DVB DEBATE

“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္”အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB Multimedia
Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္
ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

H
DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့

!

ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

“Is Burma ready for a PR system?”

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို

ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

!

ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ

❖

အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB Debate မွာ

မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊

ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔

!

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is THE ELECTORAL SYSTEM

!

Historical context:
ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့သမွ်ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းဟာ
မဲအမ်ားဆုံးရသူ အႏုိင္ေပးတဲ့စနစ္(FPTP) ကုိသာ က်င့္သုံးခဲ့တာပါ။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္
အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးကုိသာ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက
မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ရာ အမတ္ေလာင္းကုိသာမဲေပးတဲ့အတြက္ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူဟာ
သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္အတြက္ အႏုိင္ရရွိသူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရႈံးသြားတဲ့ အျခား
အမတ္ေလာင္းေတြရဲ႕မဲေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါဘူး။ (FPTP)စနစ္ကုိက်င့္သုံးခဲ့တဲ့
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ မဲ(၆၀)ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေပမယ့္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ (၈၈.၈၂)ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးပါတီကေတာ့မဲ(၃၅)ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေပမယ့္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ(၂.၂)ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အျခားပါတီငယ္ေလးေတြကေတာ့
က်န္တဲ့မဲစုစုေပါင္း(၅)ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေပမယ့္ သတ္မွတ္မဲအေရအတြက္ မမွီတဲ့အတြက္
ရႈံးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF)ဟာ
လာမယ့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာ မဲအမ်ားဆုံးရသူအႏုိင္ေပးတဲ့စနစ္
(FPTP)အစား အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ - Proportional Representation (PR)ကုိ
ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ Proportional Representation (PR)ရဲ႕အႏွစ္သာရကေတာ့ ဆႏၵျပဳတဲ့မဲအားလုံးဟာ
မဲအမ်ားဆုံးမရရင္(သုိ႔) မဲအသာမရရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ
ဆုံးျဖတ္ရာမွာအက်ံဳး၀င္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွာ
တစ္ဦးထက္ေက်ာ္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ
သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ကေန တစ္ဦးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔
ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပီအာရ္စနစ္ကုိက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္
အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီအာရ္ စနစ္ကုိေထာက္ခံသူေတြက ဒီစနစ္ဟာ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေပၚထြန္းစ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သလုိ မဲ
ေလလြင့္မႈလဲမရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ အခုိင္အမာဆုိၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြကေတာ့
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရရွိမႈကုိ ေရွာင္လႊဲဖုိ႔
အားထုတ္တာပဲျဖစ္ရမယ္ဆုိျပီး ဒီေျခလွမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။!

!

Facts and Figures
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မဲအမ်ားဆုံးရသူ အႏုိင္ေပးတဲ့စနစ္(FPTP) ကုိ က်င့္သုံးပါတယ္။
(FPTP)စနစ္ကုိက်င့္သုံးတဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီက
ဆႏၵမဲ(၆၀)ရာခုိင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ(၈၀.၈၂)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
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၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေနာက္က်င္းပမယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ ပီအာစနစ္ကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ အဆုိျပဳခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ(၁၀၉)က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
ပီအာရ္စနစ္က်င့္သုံးမႈကုိ ဟန္႔တားထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္ အမတ္တစ္ဦးကုိသာ ေရြးခ်ယ္တာမုိ႔လုိ႔ပါ။
- ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဦးက
ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာ(၂၁)ရက္ အဂၤါေန႔က ျပညသူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္(၈)မ်ိဳးကုိတင္သြင္းခဲ့ျပီး FPTP စနစ္နဲ႔ FPTPနဲ႔ PR
ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးတဲ့စနစ္ ဆုိျပီး စနစ္(၂)မ်ိဳးကုိ အႀကံျပဳ တင္ျပပါတယ္။

!

Points of view:
"၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက!
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေၾကာင္းကုိ သိပ္မသိ ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ပယ္မဲေတြ!
အမ်ားၾကီးထိကုန္တာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသစ္ကုိက်င့္သုံးျပီဆုိရင္!
တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ နားလည္ဖုိ႔သိခက္သြားမွာပဲ။”
လုိ႔တုိင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားဖက္ဒေရးရွင္း ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေစာသန္းျမင့္ကဆုိပါတယ္။!

!

”ပီအာစနစ္ကသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ေခ်ာေမြ႔ေစမွာပါ။ ဒီစနစ္ကသာ
တုိင္းရင္းသား အုပ္စုၾကီး(၈)ခုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံေရးပါတီငယ္ေလးေတြပါ ပါ၀င္ခြင့္ရေစမွာ ပါ။!
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒီအဆုိကုိတင္သြင္းရတဲ့အေၾကာင္းက ပါတီအားလုံးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ
ဒီစနစ္ ထဲမွာပါ၀င္ခြင့္ရရင္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အတူတကြ!
အလုပ္လုပ္ႏုိင္မွာ မုိ႔လုိ႔ပါပဲ။"လုိ႔ NDF ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာပါတယ္။!

!

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီပီအာစနစ္က
နဂုိရ္ကမွ အခြင့္အေရးပုိရေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ ခရုိနီေတြ၊ စစ္မႈထမ္းေတြကုိ
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာအခုိင္အမာရသြားေအာင္ တျခားျပိဳင္ဘက္ေတြကုိ
အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားေအာင္ လုပ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအင္အားစုေတြကေတာ့
ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ထက္ အာဏာရဖုိ႔ပဲ ၾကိဳးစားၾကမွာပါ။” !
လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအၾကံေပး ျဖစ္သူေဒါက္တာညိဳထြန္းကဆုိပါတယ္။!

!

"ပီအာစနစ္ကုိက်င့္သုံးရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ လူနည္းစုကုိယ္စားလွယ္ေတြ!
ေနရာပုိရလာျပီး ေျပာေရးဆုိခြင့္ ပုိရွိလာမယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့!
မဲအေရအတြက္နဲ႔ အမတ္ေနရာအေရအတြက္က အခ်ိဳးညီေနလုိ႔ပါ။” လုိ႔!
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္ကေျပာပါတယ္

www.pyithuhluttaw.gov.mm www.ndfmyanmar.org www.democraticmyanmar.com www.nldburma.org www.facebook.com/nbf.myanmar

