းကုိ ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ လိမ္လည္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) မဲဆႏၵရွင္အမည္စာရင္း  
တိက်မွန္ကန္မႈမရိွျခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားမည္ဟု အေစာပုိင္းတြင္ 
စုိးရိမ္သံသယရိွခ့ဲေသာ္လည္း၊ ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
အားျဖင့္ ေသေသသပ္သပ္ စနစ္တက်ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကင္းကာ ျပ႒ာန္း
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျပီးစီးခ့ဲသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္သူမ်ားအ
ပါအ၀င္ အမ်ားစုေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေရြး 
ေကာက္ပြသဲည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ လက္ 
ေအာက္ မွလြတ္ေျမာက္ေရးဆႏၵခံယူပြၾဲကီး ျဖစ္သည္ဟု 
ခံယူထားၾကသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) 

၏ ဦးတည္မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္ကုိ အထူးျပဳ၍မဲဆြယ္ျခင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
ကုိပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အသီးသီးႏွင့္ 

ကုိက္ညီေသာ (အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ) 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဂတိက၀တ္အစရိွသည့္  အခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္သည္ မဲဆႏၵရွင္အမူအက်င့္ 
(voter behavior)  ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ယူဆခ်က္ 
အျမင္ကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အႏုိင္ရရိွခ့ဲသည့္  တုိင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားသည္ ယခု ေရြးေကာက္ပြတဲြင္႐ံႈးနိမ္ျ့ခင္း 

ႏွင့္ဆက္စပ္ကာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
မဲဆႏၵေပးျခင္းကိစၥရပ္ အေပၚျပန္လည္သုံးသပ္နုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ ဤေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အျငင္းပြား ေစာတက တက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ သေဘာ 
တရားကြဲစရာအေၾကာင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မဲဆြယ္ 
စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္မြတ္
စလင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား အေပၚ ေမးခြန္း 
ထုတ္ဖြယ္ရာလည္း ရွိခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲကို ပိုမို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ 
တည္ေဆာက္ေရး (state-building)ျဖစ္စဥ္၏အစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြင့္ဆို႐ႈျမင္ရန္ လိုသကဲ့သို႔၊ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အပါ 
အ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူထုအစိုးရအေပၚအမ်ားက 
ပိုမိုယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
အေရးပါေသာ ယႏၲရားတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ 
သင့္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္  SUMMARY
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ  BACKGROUND

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ 
နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ႒ာန ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္ 
(Australian National University) ၏ ျမန္မာသုေတသနစင္တာ  
(Myanmar Research Center) တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ တံခါးပိတ္စားပြ၀ုိဲင္း 
ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကုိ က်င္းပခ့ဲသည္။

ဤေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မိမိတို႔၏အေတြးအျမင္ 
မ်ားကိုေ၀မွ်ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အသိပညာ 
အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအၾကံေပးမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ(၃၀) 
ေက်ာ္ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားအသီးသီးမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီကာလႏွင့္ မဲေပး 
သည့္ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း ၾကည့္ရႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
မႈမ်ားမွရရွိလာခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

မွ်ေ၀ခဲ့သည္။
ဦးတည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ 

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အျပန္ 
အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား (interaction) စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား၏ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ 
ႏွင့္ စည္းရံုးမဲဆြယ္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၏ ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ ပြဲေျဖာင့္မတ္ 
မွန္ကန္ျခင္းအေပၚ လက္ခံနားလည္မႈ (Perception 
on Integrity)၊ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲ 
ျခင္းႏွင့္ ကနဦးေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားသည္ ေရွ႕ 

ဆက္ရမည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား 
အတြက္ မည္ကဲ့သို႔အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်သန္ေဟာက္ စည္းကမ္း 
ဥပေဒမ်ား (Chatham House rules) ႏွင့္အညီ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Chatham House rules) 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေဆြးေႏြးတင္ျပသူမ်ားသည္ မည္ 
သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ
ထားသည့္ ထိုသူတုိ႔၏ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားသက္
သက္ကိုသာ ေကာက္ႏႈတ္ထားသည္။

၃
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နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ၊ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား၏ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ စည္းရုံး မဲဆြယ္ျခင္း
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စည္း႐ံုးမဲဆြယ္ပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ပံ ုConduct of the campaign

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အဓိကက်ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ အေလးထားစိတ္၀င္စား
မႈျမင့္မားစြာရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပိုမိုသက္၀င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈရွိကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္မဲဆြယ္ပြဲ
မ်ားကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။  လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကို 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာတင္းၾကပ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအသီးသီးႏွင့္ 
တိငု္းရင္းသားေဒသမ်ားအပါအ၀င ္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံစ၀္မွ္း 
လံုးရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ 
စည္ရံုးမဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
သူမ်ားမွ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ပါ
၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္ၾကေသာ ၾကည့္ရႈၾကပ္မတ္ 
ခဲ့သူမ်ားကို မဲေပးသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
၎တို႔ယခုပါတီစည္းရံုး မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရ 
ျခင္းမွာ “ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္” ျဖစ္ 
သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ပင္ အျခားမ်ားစြာေသာ 
ျပည္သူလူထုမ်ားသည္လည္းကား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားေပၚ 
တြင္ အလံမ်ားလႊင့္ထူျခင္း၊ ရုပ္ပံုစာတန္းစတစ္ကာ 
မ်ားကပ္ျခင္းစသည့္ အေသးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ျပန္လည္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾက 
သည။္ ဤသညမ္ွာ သတင္းမဒီယီာမ်ား လြတလ္ပခ္ြင့္ႏငွ္ ့
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ
လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိျခင္း မတိုင္မီ သာမန္ျပည္သူမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ တိုက္ရိုက္ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈျပဳခဲ့ရေသာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားနွင့္မတူေတာ့သည့္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ ေျပာင္းလဲ 
မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ႕ျဖိဳးေရးပါတီႏွင့္  
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးသည္ 
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ရုပ္ပံုမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္သံုးၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အစားထိုး၍ အျခားေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားေလာင္း 
လွယ္မ်ား၏ ရုပ္ပံုမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို 
လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တ၀ိုက္ 
မဲဆြယ္ပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ 
လႊင့္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သေကၤတအေန 
ျဖင့္ အသံုးျပဳကာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ 
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ 
အာရံုစိုက္ခံရမႈအနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရ 
ျခင္းသည္  ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ပါတီကိုၾကည့္၍ မဲေပးပါဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္အက်ဳိးဆက္ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ “ပါတီကိုၾကည့္ပါ” ဟူေသာ နည္းဗ်ဴဟာသည္ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆံုးတြင္ေအာင္ျမ
င္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

စပ္ဆက္လ်က္ရွိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵမ်ားကို ကိုိယ္စားျပဳမည္ဟူေသာ 
ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ 
ေတြ႔က်ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ တိက်ျပတ္သား 
ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းအခ်က္ျဖစ္သည္။ 
မပီျပင္မျပတ္သားေသာ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ‘ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း’ကို ပံုေဖာ္ေပးမည္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ ကတိေပးမႈ 
ေအာက္တြင္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
အစိုးရမွာ တရား၀င္ျခင္းမရွိ ဟူေသာအခ်က္သည္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏မဲဆြယ္ခဲ့ရာ၌ 
အုတ္ျမစ္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သိုပင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာမဲဆြယ္ 
နည္းသည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲၾကီး 
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏  
စိတ္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္။ 
မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာေသာ 
အျခား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ မြတ္စလင္လူမ်ဳိးမ်ား 
လႊမ္းမိုးအထက္စီးရလာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာ သာသနာကိုကာကြယ္ရန္လိုအပ္ျခင္း 
ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအေတြးအျမင္အယူ၀ါဒီ 
မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ 
အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
(မ.ဘ.သ) ႏွင့္ အျခားယူဆခ်က္တူေသာလူမ်ား၊ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ျမွင့္တင္ေနခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးပံုမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ပါတီအရြယ္အစား၊ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိ 
ႏိုင္မႈမ်ား အေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ 

ဥပမာ၊ လူအမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို 
ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ကို
ယ္စားလွယ္ေလာင္းမိန္႔ခြန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရာမွ 
သိရွိၾကသည္။ ပါတီအသီးသီးတို႔၏အေၾကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွလူထုမိန္႔ခြန္း 
ေပးျခင္းအားျဖင္ ့အမ်ားသရိွိေစရန ္ထတု္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ 
(National Unity Party) အေနျဖင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ 
ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေရးႏွင့္ အရင္းရွင္ႏွင့္ 
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မ်ားေရာေထြးေနသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ 
(mixed economy) ကို အေျချပဳျပီး၊ အမ်ဳိးသား 
တိုးတက္ေရးပါတီ(National Development Party) 
မွာမူ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကို အဓိကထားေျပာဆိုကာ မဲဆြယ္ 
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီငယ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ ထို႔အတူ 
အျခားေသာပါတီငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏စတစ္ကာ 
မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားကပ္ျပီး (၁၂) နာရီအတြင္းမွာပင္ 
ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္း စသည့္ အဖ်က္အေမွာင့္           
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

လမ္းေပၚတြင္က်င္းပေသာ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားစြာတြင္ 
အဆိုေတာ္မ်ား၊ အကသမားမ်ားသည္ ပါတီ အကၤ် ီ၊ 
အလံမ်ား၀တ္ဆင္ကိုင္ေဆာင္ကာ ပါတီသီခ်င္းမ်ား 
ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမဲဆြယ္ျခင္းပံုမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ 
ကူး သၾကၤန္ပြဲမ်ားႏွင့္ပင္အလားသဏ ၭ ာ  န္တူေသးသည္။ 
စည္းေ၀းပြဲကို တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးမွ မိမိႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ႔ျဖိဳးေရးပါတီႏွင့္အမ်ိဳး
သား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမ်ား၏ ေဒသခံစည္းရံုး 
မဲဆြယ္ပြဲက်င္းပေရးမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ သၾကၤန္ပြဲမ်ားမွာကဲ့သို႔ 
ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းသည္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္ၾကားေရး 
ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစည္းထားေသာစနစ္ (infotainment) 
မ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအား စည္းရံုးကာ        
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္လႈပ္ရွားေစျခင္းျဖစ္ 

၄



ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ျမန္မာသုေတသနစင္တာ ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ႒ာန၏ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ
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ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ျပန္လည္ေ၀ငွခဲ့သည္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားတြင္ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ကိုဦးစားေပးသည့္ သြင္ျပင္သဏ ၭာန္ 

(hierarchy) ကိုလည္းေတြ႕ရွိရသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ထားေသာစင္ျမင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္မ်ား
၏ဘုရားစင္၊နတ္စင္အနီးရွိအျမင့္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ထိုင္ၾကျပီး ေက်းရြာေဒသခံအဖြဲ႔
၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ အမ်ားအားျဖင့္စကားစျမည္ေျပာဆိုၾကသည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထုိေက်းရြာၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပသနာရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈမ်ားကားမရွိခဲ့ေခ်။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးခြင့္ေပးကာ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း သည္ ထင္သာ 
ျမင္သာေသာ ျခြင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အလားတူေသာ ပံုစံျဖင့္ မဲဆြယ္ပြဲ 
မ်ားက်င္းပရာတြင္ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ မထင္မွတ္ထားေသာ 
တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျဖင့္ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရမႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး 
ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ 
မဲဆြယ္ပြဲတစ္ခုတြင္ လယ္သမားမ်ားမွ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို နားေထာင္ 
လက္ခံခဲ့ရာတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္လယ္သမားမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
၏ဇနီးသည္ မိမိတို႔၏လယ္ေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ရာထူးဂုဏ္သိမ္ကိုဦးစားေပးသည့္ပံုစံ (hierarchy) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ 
႐ႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ေၾကာ္ျငာေရး ပံုရိပ္ 
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲကိုတက္ေရာက္လာေသာသူတစ္ဦး
မွ ဤအခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ သူမ၏ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ ေၾကာ္ျငာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေပးေသာ 
ဓါတ္ပံုသမားတစ္ဦး ႏွင့္ ေျပာဆိုဖလွယ္ခဲ့ေသာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ခဲ့သည္။ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ဓါတ္ပံုဆရာအား ေၾကာ္ျငာေရးရုပ္ပံုမ်ားတြင္ အားကိုး 
ဖြယ္ရာၾသဇာတိကၠမ ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္  ပံုေဖာ္ေစလိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ 
ေျပာင္းလဲမႈအေနအထားအရ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္တစ္သားတည္း အလုပ္
လုပ္ကိုင္ေနေသာပံုမ်ိဳးသည္သာ ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကား 
အၾကံျပဳခဲ့သည္။ 

အင္တာနက္လူထုဆက္ဆံေရး-ဆိုရွယ္မီဒီယာ (social media) မ်ားကို 
ေရြးေကာက္ပြဲကာလတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အထူးသျဖင့္ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ မဲေပးပံုအသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ လူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
အတြက္ အင္မတန္ပင္အေရးပါေပသည္။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံျမိဳ႕မွ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း 
သိရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ Facebook 
ကိုလက္ခံအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္း (Smart Phone) မ်ားကို ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ေဒသခံလူအမ်ားမွ အသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီအသီးသီးမ်ား၏ အေၾကာင္းကိုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
သိရွိလာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြ၀ဲင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Facebook 
ကုိအသုံးျပဳရန္ထိတ္ရြ႕ံၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ Facebook အသုံးျပဳမႈ 
သည္တစ္ကုိယ္ေရသုံး၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာစာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွတ္ခ်က္စာမ်ား 
(comments)ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းကုိ Facebook ပုိင္ရွင္ အသုံး 
ျပဳသူဘက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သာဓကတစ္ခုမွာ 
တပ္မေတာ္မွဆႏၵမဲေပးမႈအေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ Facebookတြင္ အၾကမ္းဖက္ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိသည္တပ္မေတာ္မွဟု Facebook ကိုယ္ေရး 
အက်ဥ္းတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာသူမ်ားကို၊ အျခား Facebook 
သံုးစြဲသူမ်ားမွ ယင္းတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ 
ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီကို မလြဲမေသြမဲေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ Facebookမွ 
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၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေသာ မွတ္ခ်က္ေရးသားမႈ 
မ်ားျပဳခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးမွ သူမ ႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာတပ္မေတာ္သား 
တစ္ဦး၏ Facebookစာမ်က္ႏွာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျခားရာထူးၾကီး စစ္တပ္အရာ 
ရွိမ်ားရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အေၾကာင္းကို 
ေ၀မွ်ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ 
မိမိအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူမႈရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ 
Facebook တြင္ထုတ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု 
ႏွင့္တပ္မေတာ္အၾကား လက္ရွိတြင္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ 
တစ္သီးတစ္ျခားစီျဖစ္မႈႏွင့္ အေတြးအျမင္ မတူပဋိပကၡ 
ျဖစ္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္မည္ကိုစိုးရိမ္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္ 
အၾကိဳမ်ားတြင္ စစ္တပ္အရာၾကီးမ်ား အမ်ားစု 
ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕မ်ား၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမဲဆြယ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
မဲဆြယ္ပြဲမ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဥပမာ၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီလအတြင္း ဦး၀ီရသူသည္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ေသာ 
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားေသာ ၾကံ႕ခိုင္ေရး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမို 
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရမည္ကို 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမိဟန္တူသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံေသာ 
ေနရာတြင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
တစ္ဦးမွ သူ၏အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို 
မဲေပးမည္ဟုအခ်က္ေပၚအေျခခံကာ မဲဆြယ္ခဲ့ျပီး 
အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္မိမိတို႔ 
ႏွစ္ဦးလံုးကို ေထာက္ခံေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လူအမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီအဖြဲ႔ 
ျဖစ္ေသာ မ.ဘ.သ သည္ ပဋိပကၡျပသနာမ်ားကို 
ဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
မဲဆြယ္ပြဲကာလအတြင္း ၾကီးၾကီးမားမား အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား မရွိျခင္းသည္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားက
င္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကို 
မနက္ေစာေစာ (၇)နာရီတြင္ သုိ႔မဟုတ္ (၇)နာရီ 
မတိုင္မီတြင္ စတင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
မနက္ေစာေစာက်င္းပရျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားတြင္ မူးယစ္ေသာက္စားသူ နည္းပါးကာ၊ 
လူထုကို စည္းကမ္းတက်ၾကပ္မတ္စီစစ္ရန္ ပိုမို 
လြယ္ကူေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုတစ္ထစ္ခ် 
လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ယခု 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ လက္နက္မ်ား 
ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မဲဆြယ္ခ်ိန္အတြင္း ကင္းစင္ 
ေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ဤ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုး၀“လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ် 

တသည္”ဟု ေခါင္းစဥ္မတပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
ျပည္သူ အားလံုးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ 
ေက်နပ္ေလးစားဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) အေန 
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္မတန္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ 
ရသည္။

၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ျခင္းမွ အျငင္း 
ပြားဖြယ္ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ သြင္ျပင္တစ္ခုမွာ ပါတီ 
အားလံုးမွ မိမိတို႔၏ စတစ္ကာမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္ 
မ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားမွ ဖ်က္ဆီး၊ ျဖဳတ္ပစ္ 
ေၾကာင္းဟုဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ ျဖဳတ္ခ်ပစ္ျခင္းသည္ 
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (National  
Democratic Force)ပါတီအတြက္အဓိကျပသနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ 
လာ သူတစ္ဦးမွ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ ပိုစတာ 
မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပါဗ်ဴဟာက်က် ျဖဳတ္ 
ပစ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားကာ၊  ယင္းသည္မဲဆြယ္ 
ပြဲကာလမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းတစ္ခု ျဖစ္ 
သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပါတီပိုစတာမ်ား 
ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပါ ဗ်ဴဟာက်က်ျဖဳတ္ခ်မႈမ်ား 
မရွိေသာ္လည္း၊ တစ္ရံတစ္ခါ အေသးစားျဖဳတ္ခ်မႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားပါက တစ္စံုတစ္ဦးမွၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈ
မ်ားလိုအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအေျခအေန 
ျပသနာမ်ားသည္ ရဲမ်ားထံသို႔တိုင္ၾကားသည္အထိ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကီးထြားလာေလ့ရွိကာ၊ 
မဲဆြယ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲသူ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ဆိုင္း 
ဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိခဲ့ၾက 
သည္။ ဤအခ်က္မွာ ပါတီမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ 
အားနည္းေနသည့္အေျခအေနကို ေထာက္ျပလွ်က္ 
ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုသုိ႔ယံုၾကည္မႈ 
အားနည္းေနျခင္းမ်ားသည္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ဒီမိုက 
ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ေအာက္ေျခပိုင္း၌ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာက္မရွင္မ်ား၏ ေဒသခံေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ ပါတီမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားသည့္အျငင္းပြား 
ျပသနာမ်ားကို ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးၾကရသည္။ 
သာဓကတစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး 

ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (Arakan 
National Party) ၏ ပိုစတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆင္တူ 
သည့္အစိမ္းေရာင္မ်ားကို ၎တို႔၏ ပိုစတာမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟူသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေဒသခံမဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္း 
ေပးျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခို္င္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ထိုပိုစတာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုရပ္တန္႔ 
ခဲ့သည္။

ပါတီအမ်ားစုမွ လက္ခံသေဘာတူညီထားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ (Political 
Party Code of Conduct) ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ျဖင့္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ထိုက်င့္၀တ္မ်ားေရးသားျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါ 
သည့္သူမ်ား (stakeholders) ကို တာ၀န္သိသိ 
စနစ္တက်ျဖင့္ မည့္သို႔မဲဆြယ္ရမည္ကို အတူတကြ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈရွိေစခဲ့သည့္အျပင္၊ ယင္းသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ေဒသခံ 
ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ပါတီမ်ား 
အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ 
အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ ဤေကာ္မတီ 
ငယ္ေလးမ်ား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိေအာင္ျမင္မႈ 
ရွိသည္မွာ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔အၾကား ကြာျခားမႈမ်ားရွိ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယင္း 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားျခင္းေရွာင္ရွားေရးတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ေဒသခံပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 
စနစ္ကို ေနာင္အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္သာ 
တိုးျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္း Dispute resolution

၆
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အပိုင္း (၂)  PART 2 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာထိေရာက္ေသာ၀န္းက်င္ရိွျခင္းသည္ ယခင္တြင္မရိွခ့ဲဘူးေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း 
ထင္သာျမင္သာရိွေစျခင္း ႏွင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ရိွေစျခင္းတုိ႔အတြက္အေထာက္အပ့ံျဖစ္သည္။ မဲစာရင္းမ်ားကုိ အစုခြကဲာ၊ 
အတြစဲဥ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပကာ ေဒသခံရပ္ကြက္႐ုံးမ်ားတြင္ ထားရိွကပ္ထားခ့ဲၾကသည္။ ၎မဲစာရင္းမ်ားကုိလည္း 
ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဂ်ာနယ္သတင္းစာ ႏွင့္ အင္တာနက္ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတဆင့္ မဲစာရင္းမ်ားကုိ စီစစ္ၾကရန္ 
တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္မွ ၁၈ သန္းေက်ာ္ခန္႔ေသာ တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့ရ္ွ 
(message) မ်ားပုိ႔ကာ ျပည္သူမ်ားကုိ မဲစာရင္းစစ္ရန္ ႏႈးိေဆာ္ခ့ဲသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ။ Efficacy of electoral process

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား  Voter lists

အမ်ားသျဖင့္ မဲစာရင္းလာၾကည့္သူမ်ားသည္ မိမိိ 
တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုယ္စား 
မဲစာရင္းစစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာရပ္ကြက္ရံုးမ်ားမွ 
မဲစာရင္းတစ္ခုလံုးကို ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္၍ Facebook 
တြင္တင္ကာ လူဦးေရအေရအတြက္မ်ားႏုိင္သမွ်
မ်ားေအာင္ Facebook တက္ခ္ (Tag) လုပ္ေပးခဲ့ကာ 
လူအမ်ားကို သူတို႔၏နာမည္ပါမပါ၊ မွန္မမွန္စစ္ေဆး 
ရန္တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းလံုးလံုးေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အမည္မဲစာရင္း အမွန္တကယ္ လာေရာက္စစ္ေဆး 
ေသာေနရာမ်ား ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အနည္းငယ္ 
မွ်သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ 
ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းအထိ (၄)သန္းခန္႔ 
ေသာအမည္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းအခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
မဲအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားပါ၀င္ 
ဆင္ႏႊဲမႈပိုမိုရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မွ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်မဆိုင္းမတြ 
တာ၀န္သိသိျဖင့္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ 
ေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ 
ျပည္သူမ်ား ဤကဲ့သို႔ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈမွာ အေတြ႕ 
အၾကံဳသစ္တစ္ရပ္သက္သက္သာ ျဖစ္ေသးသည္။ 
၎သည္ အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ျပဳစုသည့္မဲစာရင္း ေစ့စပ္တိက် 
မွန္ကန္မႈႏွင့္ အေျခခံျပည္သူမ်ားမဲစာရင္းမ်ား 
လြယ္ကူစြာ ရရွိစစ္ေဆးႏိုင္ေစျခင္းတို႔အတြက္ ပိုမိုေ
ကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အဓိကက်ေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆရသည္။

လူေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေနရာ 
ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမ်ားျပဳစု 

ျခင္းမ်ား၊ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ အင္မတန္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးျပီး၊ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအေနျဖင့္ ေစာဒကတက္ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာကို 
ရရွိခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ၀င္ေရးႏွင့္ မဲဆႏၵပညာ 
ေပး အထူးသီးသန္႔ လံႈ႕ေဆာ္စည္းရံုးပြဲ (campaign) 
မ်ား ေဆာင္ရြက္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း၊ မဲစာရင္း 
အမည္စာရင္းေပးသြင္း ေဖာင္တင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ 
မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္မဲစာရင္းတြင္ နာမည္ပါ၀င္ခဲ့ 
ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျမင့္မားေသာ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္မဲစာရင္း မွန္ကန္ေအာင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းအေျခခံ 
ကာ အမည္စာရင္း စီစစ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ 
အင္မတန္ရႈပ္ေထြးခက္ခဲကာ ေခါင္းခဲဖြယ္အလုပ္ 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (General Administrative 
Department)မွ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ၾကြစြာ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

မဲစာရင္းမွန္ကန္ေအာင္စီစစ္ျခင္းႏွင့္ မဲစာရင္းကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကုိျပဳလုပ္ရာ
တြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ရျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္း 
အရင္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ မဲစာရင္းမ်ားကုိ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၏ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန၏စာရင္းႏွစ္ခုေပါင္းကို အေျခခံျပဳစုကာ 
စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ စာရင္းအခ်က္အလက္ မမွန္မကန္ျဖစ္ပါက 
သက္ဆိုင္သည့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကုိေစာဒက 
တက္ရန္ ၀န္ေလးအားနာတတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
ရွိျခင္းေၾကာင့္၊ အမွားအယြင္းမ်ားရွိပါကျပင္ဆင္ 
ေလ့မရွိေသာ ထိုစာရင္းမ်ားရွိ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာ 
မွန္ကန္တိက်ျခင္းမရွိေပ။ ထိုသို႔တိက်မွန္ကန္မႈ 
မရွိေသာ စာရင္းႏွစ္ခုေပါင္းကို အေျခခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ရလာဒ္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာမဲစာရင္းမွာလည္း 
တိက် မွန္ကန္မႈမရွိခဲ့ေခ်။ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ 
ေနာက္ပိုင္းမဲစာရင္း မမွန္ကန္မႈမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မဲစာရင္းတြင္ အမွားအယြင္း 
မ်ားစြာပါရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကိုျပန္လည္ 
ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ လူအမ်ားသည္ 
အမည္စာရင္း မမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ မဲရံုမ်ားတြင္ 
မဲေပးခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ခံရမည္ေလာဟူေသာ 
စိုးရိမ္မႈ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆံုးတြင္ေမွ်ာ္လင့္ထား 
သကဲ့သုိ႔ ျငင္းပယ္ခံရမႈမ်ားမျဖစ္ခဲ့ေပ။ ႀကီးမား 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
နည္းပညာသံုးကာျပဳစုျပန္ၾကားမႈအေပၚ အထူးသျဖင့္ 
ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၎သည္ အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္ 
အကူမ်ားစြာ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
နည္းပညာ သုံးခ့ဲျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္အသိေပးခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းစာရင္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား 
၏ အမည္မ်ားသည္ စာလံုးေပါင္းမမွန္မကန္ ေဖာ္ျပ 
ျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္၊  ေနာက္ပို္င္းမဲစာရင္းျပန္လည္ ေစ့စပ္ 
စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္အဆင့္တြင္ အမည္မ်ားကို 
မွန္ကန္ေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ 
ထို႔အတူ၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံ ေနထိုင္ 
သူ မဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ ထုတ္ပယ္ရျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရ 
သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕ 
ကဲ့သို႔ေသာအျခားေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ခြါသြားသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားစြာရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားဆံုး႐ႈံးမည္ 
ကိုစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ျဖစ္သည့္ ဌာန 
ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔တင္ျပရမည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
အလုပ္မ်ားကို မေဆာင္ရြက္လိုေသာေၾကာင့္ မူလက 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာေနရာ၏ စာရင္းတြင္သာထားရွိ 
လိုၾကသည္။ အက်ိဳးရလာဒ္အေနႏွင့္ ထိုကဲ့ေသာ 

၇



၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္၈

ေနရာမ်ားတြင္ မဲစာရင္းတြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္ဆႏၵရွင္ 
အေရအတြက္ မ်ားစြာနိမ့္ပါးခဲ့ရာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား 
တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ပင္ နိမ့္က်နည္းပါးခဲ့သည္။

ဤေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ မဲေပးရန္အတြက္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံမွျပန္လာေကာင္း ျပန္လာခဲ့လိမ့္မည္ဟု 
ယူဆရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္ပမွ ျပန္လာ၍ 
မဲေပးရန္ အထူးအေလးထား တိုက္တြန္းသည္ကို 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ရေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လာမဲေပးေရးကို 
ထိုက္သင့္သေလာက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း 
မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
မဲေပးရန္အတြက္ မဲရံုမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားရွိေစကာမူ၊ ထိုင္းရဲအရာရွိမ်ားမွ 
တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ သတ္မွတ္ကာလထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ေရွာင္တခင္ 
ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားစစ္ကာ လာဘ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ျခံဳငုံသုံးသပ္ရေသာ္ မဲေပးခြင့္ရရိွေရးေသခ်ာမႈ
ရိွေစရန္ ျပည္သူမ်ားမွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခ့ဲၾကရသည္။ 
အဆုံးစြန္အေနျဖင့္၊ ဤသုိ႔ျပည္သူမ်ားမွပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ရျခင္းအခ်က္သည္ စပ္လ်ဥ္းလ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ 
ျပည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံသားမွတ္တမ္း ျပဳျခင္းမ်ားအေပၚ ေမးခြန္း 
ထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ လက္ရိွ အေနအထားအရ 
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွတ္တမ္းျပဳျခင္းသည္ အစုိးရႏွင့္အဆက္ 
အဆံရိွသည့္လူမ်ားသက္သက္ကုိသာ စာရင္းသြင္း 
မွတ္တမ္းတင္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေသာစနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသို႔မျပည့္စုံကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနေသာ 
ႏုိင္ငံသားမွတ္တမ္းစားရင္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအေျခခံထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ 
စာရင္းအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖန္တီးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဤအခ်က္သည္ အရပ္ဖက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (civil 
reform) ကုိ မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟူေသာ 
ေမးခြန္းက့ဲသုိ႔ပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္အျခားေသာ 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အရပ္ဖက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
(civil registration)၊ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး 
(state building) ႏွင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(bureaucratization) စသည္အေပၚ မည္သို႔ ဆက္လက္ 
ကုိင္တြယ္သြားမည္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ၾကီးေအာက္တြင္ 
ရိွေနသည့္ က႑ေသးေသးေလးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။

ဆႏၵမဲေပးခ့ဲသူမ်ားသည္ မွန္ကန္စြာမည္က့ဲသုိ႔ မဲေပးရ 
မည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သိရိွနားလည္ပုံေပါက္သည္။ 
ေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာက္သူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ခ့ဲ 
ေသာမဲရုံမ်ားတြင္ မူလေမွ်ာ္လင့္ထားသက့ဲသုိ႔ ပယ္မဲ 
မ်ားစြာမရိွခ့ဲေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ မဲေပးသူမ်ားသည္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲမ်ားကုိ မည္သည့္မဲပုံးထဲတြင္ ထည့္ရမည္ကုိ 
မေသခ်ာမႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 
ဆႏၵမဲေပးသူမွ မဲပုံးမွားထည့္ပါက တာ၀န္ရိွမဲရုံးမႉးမွ 
မဲပုံးမွားယြင္း ထည့္ခ့ဲေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ကာ 
ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မဲရုံပိတ္ေသာအခါ ထုိမဲမ်ားကုိ မဲပုံး 
အမွန္ထဲသုိ႔ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္ကာ၊ မဲေရတြက္ 
ခ့ဲသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေဒသခံမဲ႐ုံမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အရာရိွမ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
(voting process) ကုိ တရားမွ်တစြာႏွင့္တည္ျငိမ္ 
ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြလုဲပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး၊ မဲေပးသူမ်ား 
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးကုိ အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ 
လုိက္နာရန္က်င့္၀တ္ (Code of Conduct) ကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေသာအခါ (ဥပမာ- ပါတီ ဆႏၵမဲဆြယ္ပြမွဲ 
တီရွပ္အကႌ်မ်ားကုိ မဲရုံမ်ားအနီး၀တ္ဆင္ျခင္း) တာ၀န္ရိွ 
ေရြးေကာက္ပြအဲရာရိွမွ ၿငိစြန္း လ်က္ရိွေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းသတိေပးခ့ဲၾကသည္။

အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္တြင ္ေရးသားေဖာ္ျပထား 
သည့္ တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနထုိင္သည့္ 
တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ထုိေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာတုိင္းရင္း 
သားေရးရာ၀န္ၾကီးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မဲေပး 
ရန္ လ်ိဳ႕၀ွက္မဲျပားအပုိ တစ္ခုရရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မဲေပးရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ 
ေဖာ္ျပပါတုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္းအေရးနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပသနာကိစၥရပ္မ်ားရိွခ့ဲသည္။ ျဖစ္ရပ္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားအရ၊ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ 
တစ္ခုခု ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သူမ်ားသာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွျပီး၊ တုိင္းရင္းသားႏွစ္ခု (ကျပား) 
အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားခံရသူမ်ား (ဥပမာ၊ 
ဗမာ-ကရင္) သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္တြင္ မည္သည့္ 
တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးအမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ 
ျပထားျခင္းမရိွေသာသူမ်ားမွာမူ မဲေပး ခြင့္မရရိွခ့ဲေခ်။

အလားတူျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ 
ေနထိုင္ေသာ မြန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား လိုအပ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ လူဦးေရထက္ပိုမိုနည္းပါးေန 
ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္စားျပဳ မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
၀န္ႀကီးမရွိသျဖင့္ ကရင္(သုိ႔မဟုတ္) ရခိုင္ တိုင္းရင္း 
သား ေရးရာ ၀န္ႀကီးေရြးေကာက္ေရး မဲႏွစ္ခုအနက္မွ 
တစ္ခုခုကိုေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သူမ၏ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမွ ကုိယ္စားျပဳေသာသူ မရွိ 
ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ‘တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး’ 
တစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးမည္သည့္ တိုင္း
ရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးတစ္ဦးဦးကိုမဆို မဲေပးေရြးခ်ယ္ 
ခြင့္ကို ရရွိထိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

အလားတူျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ မဲဆႏၵစာရင္းကို 
မစစ္ေဆးမိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးသည္ မဲစာရင္းတြင္ 

သူမသည္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားျခင္း 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကရင္တိုင္းရင္းေရးရာ၀န္ၾကီးကို 
မဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ယင္းသည္ ျမန္မာ ဗ်ဴရို 
ကေရစီစနစ္၏ မ်ားျပားလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန 
အဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
အမ်ိဳးမ်ဳိးကြဲျပားျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မည္သည့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
မေသခ်ာမႈမ်ား အင္မတန္ ျမင့္မားစြာရွိေၾကာင္းကို 
ေထာက္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြ
င္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ၀န္ႀကီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑မွာ မရွင္းမလင္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ 
စပ္ဆိုင္ေသာ တိုင္ရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေရြး 
ေကာက္ပြဲဆႏၵမဲေပးမႈတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္း ျမင့္မား 
ေၾကာင္းကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ႀကိဳတင္မဲ ေပးႏိုင္မေပးႏိုင္မႈကိစၥသည္ တာ၀န္ 
ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လံုး၀ 
သက္ဆိုင္ပံုေပါက္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
သတင္းဂ်ာနယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ 
အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရန္ အင္မတန္ ခက္ခဲခဲ့ 
ေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲရက္ မတိုင္မီ ေဒသခံေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ မိမိ၀ယ္ယူထားေသာေလယာဥ္ 
လက္မွတ္ကို ျပသႏိုင္ပါက ႀကိဳတင္မဲကို လြယ္ကူစြာ 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈမ်ားတြင္ မဲရွင္မ်ား၏ 
ဆႏၵမဲေပးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာမန္ထက္ ပို၍ 
ဂရုတစိုက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မထင္မရွား ေရြးေကာက္ပြဲရံုးတြင္ 
လူတစ္ဦးမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မွားယြင္းစြာ 
မဲေပးခဲ့ရာ၊ တာ၀န္ရွိအရာရွိမွ ထိုအမွားအယြင္းကို 
သတိျပဳမိေသာအခါ၊ မဲေပးခဲ့သည့္သူကို သြားေရာက္ 
ရွာေဖြကာ ရံုးသို႔ျပန္လာ၍ မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ 
ေပးေစခဲ့သည္။

မဲေပးျခင္းျဖစ္စဥ္  
Voting process

Image: Taungoo, Gerard McCarthy, 2015 
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အပိုင္း (၃)  PART 3

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား Election results

မဲေရတြက္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲ ႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ျခင္း Counting, advanced vote and release of results

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဲေရတြက္ျခင္းသည္ စနစ္တက်အစီအစဥ္အလိုက္ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းေစာင့္ 
ၾကည့္အကဲခတ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ပါတီအရာရွိမ်ားမွ မဲရံုအတြင္း မဲေရတြက္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈၾကပ္မတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေနရာအမ်ားစုတြင္ အင္မတန္အေရးပါသည့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ အညီ မဲရလာဒ္မ်ားကို မဲရံုမ်ား၏ 
အျပင္ဘက္တြင္ မဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးသည္ ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထုတ္ျပန္ကပ္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

မဲရလာဒ္မ်ားကုိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ မည္မွ်အထိ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္မွာ တာ၀န္ရိွ 
ေရြးေကာက္ပြေဲကာက္မရွင္ အရာရိွ၏လုပ္ရုပ္ကုိင္ရည္ 
ကြ်မ္းက်င္မ်ားအေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာကြျဲပားမႈမ်ား 
ရိွသည္။ ထုိ႔အတူ အသုံးျပဳခ့ဲသည့္မဲေရတြက္ျခင္း
စနစ္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ (ဥပမာ၊ လႊတ္ေတာ္ 
အသီးသီး၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြေဲန႔တြင္ 
ေပးသည့္မဲမ်ားေရတြက္ျခင္း မတုိင္မီတြင္ ႀကိဳတင္ 
ေရတြက္ျခင္း) မဲမ်ားကုိမည္မွ်ႏႈန္းအထိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
ေရတြက္ႏုိင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲလိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေ၀ဖန္ခံခ့ဲရဆုံးႏွင့္ အစြပ္စြခံဲခ့ဲရဆုံးေသာ 
ႀကိဳတင္မဲအေရးကိစၥကုိ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲ စီမံခန္႔ခြလုဲပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ 
ပြရဲက္တြင္ ေပးခ့ဲေသာ မဲအေရအတြက္ေရတြက္ျပီး 
ေနာက္ပုိင္းမွ ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ 
ေသာ္လည္း၊ ယခုေရြးေကာက္ပြတဲြင္ မ်ားေသာအား 
ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ မဲရုံအတြင္းတြင္ေရွးဦးစြာ 
ေရတြက္ခ့ဲၾကသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ 
အေနျဖင့္ ျမင္ေလ့ျမင္ထမရိွေသာပုံစံမဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွမဲရုံမ်ားမွ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳး
သားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံသည့္မဲမ်ားျဖစ္ေန 
သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ပါတီအေန ျဖင့္ 
ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၀ 
ကထက္ပင္ ယခုအေခါက္တြင္ ပုိမုိအေလးထား 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားခ့ဲသည္။ ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရာတုိ႔တြင္ အကူအညီအေထာက္ 
အပ့ံ စီစဥ္မႈမ်ားေပးခ့ဲသည္။ ယင္းသည္ ႀကိဳတင္မဲေပး 
သည့္ကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိမုိရိွေအာင္ ေထာက္ပ့ံ 
ကူညီခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယကင္းရွင္းမႈမ်ား မကင္းစင္ 
ခ့ဲေပ။ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားမဲရုံသုိ႔ေရာက္ရိွလာသည့္
အခ်ိန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမည္သုိ႔ေရတြက္ျခင္း စသည့္ 
အျငင္းပြားျပႆ နာရပ္မ်ားရိွခ့ဲသည္။

မဲရုံမ်ားအျပင္ ေရတြက္မဲရလာဒ္မ်ားကုိ ေနျပည္ 
ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ထံသုိ႔၊ 
ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထံသုိ႔ မည္မွ်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ 

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးႏႈန္းမွာ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တစ္ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အေပၚ မူတည္ကာ ကြျဲပားမႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။ အလုပ္ 
သေဘာျဖစ္စဥ္အရ ဗဟုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မေပးပုိ႔မီ 
တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလာဒ္မ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ လက္ခံစုစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေစကာမူအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္(ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္) 
ရလာဒ္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာ ခရုိင္ရုံးမ်ားသုိ႔တစ္ဆင့္ 
မပုိ႔ေတာ့ဘဲ ပုိမုိျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ 
သုိ႔ တုိက္ရုိက္ပုိ႔ခ့ဲၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ရလာဒ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ သိရိွႏုိင္ျခင္းမရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစခ့ဲကာ၊ 
မဲလိမ္လည္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ 
ထြက္ေပၚေစခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးမ ရလာဒ္မ်ားကုိ လက္ခံစီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ 
ရလာဒ္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၉)ရက္မွ စ၍ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္း 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္အေပၚ 
အမ်ားမွ စိတ္၀င္စား အာရုံစုိက္ခံမႈမ်ားရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ အရာတစ္ခု 
မွာ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြၿဲပီး အေစာပုိင္း 
ရက္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ရလာဒ္ထုတ္ျပန္ရာ၌ 
အခ်ိန္ေႏွးေကြးမႈမ်ားရိွသည္ဟု ေစာဒကတက္ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြအဲျပီး ငါးရက္အတြင္း ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း မွ်ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ထုိင္ခုံေနရာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ျဖစ္ 
ရာ၊ ယင္းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္၀က္ခန္႔မွ်သာ ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အေနႏွင့္
မဲေရတြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္အဆင့္အေၾကာင္းႏွင့္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ မဲရလာဒ္ကုိမွန္ကန္စြာထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ေရွးဦးစြာ 
ႀကိဳတင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသင့္ေပသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ရလာဒ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ
အေပၚ အမ်ားျပည္သူမွစိတ္၀င္စားမႈအားသည္လည္း 
အတုိက္အခံပါတီကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္နည္းပါး
လွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီကုိ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အႏုိင္ရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရိွသျဖင့္ 

မည္သည့္ ရလာဒ္ထြက္ထြက္အက်ဳိးမထူးျဖစ္ခ့ဲေသာ 
လူစိတ္၀င္စားမႈနည္းခ့ဲသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြႏွဲင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ေရြးေကာက္
ပြအဲေနအထားမွာလည္းကြာျခားၿပီး၊ အတုိက္အခံပါ
တီမွအစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ေခ် အင္မတန္ျမင့္မားသျဖင့္ ၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္ထုတ္ျပန္မႈတြင္ လူအမ်ား၏စိတ္
၀င္စားခံရမႈျမင့္မားစြာရရိွခ့ဲသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအၾကား အျခားသိသာထင္ရွားေသာ 
ျခားနားခ်က္တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္စီမံမွတ္သား 
ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မရွင္ 
မွထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအဆင့္မွ တက္လာ 
ေသာ ရလာဒ္မ်ားအားလုံးမွာ တိက်မွန္ကန္မႈမ်ား 
ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
မရိွခ့ဲေသာ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ခ့ဲေသာ အဖြ႕ဲမ်ားက ရလာဒ္မ်ား 
သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွန္ကန္မႈရိွခ့ဲေၾကာင္းကုိ 
အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာ၀န္းက်င္သည္ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းပုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းတြင္ အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာေပးခ့ဲေသာ အေရး 
ပါသည့္ က႑ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအေတာ 
အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကင္းသျဖင့္၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္ၾကားမႈမ်ားသည္ ‘မဲရလာဒ္မ်ား 
ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း’ ႏွင့္ ‘ပဋိပကၡမ်ား’ တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
သည့္သတင္းမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေရြးေကာက္ပြ ဲ မဲရလာဒ္ ေရတြက္ထုတ္ျပန္မႈသည္ 
မဲေရတြက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေ၀ဖန္ေစာဒကတက္မႈမ်ား 
ရာႏွင့္ခ်ီရိွခ့ဲေသာ အာဖရိကတုိက္ေတာင္ပုိင္းရိွ 
မုိဇမ္ဘိခ္ႏုိင္ငံ (Mozambique) ၏ ၂၀၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိ 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲေရတြက္မႈရလာဒ္မ်ားကုိ 
လိမ္လည္ေျပာင္းလဲျခင္း အခြင့္အေရးကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ 
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္
မ်ားကုိ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပါ ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္ 
ဟူေသာ အခုိင္အမာအဆုိျပဳမႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။

Facebook ၏ အခန္းက႑သည္ႏုိင္ငံေရးအရ 
တာ၀န္ခံမႈအတြက္ ယႏ ၲရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ခ့ဲျခင္း 



ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ျမန္မာသုေတသနစင္တာ ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ႒ာန၏ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၁၁
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မွာ မွတ္ခ်က္ျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္၊ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီး လူအမ်ား၏ 
Facebook သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ရက္သတၱပတ္ကာလအတြင္း တစ္ေန႔လွ်င္ 
ေလးႀကိမ္ခန္႔မွ် ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္မ်ား အဆက္မျပတ္သတင္းပုိ႔ေရာက္ရိွေန 
ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္မွ မဲရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ေနျခင္း 
ျဖစ္စဥ္ကုိ လူအမ်ားမွသိရိွေအာင္ ဖန္တီးရာတြင္ အကူအညီမ်ားေပးခ့ဲသည္။ 
သုိ႔ေစကာမူ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္က့ဲသုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြေဲကာက္မရွင္မွ ရလာဒ္မ်ားကုိ လက္၀ယ္ရရိွေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ယူဆရ 
ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီး ရက္အတန္ၾကာမွ ရလာဒ္မ်ားထုတ္ျပန္မႈအေပၚ 
အားမရစိတ္ပ်က္မႈမ်ားရိွခ့ဲသည္။

ရလာဒ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စိတ္၀င္စားအ့ံအားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
အမူအက်င့္ (voter behavior) မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ
စီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္သည္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ အနီေရာင္မ်ား ဖုံးလႊမ္းကာအႏုိင္ရရိွခ့ဲသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ပါတီအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းမႏၱေလး 
တိုင္းေတာင္ပုိင္းရိွ မိတီၳလာၿမိဳ႕က့ဲသို႔ ေသာေနရာမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ား 
ကုိ ႀကိဳၾကားအႏုိင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မဲဆႏၵရွင္အမူအက်င့္ (voter behavior) သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေလ့လာထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္၊ ဤရလာဒ္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ 
ရရိွခ့ဲျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အတားအဆီး 
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။ အေျခခံအားျဖင့္၊ ျပည္သူမ်ားသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခ့ဲသက့ဲသုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုတြင္လည္း မဲေပးရသည္ကုိ 
ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာလုံလုံေလာက္ေလာက္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
မရိွေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္သုေတသန စူစမ္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ 
ျခင္း အလြန္အားနည္းေနလ်က္ရိွရာ၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလ၌ အထူး   
သျဖင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္အမူအက်င့္ေနာက္ကြယ္တြင္
ရိွေသာ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

မည္သို႔ဆုိေစကာမူ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြသဲည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
လက္ေအာက္မႈ လႊတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵခံယူပြႀဲကီးဟု လက္ခံထားၾကသည္။ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) ၏မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးပါအခ်က္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္  မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ 
(လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္) ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဂတိက၀တ္အစရိွသည့္ 
အခ်က္မ်ားျဖင့္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရရိွခ့ဲျခင္းမွာ  ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ 
လူမ်ိဳးေရးခံယူခ်က္မ်ား တစ္ခုတစ္စည္းတည္းမျဖစ္ဘဲ အစိတ္စိတ္အျဖာျဖာပုိင္းျခား ကြဲ
ထြက္ျခင္းအေၾကာင္းတရားႏွင့္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ 
သူမ်ားက ‘တုိင္းရင္းသားမ်ားေပးေသာဆႏၵမဲ’ (ethnic vote) မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု 
အတြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ပါတီစုံမ်ားေၾကာင့္ မဲမ်ားကြထဲြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ 
ဟုတင္ျပေျပာဆုိခ့ဲသည္။ အျခားသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ လုံး၀သီးသန္႔ကုိယ္စား 
ျပဳေသာ ပါတီတစ္ခုဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ေလာ၊ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေန 
လွ်က္ရိွရာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္း(political project of 
ethnic parties) တစ္ခုလုံး အေနျဖင့္ အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံ ႏိုင္မည္ေလာဟု ေမးခြန္း 
မ်ားထုတ္ခ့ဲသည္။ 

 အဓိကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားမွ ေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမဲေပးသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြသဲည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (national transformation) 

မဲဆႏၵရွင္အမူအက်င့္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ 
ကနဦးထင္ျမင္ခ်က္မ်ား  Initial perceptions of 
voter behaviour



၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္၁၂

အတြက္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံ 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ “ကုိယ့္အမ်ိဳး/လူမ်ိဳး တစ္ခုအတြက္ 
ပဲမဟုတ္ဘဲ၊ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
မဲေပးရန္လုိအပ္သည္” ဟု ခံယူခ်က္ တစ္ရပ္ရိွရာ၊ 
ယင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္သူ အမ်ားစုမွ လက္ခံ 
ေလ့မရိွေသာ တစ္ေသြးတစ္ႏိုင္ငံတည္း သားခ်င္း 
ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလွ်က္ 
ရိွသည္။ 

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အစိတ္စိတ္အျဖာျဖာ 
ကြထဲြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္း မွ ပုံစံေျပာင္း 
ခြထဲြက္ကာ၊ ပါတီမ်ား အတူတကြ ေပါင္းစည္းေသာ အခါ 
(ဥပမာ- ရခုိင္ျပည္နယ္) ယင္းစုစည္းထားေသာ ပါတီမ်ား 
သည္ ပုိ၍ေအာင္ ျမင္မႈမ်ား ရရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
ထုိ႔အတူ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေထာက္ခံ မဲေပးခ့ဲသည္ဟုယူဆရေသာ  
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္သည္ (Shan 
Nationalities League for Democracy) ပါတီဖြဲ႔စည္း 
ထူေထာင္ခ့ဲသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ မ်ားစြာကုိ အႏုိင္ရရိွခ့ဲသည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ သပိတ္ေမွာက္ၿပီးေနာက္ပ္ုိင္း 
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (Shan 
Nationalities Democratic Party) ကုိ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြ၌ဲ အႏိုင္ရေအာင္ျမင္မႈရရိွေအာင္ 
အေထာက္အပ့ံေပးခ့ဲေသာ  ၿမိဳ႕ျပေနလူလတ္တန္းစား
ကုန္သည္မ်ားသည္ ပါတီေျပာင္းကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကုိ မဲေပးခ့ဲၾကသည္။ 

အလားတူေသာ တုိင္းရင္းသားေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
အမ်ိဳးသားေရးအၾကား လြန္ဆြသဲည့္ျပသနာတစ္ရပ္ကုိ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားမွ မြန္တုိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံလုိသက့ဲသုိ႔၊ 
“ေျပာင္းလဲျခင္း” အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
အတြက္လည္းမဲေပးလုိခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအသီးသီးတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္နည္းဗ်ဴဟာကုိက်င့္သုံးကာ ေဒသခံ 
မြန္လူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္းျဖင့္ 
ဆႏၵမဲတစ္မဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆႏၵႏွစ္ခုလုံးကုိ ၿပီးျပည့္စုံေစ 
ခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လူ
နည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရိွခ့ဲသည္ကုိ သုေတသနမ်ားပုိမုိျပဳ
လုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
အႏုိင္မရရိွျခင္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေၾကာင္း 
ကုိ ေဒသခံအမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရိွျခင္းေၾကာင့္
လား (သုိ႔မဟုတ္) သူတုိ႔၏ မူ၀ါဒ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား သည္ 
ဆႏၵမဲရွင္မ်ားႏွင့္ တထပ္တည္းက်ကုိက္ညီမႈမရိွျခင္း 
ေၾကာင့္လား စသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးဖြယ္ရိွသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ မိမိတုိ႔ပါတီအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ 

မ်ားရရိွႏုိင္သည္ဟု ယူဆရေသာေနရာမ်ားတြင္ 
မဲေပးျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း) က့ဲသုိ႔ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ျဖစ္ေစရေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ဧကန္စင္စစ္တြင္မူ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ 
ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ဆႏၵမဲေပး 
ျခင္းကုိဖ်က္သိမ္းရသည့္အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွ
သည္။ အဓိကအခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အခ်ိန္တုိက္ဆုိင္မႈ 
(timing)ႏွင့္ ထုိေဒသတြင္ တည္ရိွသည့္အစုိးရအမ်ိဳး 
အစားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ 
ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ရမည့္ 
ေဒသခံလူမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းရမည့္ေကာ္မတီတစ္ခုကုိ 
မဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မဖြ႕ဲစည္းလုိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမကပ္မီအခ်ိန္တြင္  ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဲေပးျခင္းကုိဖ်က္သိမ္းၾကသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
မဲစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
မတိုင္မီကာလအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မဲေပးျခင္းကုိရုပ္သိမ္းၾကရသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအရဆႏၵမဲ ေပးပြဖဲ်က္သိမ္း 
လုိက္ရသျဖင့္ မဲမေပးခ့ဲရေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူအမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး ပါ၀င္ လႈပ္ရွား
မႈမ်ားေသခ်ာစြာရိွျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ 
ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ လုံး၀စိတ္၀င္စားမႈ 
မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀ပါ၀င္မႈမရိွျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္ 
ဟု  ယူဆ၍မရေပ။ 

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္မ်ား 
ဤသုိ႔ထြက္ေပၚ လာရျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ အျခား 
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ ထုိေဒသမ်ားမွအမ်ားစုေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္မဲေပးခ့ဲသူမ်ား အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့နည္းေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေန 
အမ်ားစုတြင္ ဤေနရာေဒသမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထုိင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ေန 
ၾကသည္။ေရြးေကာက္ပြ ဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဆႏၵမဲ 
ေပးသူမ်ားမွ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎သည္ သုေတသန ပုိမုိျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။



ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ျမန္မာသုေတသနစင္တာ ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ႒ာန၏ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၁၃

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
Implications of elections for Myanmar’s transition

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား၏ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)တို႔တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ ္
ေတာ္ေနရာအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွရရွိပါသည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယပါတီတစ္ခုခု၏ ေထာက္ပံ့မႈကိုမလိုအပ္ဘဲ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ 
သမၼတေလာင္းသံုးဦးအနက္မွ ႏွစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဤက့ဲသုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး ရရိွခ့ဲေသာ္ျငားလည္း 
ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ (၇၅) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
က်င္းပေရးကုိ ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္ေရးမွာ 
လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ား 
ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲ 
ေပးျခင္းမ်ားကုိဖ်က္သိမ္းခ့ဲရာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ “သတိၱရိွေသာ စစ္သားတစ္ဦးတည္း 
သာမဟုတ္၊ စစ္သားအေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား” 
အား စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရန္ လုိအပ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပါတီ 
၉၁ ရိွသည့္အနက္မွ ၁၀ ပါတီထက္ နည္းေသာပါတီ  
အေရအတြက္သာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားကုိ 
အႏုိင္ရသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြသဲည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေရ 
အတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္က်ဆုံး 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အလားအလာကုိေဖာ္ညႊန္းလ်က္ 
ရိွသည္။ ႏုိင္ငံတ၀န္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစြာႏွင့္ ရုံးမ်ားရိွေသာ္ျငား 
လည္း၊ ဦးေန၀င္း၏ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး
ပါတီ (National Unity Party) သည္ အမ်ိဳးသားပါတီ 
ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေနရာသာအႏုိင္ရရိွခ့ဲ 
ေသာေၾကာင့္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ က်ဆုံးခန္းသုိ႔ 
ဦးတည္ေနသက့ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားႀကီး ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ 
ႏွစ္ပါတီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေစကာ 
မူ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား 
တြင္ ပါတီအင္အားႀကီးလႊမ္းမိုးမႈကို ဆက္လက္ထိန္း
သိမ္းႏိုင္လွ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ 
(National Development Party)သည္ ျပည္လုံးကြ်တ္ 
ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ အမတ္ေလာင္း ေနရာအေတာ္ 
မ်ားမ်ားကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိုင္ခံုတစ္ေနရာမွ အႏိုင္ရရွိခဲ့ 
ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထိုပါတီသည္ ၂၀၂၀တြင္ 
တတိယပါတီႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိမွာ 

မေသခ်ာေပ။ ပို၍အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ၊ 
တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵရွင္မ်ား အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ
ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုမဲေပးခဲ့ျခင္းအခ်က္မွာ  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
ေရွးယခင္ကတည္းက လက္ခံယူဆထားသည့္ 
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးသစၥာေစာင့္ထိန္းမႈ 
ဟူေသာ ရွိေနသည့္သေဘာထား ႏွစ္ရပ္အၾကား 
႐ႈပ္ေထြးကာနားလည္ရန္ခက္ခဲမႈကို ထုတ္ေဖာ္ညႊန္း 
ဆိုလွ်က္ရွိသည္။   

ေဒသႏ  ၲရအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ သိသာသည့္မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ 
ပမာဏတစ္ခုအထိ သိမ္းသြင္း ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသည္၊ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ၂၀ မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေထာက္ခံမဲရရိွခ့ဲ 
သည္။ ဤအခ်က္အရ ယင္းပါတီအေနျဖင့္အနာဂတ္ 
ပါတီေအာင္ျမင္မႈရရိွေအာင္ အေျချပဳ၍တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား 
ရိွေနသည္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
၂၀၂၀ တြင္ မဲမ်ားသူအႏုိင္ယူစနစ္ (the first past the 
post electoral system) မွ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားလွယ္ 
ေရြးေကာက္ျခင္း စနစ္ (proportional 
representation) သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္သေရြ႕ 
ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ 
အမ်ားစုကုိ အႏုိင္ရရိွရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ယခုစနစ္ 
သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ပါလီမန္တြင္ ဤေျပာင္း
လဲမႈကုိေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

ေရြးေကာက္ပြေဲၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ကာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ ျပသနာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသည့္အျပင္ မ.ဘ.သအဖြ႕ဲ 
သည္လည္း မဲရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ သင္ခန္းစာရရိွခ့ဲသည္။ 
မဲဆြယ္ကာလမ်ားအေစာပုိင္းတြင္ တင္းတင္းမာမာ 
ပရိယာယ္ဆန္ဆန္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြ ဲ ရက္မတုိင္မီ ညေနပုိင္းတြင္မူ မ.ဘ.သ 
အဖြ႕ဲမွ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္ႏွင့္ အာဏာလႊေဲျပာင္း 
ျခင္းမ်ားကိစၥရပ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာရိွေရးတုိ႔ကုိ 
အာေပးေထာက္ခံသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကုိထုတ္ျပန္ 
ခ့ဲရာတြင္ ေလသံေပ်ာ့ေျပာင္းသြားသည့္ အေျခအေန 
တုိ႔ရိွခ့ဲသည္။ မ.ဘ.သ အဖြ႕ဲ၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေဆြးေႏြး 
ခ့ဲျခင္းမ်ားအရ မဲဆြယ္စည္းရုံးပြမဲ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီကုိ တုိက္ခုိက္ထားသည္ 
လက္ကမ္းေ၀စာမ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးဆန္လြန္း 
သည္ ဟုေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွခ့ဲၾကသည္။ 

မ.ဘ.သအဖြ႕ဲအေပၚ လူအမ်ား၏အျမင္သေဘာ 
ထားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာသတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ 
ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာထားတင္းမာသည့့္ 
ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူအား ပုံေဖာ္တင္ျပပုံ ကြာျခား လွသည္။ 
လူအမ်ားမွ ဦး၀ီရသူသည္ ဌင္းတုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရိွ
ပါဟုေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ မ.ဘ.သအဖြ႕ဲသည္လည္း 
အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ေထာက္ခံသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း
တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွးရုိးစြ ဲ အမ်ဳိးသားေရး 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟုလုံး၀ 
လက္ခံထားၾကသည္။ ဤသုိ႔ထားရိွသည့္ လက္ခံယူဆ 
ခ်က္မ်ားကုိ၊ မ.ဘ.သ အဖြ႕ဲမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေနမႈမ်ားတြင္ အထူးသတိထား 
ဆက္ဆံရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မိတီ ၴ လာၿမိဳ႕က့ဲသုိ႔ 
ေသာေဒသမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္  သက္ေသအျဖစ္ 
ႏွင့္ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
ဘာအံၿမိဳ႕က့ဲသုိ႔ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီအား မ.ဘ.သ ကြန္ယက္ 
အခ်ိတ္အဆက္မ်ားမွ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေျမာက္မ်ား 
စြာေပးသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ 

အဖြ႕ဲအစည္း၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင္ သံဃာ 
မဟုတ္သည့္ သာမန္အသင္း၀င္အေရအတြက္ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ 
အမွန္တကယ္တြင္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးမွ မ.ဘ.သအဖြ႕ဲ၏ 
အသင္း၀င္အေရအတြက္ ထုိမွ်အထိရိွမည္မွာ မေသခ်ာ 
ေပ။ ဆရာေတာ္မ်ားမွ ဖိတ္ေခၚေသာေၾကာင့္သာ 
ရဟန္းသံဃာအမ်ားစုသည္ တာ၀န္အရပါ၀င္ၾကသျဖင့္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ရဟန္းသံဃာမ်ားအဖြ႕ဲ၀င္ျခင္း 
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၂၀၁၅ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္၁၄

မ်ားသည္ ေလ်ာ့ရဲရဲသာရိွသည္။ ထုိ႔အတူ မ.ဘ.သ အဖြ႕ဲ
အေနျဖင့္ယခုအခ်ိန္အတုိင္းအတာအထိ ႀကီးႀကီးမားမား 
ေအာင္ျမင္မႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း နည္းလွ 
သျဖင့္ ၎အား စိတ္၀င္စားမႈမ်ားလည္း တစ္ဆတစ္ဆ
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၅ 
ေဆြးေႏြးပြညီဲလာခံတစ္ခုတြင္ မဘသအဖြ႕ဲသည္ ထိုင္း 
ႏုိင္ငံမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး၏အကူအညီျဖင့္ 
ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ရုံတစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကညာခ့ဲ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ တဆက္တည္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး 
ဦးရဲထြဋ္မွ ထုိထုတ္လႊင့္ေရးလုိင္စင္ကုိေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲ 
သည္။ 

အဓိက်ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ မ.ဘ.သအဖြ႕ဲ၏ 
ေနာက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွာ မည္သည္ျဖစ္ပါသနည္း၊ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ဘာသာျဖစ္ရန္ 
အတြက္ အစုိးရအားတြန္းအားေပးမည္ေလာ၊ရုိဟင္
ဂ်ာဟု အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံသား 
စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔တုံ႔ျပန္ မည္နည္း 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဦး၀ီရသူအေနျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
အမ်ိဳးဘာသာကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားအတြက္စိုးရိမ္မိ
သည္ဟုအတိအလင္းေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။   

သုိ႔ေသာ္လည္း  ေနာက္တက္လာမည့္လႊတ္ေတာ္
တြင္ ဦး၀ီရသူႏွင့္ မဘသအဖြ႕ဲကုိေထာက္ခံသည့္ 
သံဃာမ်ားအေနျဖင့္ မည့္သည့္ဖိအား၊အခက္အခဲမ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ မေသခ်ာေပ။ အဓိကအေျခအေန 
တစ္ခုအေနျဖင့္ မယား/လင္ၿပိဳင္ယူျခင္းကုိတားျမစ္သည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ႀကိဳးစားေနမႈအေပၚ လက္ရိွတြင္ 
ဗုဒၶသာဘာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ဘက္ 
ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားမ်ား အိမ္ေထာင္ေဖာက္ျပန္ရာတြင္ 
ဆုံးမျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ယင္းဥပေဒကုိအသုံးခ်ေနျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားမွ ယင္း  
ဥေပဒ ျပ႒ာန္းျခင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေ၀ဖန္႐ံႈ႕ခ်ေနၾက 
သည္။ လတ္တေလာတြင္ မ.ဘ.သ အဖြ႕ဲသည္ 
အဖြ႕ဲအစည္း အသြင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည္မွာအတိအက်ပင္ျဖစ္ကာ၊ ၂၀၂၀တြင္ 
ယခုႏွင့္မတူညီေသာပုံစံျဖင့္ ျမင္ရေကာင္းျမင္ရလိမ့္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ အေျခအေန 
ေျပာင္းလဲပါက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ 
အင္အားနည္းသြားကာ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဘာသာေရး 
အမ်ိဳးသား၀ါဒ၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ မဘသအဖြ႕ဲအေနျဖင့္ 
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြကုိဲပို၍ အေလးထား၊ အာရုံစူးစုိက္ 
ေနသည္ဟုဆုိလွ်င္ အ့ံၾသဖြယ္ရာဟု မဆုိႏိုင္ေပ။

လက္ရိွတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔သည္ မ.ဘ.သအဖြ႕ဲႏွင့္၊ သာသနာေရးရာ 

၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြေဲရးေအာက္ရိွ အစုိးရ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ သာသနာ့ နာယကအဖြ႕ဲ 
(သံဃာမ်ား) တုိ႔ျဖင့္ မည္က့ဲသို႔ ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္းလုပ္ကုိင္လိမ့္ 
မည္နည္းဟူေသာ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရိွသည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ
စီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွလူအမ်ားစုသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
(state) ကုိခြျဲခားသည့္ ဘာသာေရးႏွင့္မဆက္ႏြယ္သည့္ 
စနစ္တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိၾကသည္။ 
သုိ႔ေစကာမူ၊ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္သည့္ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား (socio-political vision) အရ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးျပဳကာ သာသနာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနအေပၚတြင္အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း
အားျဖင့္ သံဃာမ်ားအေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ား      
ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ျပႆနာရိွသည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ 
အဓိကအားျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ တစ္ဦးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္အေန 
ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ပဋိပကၡမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္း 
မည္နည္းဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆႏၵမဲဆြယ္ပြမဲ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ပါတီကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခ့ဲေသာ္လည္း၊ 
ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ယင္းပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း 
ဆုိကာ မိမိတုိ႔ပါတီမွတစ္ဦးဦးကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာတြင္ 
ခန္႔အပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခ့ဲသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
မကုိယ္တြယ္လုိျခင္းမ်ားေၾကာင့္၊ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ စစ္တပ္မွအရာရိွဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ႀကီးတစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေကာင္းခန္႔အပ္လိမ့္မည္ဟု 
ယုံၾကည္ရသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္၊ ျမန္မာျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ကုန္သြယ္မႈ အဓိကေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေနျပည္ 
ေတာ္၏ ေရွ႕ေရးအတြက္လည္းဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳ 
လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္တ၀န္းတြင္ 
ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပခန္းမ်ား၊ ႀကီးမား 
ေသာအစုိးရလူေနမႈအိမ္ယာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမ်ားသည္ လူသူ 
မရိွဘဲအေဆာက္အအုံ သက္သက္မ်ားအျဖစ္သာ တည္
ရိွေနၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေဒသတြင္းေတြ႕ဆုံစု
ရုံးပြမဲ်ားမရိွသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ အျခားေနရာတစ္ခုႏွင့္မွ် 
မတူေသာ အထူးသီးသန္႔ဇုန္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ေနျပည္ေတာ္ 
၏ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ခုကုိ တာ၀န္ယူရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (City Development 
Committee) ကုိသီးသန္႔ ဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္ထားသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား 
ရိွမည္မရိွမည္မွာလည္းေသခ်ာကြျဲပားျခင္းမရိွေသးေပ။  
ထုိ႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရိွမွသာ 
ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္မည့္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း မိမိတို႔ 

အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္တဆင့္ကုိ 
ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္
ရိွေၾကာင္းဆုိထားသည္။ 

အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ပုိင္းျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာ 
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးမွ 
၂၀၁၂တြင္ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည့္
သူမ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိေ၀မွ်ခ့ဲသည္။ ယခင္တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ရမည္ကုိ
သိရိွခ့ဲသည့္သူအေရအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းသာရိွခ့ဲၿပီး၊ 
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း ဥေရာပသမဂ ၢ (European 
Union) ႏွင့္တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္ကုိ 
ေလ့လာေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ေစကာမူ၊ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း 
ေရြးေကာက္ပြ ဲေကာက္မရွင္သည္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား 
႒ာနအတြင္း၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးသည့္ ျမန္မာ 
အစုိးရ၏ ပထမဆုံးေသာအဖြ႕ဲအစည္းေအဂ်င္စီမ်ားအနက္
မွ တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ အေစာပုိင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ 
အစည္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ျပီး 
မေသခ်ာမႈမ်ားရိွခ့ဲေသာ္လည္း၊ ေကာ္မရွင္သည္ ေရြး 
ေကာက္ပြမဲ်ားမတုိင္မီ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အဆင့္တုိ႔တြင္ 
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ (၁၈)လတုိင္ 
ၾကာေအာင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပခ့ဲရာ အခ်ိန္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိအျမင္သည္လည္းေျပာင္းလဲလာခ့ဲ
သည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအစပုိင္းမ်ားတြင္ 
ယုံၾကည္မႈ မ်ားအားနည္းခ့ဲသည့္အျပင္၊ အဓိကအေရးပါ 
သည့္အဖြဲ႔အစည္း/ပါတီ (stakeholder) မ်ားသည္လည္း 
အခ်င္းခ်င္းနီးစပ္မႈမရိွဘဲေ၀းကြာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေစကာမူ 
အခ်ိန္တစ္ႏွစ္တာကာလ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္၊ ဤအဖြ႕ဲ 
မ်ားမွ လုိက္နာရန္က်င့္၀တ္ (Code of Conduct) 
ႏွင့္   ျပည္တြင္းျပည္ပ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
အခန္းက႑ပါ၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္ အေျခခံ 
ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူညီခ့ဲၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွအားေပးေထာက္ခံခ့ဲသည့္ 
ဤသုိ႔ေသာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္  ႏုိ၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆုံးအဆုံးသတ္
ခ့ဲသည့္ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္စဥ္အတြက္ မရိွမျဖစ္အေရးပါ 
ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္သည္ ယုံၾကည္ရ 
ေသာျမန္မာျပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းေအဂ်င္စီတစ္ခု အျဖစ္ 
ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္
ခက္ခဲေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
Hard choices for the NLD

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေဲကာ္
မရွင္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား
The development of the 
Union Election Commission
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သည္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာင္ေရး (state-building) 
ျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံက်ေသာ ယႏ ၲ ရား တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အျပင္ ျမန္မာ့အစုိးရအေပၚ တရား၀င္လက္ခံယုံၾကည္မႈ 
ရရိွလာေအာင္တည္ေဆာက္ ေပးသည့္ အေရးပါေသာ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္သင့္သည္။ သုိ႔ေစကာမူ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အဓိကအားျဖင့္ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူ႔အသုိင္းအ၀န္း 
တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ မဲေပးခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား စသည့္ေမးခြန္း
ထုတ္ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားအရ ဤေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ သေဘာကြလဲြစဲရာမ်ားလည္း 
ရိွေၾကာင္းသုံးသပ္ႏုိင္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးပြင့္လင္းဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ေရြးေကာက္
ပြကဲ်င္းပခ်ိန္ကာလမ်ား အေတာအတြင္း ပြင္လင့္ျမင္သာ 
ျခင္းယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ထြန္းကား လာခ့ဲ သည္ကုိ ေတြ႕ 
ျမင္ရသည္။ ၎သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အေပၚထားရွိေသာ တရား၀င္ျဖစ္မျဖစ္ 
လက္ခံယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ 
ပံုမွာထင္ရွားအေရးပါလွသည္။ ေရြေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုလံုး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ျခင္းရွိေစသည္ဟု ယူဆ 
ရေသာ အေျခခံက်ေသာအေၾကာင္းအရင္းအခ်က္တစ္ခု 
မွာ မဲရံုမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ 
ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်က္ေမွာက္တည္ရွိေနျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

Facebook တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳျခင္း မရိွခ့ဲသည့္ 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲာလတြင္က်င့္သုံးခ့ဲေသာ အေလ့ 
အထတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြရဲလာဒ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြသိရွိလိုပါက 
နီးစပ္ရာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္း 
ျခင္းမ်ားျပဳရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ တြင္မူ၊ဆႏၵမဲရံုမ်ား 
အတြင္းတြင္ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုိုမုိရရိွကာ၊ ရလာဒ္အေနျဖင့္ အမ်ားမွ 
မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကို ပိုမို၍
လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ လက္ရိွတြင္မည္သုိ႔မည္ပုံျဖင့္ဆက္လက္တ
ည္ ရွိေနသည္မွာရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူ အလႉရွင္မ်ားမွ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာသံုးသပ္ေထာက္ပံ့ 
ျခင္း (follow up) ျပဳျခင္းမ်ား အားနည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ပံုစံေျပာင္းကာ ႏို္င္ငံေရးတြင္ 
ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားပါ၀င္  လႈပ္ရွား 
ႏိုင္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာေရးကို အေထာက္ 
အပ့ံမ်ားေပးခ့ဲျပီး၊ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ 
ဆက္လက္တည္တံ့ေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 

သို႔ေစကာမူ၊ ဤအဖြဲ႔မ်ားေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ 
သည္မွာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား၏ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တစ္ဖြ႕ဲႏွင့္တစ္ဖြ႕ဲအၾကား 
သိသာထင္ရွားေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဤ 
ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ 

ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေငြေၾကးျပတ္ေတာက္သြားၾကသည့္ 
အတြက္၊ ေနာင္ေျခာက္လအၾကာတြင္ ဤသူမ်ား 
အေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးဖြယ္ရွိသည္။ 
မွန္ကန္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိပါက ဤအဖြဲ႕မ်ား
သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုၾကံ႕ခိုင္လာေရးေဆာင္ရြက္
ရာတြင္အဓိကက်သည့္ ေနာက္အစိုးရတစ္ဆက္တက္
လာသည့္အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္၍ ေစာင့္ 
ၾကည့္ အကဲခတ္ေလ့လာျခင္းကိုျပဳလုပ္မည့္ လူထု 
တစ္ရပ္လုံး၏ႏုိင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားမႈအေရးဆက္လက္ 
ျမဲျမံရန္အတြက္ အကူအညီေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရ 
သည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ  
Civil society and a culture of 
transparency
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