၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
(UEC) သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေရြးေကာက္ပြဲ
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား လိုက္နာရမည့္
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ယခု အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ကို

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဥပေဒတြင္
အခြင့္အဏာျပဌာန္းထားျခင္း မရိွပါ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအားႏႈိင္းယွဥ္ရဥပမာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးယွဥ္ျပေပးေသာ

အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ လက္ရိွ

စာစဥ္တြဲမ်ား၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုစာစဥ္အတြဲလိုက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျပီး

အတြင္း က႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ အေရးအႀကီးဆံုး

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ကိစၥမ်ားအျဖစ္ ၎တုိ႔က ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပ

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာဥပမာမ်ားကိုလည္း
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ထားေသာဥပမာမ်ားသည္ International IDEA ၏ “ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒမူေဘာင္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ရ သုေတသနအစီရင္ခံစာ”(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ) ႏွင့္ အျခားေသာ Database
မ်ားႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာအား ေယဘုယ်ၾကည့္႐ႈျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္
ျခင္း၊ မသမာမႈမ်ားကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္ခ်က္အား ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ
ျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အား ေရရွည္အတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျပဳပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
(UEC) သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား တရားဝင္ အသိ
International IDEA အေၾကာင္း

အမွတ္ျပဳျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

အတြက္ UEC သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား1 လိုက္နာ

အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း

ရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေရးဆဲြ၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ2

(International IDEA) သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း

အတြင္း၌ေၾကညာ၍ တိက်အေသးစိတ္ေသာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္တစ္ခုကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ပါ

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္

သည္။

ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

UEC သည္ ထို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၄င္းကို စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္အာဏာ3 လႊဲေျပာင္းေပးေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ဝ အရ အေျချပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထဲတြင္

ဆက္သြယ္ရန္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ မရွိျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
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Notifications 01/2015 (code of conduct for domestic observers) and 02/2015 (code of conduct for international observers)
of March 2015.
Notification 07/2015 on June 26th 2015.
“In implementing the provisions of this Law the Commission may make rules, procedures, orders and directives as may be
necessary.”
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Box 1. အင္ဒိုနီးရွား

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ

အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို

ရွိေစေရး ဝုိင္းဝန္းၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္

ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကာကြယ္ထားႏိုင္ေစရန္အတြက္

ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္အမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိခံခဲ့ၾကရေလသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ပင္

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ
မတူညီေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္း
ခြင့္ျပဳထားေလသည္။
အစီရင္ခံစာမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အရေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္) တက္ၾကြစြာ

ေရြးေကာက္ပြဲစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္အတြက္
တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား

လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္

၁။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ: ပုဒ္မ ၄၈ (ခ) (၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၅။

Perludem အဖဲြ႕၊ the People’s Voter Education

၂။

မဲရုံမွဴး၊ ဒုတိယမဲရုံမွဴးႏွင့္ မဲရုံအဖဲြ႕ဝင္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္: ပုဒ္မ (၅) (ဃ) (၄)၊ ပုဒ္မ (၅) (ဃ)

Network (JPPR) အဖဲြ႔ ႏွင့္ the Independent Election

(၈) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (စ်)။

Observer Committee (KIPP) အဖြဲ႔တုိ႔ကဲ့သုိ႔

၃။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိသာလွ်င္ ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕မ်ား သာမကပဲ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရး (Indonesia Corruption Watch အဖဲြ႕၊
Transparency International Indonesia အဖဲြ႔)၊

ရပ္ကက
ြ ႏ
္ င
ွ ေ
့္ က်းရြာအုပစ
္ ု ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွငအ
္ ဖဲ႕ြ ခဲြ လုပင
္ န္းလမ္းညႊန:္ ပုဒမ
္ ၆၄ (ဆ)။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ အေသး

စိတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြေရး (Walhi အဖဲြ႕၊

၁။

Jatam အဖြဲ႕၊ Sawit Watch အဖဲြ႕၊ ICEL အဖဲြ႕၊ Kiara

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏က်င့္ဝတ္မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂ဝ၁၅ ျဖင့္ UEC က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။)

အဖဲြ႕)၊ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး (Fitra အဖဲြ႕)၊

၂။

အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ (Ecosoc Rights အဖဲြ႕၊

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏က်င့္ဝတ္မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂ဝ၁၅ ျဖင့္ UEC က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။)

Yappika အဖဲြ႕)၊ ဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
(PSHK အဖဲြ႕၊ the Legal Aid Institute Network အဖဲြ႕)၊

၃။

အမ်ိဳးသမီးေရးရာ (Indonesian Women’s Coalition

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔

အဖဲြ႕၊ Women’s Solidarity အဖဲြ႔) ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ

တြင္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆/၂ဝ၁၅ ျဖင့္ UEC က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။)

အခြင့္အေရး (SIGAB အဖဲြ႕၊ PPUA Penca အဖဲြ႕)

၄။

အစရွိသည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔
တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇/၂ဝ၁၅ ျဖင့္ UEC က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။)

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပမာမ်ား
ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏
လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆဲြ၍ ကာကြယ္ေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမူေဘာင္
အတြင္း ဖြင့္ဆုိရန္အတြက္ မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံမ်ား4 အား အသုံးျပဳၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရ
သည္။

မို႐ိုကို
လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
၍ မို႐ိုကိုႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ တိုက္႐ိုက္ျပဌာန္းထားၿပီး အေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ ၁၁ က ဖြင့္ဆိုသည္မွာ “အမွီအခုိကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္
သမာသမတ္က်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈအေျခအေနႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား
အမ်ားလက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား5 ႏွင့္အညီ အဆုိပါဥပေဒက အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိ
မည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။ အဆုိပါ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအမွတ္
N˚30-11 က ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား6 အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပုံ နည္း
4

5

6

For more detail on best practices regarding electoral observation see Democracy Reporting International (2015) and the
‘Declaration of Principles for International Electoral Observation and Code of Conduct for International Election Observers’ adopted by the United Nations in 2005, <http://www.idea.int/resources/analysis/observation_coc.cfm>.
Constitution of the Kingdom of Morocco, Titre I, Art 11, June 2011 – Traductionofficielleenfrancais (http://aceproject.org/
ero-en/regions/africa/MA/maroc-constitution-2011/view ) or in English (https://www.constituteproject.org/constitution/
Morocco_2011.pdf?lang=en )
Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, August
2, 2011 – French official translation - Loi N˚30-11 fixant les conditions et les modalités de l’observationindépendante et
neutre des élections, <http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bo_5984_fr_loi3011.pdf>
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စနစ္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးထားသည္။ ၎ဥပေဒအတြင္း၌ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ7 တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုရွင္းျပထားၿပီး တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္8 ကုိလည္း ျပဌာန္းထားသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေကာ္မတီ (အမ်ိဳး
သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လက္ေအာက္တြင္ဖဲြ႕စည္းထားသည္။) အား တရားဝင္အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္9 ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ တည္ေထာင္ထားျပီး ထိုေကာ္မတီသည္
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း10 တုိ႔ကုိ
ျပဳစုရသည္။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလႊာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္
ႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူပုိင္ခြင့္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဝင္ထြက္သြားလာ
ပုိင္ခြင့္၊ မီဒီယာႏွင့္ဆက္သြယ္ခြင့္ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုမွပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ား11 အား ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား
လိက
ု န
္ ာရမည္၊ ၄င္းတိ၏
႔ု တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ျပားမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ျပသရမည္၊
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား12 အား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ဟု
ေဖၚျပထားသည္။

ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနား
ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား13 ၏ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ အခန္း
တစ္ခန္းအေနျဖင့္ သီးသန္႔ျပဌာန္းေပးထားသည္။ မို႐ိုကို ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ပထမဆံုးပုဒ္မမ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား14 အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ျပဌာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္15 အား စီမံခန္႔ခဲြရသူမွာ
ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနားႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (CEC) ျဖစ္ေလသည္။

ကေမၻာဒီးယား
ကေမၻာဒီးယား ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြငမ
္ ူ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ စာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာသူမ်ား၏ အခြင့္
အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုစုစည္း၍ သီးျခားျပဌာန္းထားျခင္းမရွိဘဲ ၎တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒအတြင္းရွိ ပုဒ္မမ်ား16 တြင္ ျဖန္႔က်က္ေဖၚျပသည့္နည္းလမ္းအား အသုံးျပဳထားသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲ႐ံုဖြင့္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၉၁ က ဖြင့္ဆို ျပဌာန္း
ထားသည္မွာ ဥကၠဌသည္ “မဲပံုး အတြင္း၌မည္သည့္အရာမွ်မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာသူမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသရမည္17” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္
7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, Chapter
I, Art 2, August 2, 2011
Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, Chapter
II, August 2, 2011
Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, Chapter
III, August 2, 2011
Independent and Impartial Election Observation Charter, Special Commission for the Accreditation of Election Observers
and the National Human Rights Council, <http://www.observation-elections2016.ma/documents/charte%20de%20l’observation%20%C3%A9lections%202016_ANG.pdf>
Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, Chapter
IV, Art 16, August 2, 2011
Law N˚30-11 to Determine the Requirements and Modalities for Independent and Impartial Election Observation, Chapter
IV, Art 17, August 2, 2011
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17 – Election Observers, <http://aceproject.org/ero-en/topics/parties-and-candidates/Election%20Law%20BiH.pdf/view>
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17, Arti 17.1 and 17.2
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17, Art 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10
Law on Elections of Members of the National Assembly (LEMNA) and Amended Law of LEMNA, <http://aceproject.org/
ero-en/regions/asia/KH/cambodia-law-on-elections-of-members-of-the/view>
Law on Elections of Members of the National Assembly (LEMNA) and Amended Law of LEMNA, Art 91

3

ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မူ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ျပဌာန္းထားပါသည္။ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းအား

စီမံခန္႔ခဲြျခင္းသည္

(National Election Committee) ၏ တာဝန္

18

ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၌

အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ

ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏

သေဘာသဘာဝႏွင့္

အေရ

အတြက္ကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီး
နားႏုိင္ငံ၏ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲကာ္မရွင္(CEC) ကဲ့သို႔ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖဲြ႕အစည္း (EMB)
မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကိုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
မ်ားကို

ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္တာဝန္ရွိသည္။19

ကြဲျပားေလ့ရွိေသာ္လည္း

အမွီအခုိကင္းမႈသည္

လုိအပ္ခ်က္သတ္မွတ္မႈမွာ
ပုံမွန္ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ

ႏုိင္ငံတစ္ခုစီအလုိက္

အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီးဂိုးဗီးနား ၏ CEC သည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္အသိ
အမွတ္ျပဳခံရရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “အမွီအခုိကင္းမႈ” အား အဓိကလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထား
ပါသည္။ “အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ၌ တင္ေသာေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ မိမိတုိ႔အဖဲြ႕အစည္းအား တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕
အစရွိေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထား ျခင္းမရွိဘဲ
မိမိတုိ႔အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕ အစရွိသည္တုိ႔၏ မည္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္မွ ပတ္သက္မႈမရွိပါေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ရွိသူက လက္မွတ္
ေရးထုိးထားေသာ တင္ျပလႊာအား ပူးတဲြတင္ျပရမည္20” ဟုေဖၚျပထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွား
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအား ေရြးေကာက္ပြဲအထူး
ျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး
ုိ းီ ရွားႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ေရြးေကာက္ပဲြ
မ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ထားၿပီး ကာကြယထ
္ ားႏိင
ု ေ
္ စရန္အတြက္ အင္ဒန
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမတူညီေသာအရပ္
ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္း ခြင့္ျပဳထားေလသည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ ေအာက္
ေဖၚျပပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အရ (ဟာဆာႏူဒင္၊ ၂ဝ၁၄):
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္) တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ CSO မ်ား
တြင္ Perludem အဖဲြ႕၊ the People’s Voter Education Network (JPPR) အဖဲြ႕
ႏွင့္ the Independent Election Observer Committee (KIPP) အဖြဲ႕တုိ႔ကဲ့သုိ႔
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိသာလွ်င္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕မ်ား
သာမကပဲ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး (Indonesia Corruption Watch
အဖဲြ႕၊ Transparency International Indonesia အဖဲြ႕)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြေရး (Walhi အဖဲြ႕၊ Jatam အဖြဲ႕၊ Sawit Watch အဖဲြ႕၊ ICEL အဖဲြ႕၊
Kiara အဖဲြ႕)၊ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး (Fitra အဖဲြ႕)၊ အမ်ားျပည္သူ
ဝန္ေဆာင္မႈေရးရာ (Ecosoc Rights အဖဲြ႕၊ Yappika အဖဲြ႕)၊ ဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး (PSHK အဖဲြ႕၊ the Legal Aid Institute Network အဖဲြ႕)၊ အမ်ိဳး
သမီးေရးရာ (Indonesian Women’s Coalition အဖဲြ႕၊ Women’s Solidarity
အဖဲြ႕) ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရး (SIGAB အဖဲြ႕၊ PPUA Penca အဖဲြ႕) အစရွိ
သည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း
ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။21
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Law on Elections of Members of the National Assembly (LEMNA) and Amended Law of LEMNA, Art 26, 27, 28
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17 – Election Observers, Art 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 and 17.7
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17 – Election Observers, Art 17.4
Provisions governing electoral observation in Indonesia can be found in Chapter XVIII of the Law of the Republic of
Indonesia on Legislative Elections, <https://aceproject.org/ero-en/regions/asia/ID/indonesia-law-8-2012-on-general-election-of-the/view> (unofficial translation by IFES).

4

တခါတရံတြင္ မီဒီယာသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ယီမင္ႏိုင္ငံရွိ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ဆႏၵခံယူပြဲဆုိင္ရာ အထက္ေကာ္မရွင္ (Supreme Commission for Elections and Referendum)
သည္ ျပည္တြင္းမီဒီယာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ကုိသာမကပဲ SCER ကုိယ္တုိင္၊
CSO မ်ားႏွင့္ INGO မ်ားက ဖိတ္ၾကားသည့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အေပၚအထူးျပဳ
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

မီဒီယာမ်ားကုိလည္း

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။

22

၄င္းတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတြင္း၌ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ အခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ထည္သ
့ ြင္းျပဌာန္းထားေသာ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသည္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာစာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား
အားလံုးကိုရယူပုိင္ခြင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာေနရာမ်ားအား

ဝင္ေရာက္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို

ထိေတြ႕ဆက္ဆံပုိင္ခြင့္အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာအား ေပးအပ္ထားေလ့ရွိသည္။ ေဘာ့စနီးယားဟာဇီဂိုးဗီးနား၏ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၌ျပဌာန္းထားသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား
သည္ “သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားရယူခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး
အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မည္သူကိုမဆို လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္ခြင့္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္
သည့္ေနရာ၊ မဲ႐ံု၊ မဲေရတြက္သည့္ေနရာအကုန္လံုးႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ထြက္
သြားလာခြင့္ရွိသည္။23”

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔၏ တာဝန္သည္

မဲ႐ုံမ်ား စဖြင့္ခ်ိန္ (မဲပံုးမ်ားအလြတ္ဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း) မွအစျပဳ၍မွတ္တမ္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
လက္ခံရယူျခင္းတို႔အထိ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တစ္ေန႔လံုးအတြင္း အၾကံဳးဝင္ပါဝင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕
ံ ွိ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္၌
သက္ဝင္ျခင္းရွိေစရန္ ယီမင္ႏိုင္ငရ

ျပဌာန္း

ထားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ SCER ၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
စြမ္းအားဖြင့္ဆိုရွင္းျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

“ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေဝ

ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း[..]24” အား
ျပန္လည္ရည္ညႊန္းထားသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုအတြင္း၌ အဓိကက်ေသာ
က႑တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေန ျပီးလြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေစေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ EMB အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္လာေစေရးတုိ႔အေပၚ အေထာက္အကူ
ျပဳပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေန ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္တကြ
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတို႔၏တာဝန္ႏွင့္

အခြင့္အေရးမ်ားအား

ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း

ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္မွာလည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ မတူညီသည့္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံအားလည္း အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာမႈတစ္ခုအား ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏
တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္း တုိင္းတာႏုိင္ပါသည္။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု ေရရွည္တြင္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး အမွန္တစ္ကယ္
ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာမွ ရရွိလာေသာအႀကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုအတြက္ေနရာေပးရန္လည္း ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ EMB တို႔မွ ေဆာင္
ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ International IDEA ႏွင့္သာ
လံုးဝသက္ဆိုင္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ (European Union) ၏
သေဘာထားအျမင္မ်ားမဟုတေ
္ ၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။
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Supreme Commission for Elections & Referendum, Observation Manual for Political Parties and Local and International
NGOs, Chapter 2
Election Law of Bosnia and Herzegovina, Chapter 17, Art 17.2
Supreme Commission for Elections & Referendum, Observation Manual for Political Parties and Local and International
NGOs, Chapter 3, Art 9
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