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PROPORTIONAL REPRESENTATION
| ပြု�ုစုုရေး�းသားး�သူူ - နော်�်�ဂလဲဲဒစ််(စ််)မော�ာင််မော�ာင််

၂၀၂၁ ခုုနှစ်
ှ ၊် မေေလ ၂၁ ရက််နေ့့�တွင်
ွ ် အာာဏာာသိိမ်းး� စစ််ကော�ာင််စီက
ီ အသစ််ဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ်နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီပေါ�ါင်းး� ၅၉ ပါါတီီတို့့�� နေေပြ�ည််တော်�်�တွွင်် တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််� အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�မှာာ� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� မဲဲမသမာာမှုုကိိစ္စစများ�း�၊
လာာမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် (PR) ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရေး�းနှှင့််� အမျိုးး���သားး�ဒီီမိုု�ကရေေစီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ််ပါါတီီ ဖျျက််သိမ်းး
ိ �ရေး�းတို့့�� ဖြ�စ််သည််။ (“စစ််ကော�ာင််စီ၏
ီ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ်,” ၂၀၂၁) ယင်းး�
တွေ့�့�ဆုံံ�မှုု မတိုု�င််ခင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၅၃ ခုုတို့့�� တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�တွွင််ကတည်းး�က အချိုးး���ကျျ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််အကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ်် သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််ရန်် ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််တစ််ခုု ထွွက််လာာပြီး��း ဖြ�စ််
ကာာ သတင်းး�စာာရှှင်းး�လင်းး�ပွဲဲ�များ�း�တွွင််လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပြော��ာကြား�း�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ (“ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�,” ၂၀၂၁)
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အထိိ ခေေတ််အဆက််ဆက်် ကျျင့််�သုံးး��လားး�ခဲ့့�
သော�ာ မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ရစနစ်် (First-past-the-post) သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ�း�အပါါအဝင််
အခြား�း�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီငယ််များ�း�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရရှိိ�ရန်် အားး�နည်းး�သည််မှာာ�
အများ�း�သိိနှင့်
ှ ပြီး�် ��း အချျက််ဖြ�စ််သည်။် ပါါတီီတစ််ခုု ရရှိိ�သည့််� မဲဲရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �နှှင့်�် လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး� ရရှိိ�သည့််�
ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �အကြား�း� ကွာာ�ဟမှုု သိိသိိသာာသာာရှိိ�လေ့�့ရှိိ�သည််ဖြ�စ််၍ ပါါတီီကြီး�း�များ�း�ကိုု�
ဦးးစား�းပေး�းသည့််� စနစ််ဖြ�စ််သည််ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး��း ဖြ�စ််သည်် (နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�, ၂၀၂၀ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။
ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအနေေဖြ�င့်�် စစ််ကော�ာင််စီ၏
ီ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူမှုုအပေါ်�် ဆန့််�ကျျင််တော်�်�လှန်
ှ ်ကြ�ရာာတွွင််
၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှ ၎င်းး�တို့့��၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�ကိုု� လေး�းစား�းရန််လည်းး�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ဆန္ဒဒထုုတ််ဖော်�်�ခဲ့့�ကြ�သည််။
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PR ဟုု အတိုု�ကော�ာက််ခေါ်�်သည့််� အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််သည်် အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရလျှှင််
ပါါတီီတစ််ပါါတီီက ရရှိိ�သည့််� မဲဲအရေေအတွွက််အချိုးး���အစား�းကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ခုံံ�နေေရာာ အချိုး�း��အစား�း
အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အချိုးး���ကျျစေေသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီ
တစ််ပါါတီီက ရရှိိ�သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲအရေေအတွွက််သည်် မဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််ပါါက
လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ယင်းး�ပါါတီီရရှိိ�သည့််� ခုံံ�နေေရာာသည်် ခုံံ�နေေရာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�စ််စေ�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
PR စနစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတွွင်် တစ််ဦးးထက််ပိုု�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�ကိုု� ယှှဉ််ပြို�ု�င််
စေ�သည််။ ထိုု�သို့့�� ယှှဉ််ပြို�ု�င််စေ�ရာာတွွင်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ကိုု� ချဲ့့��ရသည်် - ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� PR စနစ််
အော�ာက််က မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�သည်် FPTP အော�ာက််က ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်တစ််ဦးးတည်းး�ရွေး�း�သည့််�
မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�နှှင့််� ယှှဉ််လျှှင်် ပိုု�များ�း�သော�ာ လူူဦးးရေေကိုု� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည််။ ချဲ့့��ထားး�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�
တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ် အရေေအတွွက််များ�း�များ�း� ရွေး�း�ကော�ာက််စေေသည််နှင့်
ှ ်�အမျှှ မဲဲအရေေအတွွက််နှင့်
ှ ်�
ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ပိုု�မိုု� အချိုးး���ကျျသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဖြ�စ််လေ�ပင််ဖြ�စ််သည််။
မဲဲများ�း�သူူ အနိုု�င််ရစနစ််အစား�း အခြား�း�စနစ််တစ််ခုုကိုု� အစား�းထိုးး��ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန်် အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုစနစ််ကိုု� သုံးး��သင့််�မသုံးး��သင့််�ဆိုု�သည့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ�း�ကြား�း� သဘော�ာ
တူူညီမှု
ီ ု

မရရှိိ�သေး�းသည့််�

အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ရပ််

ဖြ�စ််သည််။

ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�၍မရသည််မှာာ�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဇာာတ််သွင်းး
ွ �ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််
ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််ပါါတီီအနေ�ဖြ�င့်�်

အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််

အော�ာက််တွင်
ွ ် FPTP စနစ််ကဲ့့�သို့့�� အသာာစီးး�မရနိုု�င််သည််ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�စနစ််
ကိုု� တော�ာက််လျှော�ာ�က််ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�သည််။
ထိုု�နည်းး�တူူ တပ််မတော်�်�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုကြံ့ု �့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီနှှင့်�် အခြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီငယ််များ�း�ကလည်းး� ယခုုအချိိ�န််တွွင်် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံရခြ�င်းး�မှာာ� ၎င်းး�
တို့့��အတွွက်် အသာာစီးး�ရစေေမည််ဟုု ယူူဆသော�ာကြော��ာင့််�သာာ ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံအနေေအထားး�နှှင့််�
ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�မရှိိ�ထက်် စနစ််ပြော��ာင်းး�လျှှင်် ရလဒ််ပြော��ာင်းး�ပြီး��း မိိမိိပါါတီီ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�ပိုု�ရ
မည််ဆိုု�သည့်�် ယူူဆချျက််ကိုု� ဆုုပ််ကိုု�င််ထားး�ကြ�သည််ဟုု မြ�င််သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် မိိမိိအကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ရှေး�း�ရှုုကြ�သည််မှာာ� သဘာာဝဖြ�စ််ပြီး��း လက််ရှိိ�အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််
ကော�ာင််စီသည်
ီ
် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ််မရှိိ�ဘဲဲနှှင့််� မည််သို့့��သော�ာ ကမ်းး�လှှမ်းး�မှုုမျိုးး���မှှ လုုပ််မည််
မဟုုတ်သည်
်
ကိုု�
် သတိိချျပ်ရ
် ပေ�မည််။ ဤသည်် ကော�ာင်းး�သော�ာသတိိဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စစ််ကော�ာင််စီက
ီ
ကမ်းး�လှှမ်းး�သည့််� မည််သည့်�စန
် စ််ကိုု�မဆိုု� ဆန့််�ကျျင််မည််ဆိုု�သည််နှှင့််� မလုံံ�လော�ာက််ပေ�။
စစ််ကော�ာင််စီက
ီ ကျျင်းး�ပမည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဖြ�စ််၍ အယုံံ�အကြ�ည်် မရှိိ�သည််ကတစ််ပိုု�င်းး� အချိုးး���ကျျ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့််� အပြ�ည့််�အဝကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�မရှိိ�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ရမည််က တစ််ပိုု�င်းး�
ဖြ�စ််သည််ကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား�း�မြ�င််နိုု�င််ရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။ သို့့��မှှသာာ ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုုအားး� စစ််မှှန််ပြီး�း� တရား�း
မျှှတမှုုရှိိ�သည့်�် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပေး�းနိုု�င််သည့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�
စစ််ကော�ာင််စီသည်
ီ
် ယခုုအချိိ�န််ထိိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေကိုု�
ဆုုပ််ကိုု�င််ထားး�သည််ဖြ�စ််ရာာ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပြ�င််ဆင််ရေး�းကိုု�

လည်းး� ၎င်းး�မူူဘော�ာင််အော�ာက််က ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ချေ�ေများ�း�သည််။ ၂၀၀၈
ခြေ�ေဥပါါ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
သိိထားး�သင့််�သည့််� အချျက််များ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
လက််ရှိိ� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေအရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်
ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�ကိုု� မြို့�့��နယ်် (သို့့��) လူူဦးးရေေပေါ်�် အခြေ�ေခံံကာာ
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့်�်

၃၃၀

ထက််မပိုု�သော�ာ

ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး��း တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�/ပြ�ည််နယ််
လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် တစ််မြို့�့��နယ််လျှှင်် နှှစ််ဦးးကျျစီီ ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ရမည််ဟူူ၍
လွှှတ်တော်�်�အ
်
တွွက်မူ
် ူ

ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။

အမျိုးး���သားး�

တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�/ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုလျှ
ု ှင််

(ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တိုု�င်းး� (သို့့��) ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုပ်
ု ်ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေေသ
တစ််ခုုစီီမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ် တစ််ဦးးစီီအပါါအဝင််) ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်
၁၂ ဦးးစီီ ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််မြှော��ာ�က််ရမည််ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
လက််ရှိိ�အနေေထားး�အရ လွှှတ််တော်�်�အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် မဲဲများ�း�သူူ
အနိုု�င််ရစနစ်် (First-past-the-post) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေေသည််မှာာ�
မှှန််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� အနီးး�ကပ််လေ့�့လာာ
ကြ�ည့််�လျှှင််မူူ တစ််မြို့�့��နယ်် တစ််ဦးးကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််စေေသည့်�် စနစ််အားး� မည််သည့်�လွှ
် ှတ််တော်�်�
အဆင့််�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟုု အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ချေ�ေ။ ၂၀၀၈ အခြေ�ေခံံဥပဒေေပုုဒ်မ
်
၁၀၉(က) တွွင်် ၃၃၀ ဦးးထက််မပိုု�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�ကိုု� “မြို့�့��နယ််ကိုု�
အခြေ�ေခံံ၍ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူဦးးရေေကိုု� အခြေ�ေခံံ၍လည်းး�ကော�ာင်းး�” ရွေး�း�ချျယ််ရမည််ဟူ၍
ူ ရှှင်းး�လင်းး�မှုု
မရှိိ�သော�ာ စကားး�ရပ််ဖြ�င့်�် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ် ၃၃၀ ကိုု� မြို့�့��နယ်် ၃၃၀ မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််
စေ�သော�ာ

သွွယ််ဝိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုကြော
ု ��ာင့််�

အော�ာက််လွှတ်
ှ ်တော်�်�တွွင််

မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုု

ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ တ
် စ််ယော�ာက််ရွေး��း သည့််� စနစ််ကျျင့်�သုံးး�
် �ကြော��ာင်းး� ကော�ာက််ချျက််ချျခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အခြေ�ေခံံဥပဒေေတွွင်းး�တွွင်် အတိိအလင်းး� ညွှှန််ကြား�း�ထားး�ခြ�င်းး�မျိုးး���တော့�့�မဟုုတ််ပေ�။
အခြေ�ေခံံဥပဒေေပုုဒ််မ ၁၀၉(က) နှှင့််� ပတ််သက််၍ ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အမျိုးး���မျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ်တော်�်�အ
်
တွွက်မူ
် ူ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ် ၁၂ ဦးးကိုု� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁၂ ခုုခွဲဲပြီး� ��း မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုု
ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ တ
် စ််ယော�ာက်် ရွေး�း�ရမည််ဆိုု�သည့်�် ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မျိုးး��� အခြေ�ေခံံဥပဒေေတွွင်းး� လုံးး��ဝ မပါါရှိိ�ပါါ။
မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတွွင်် ဘယ််နှှစ််ဦးးရွေး�း�ကော�ာက််ရမည််ဟူသည့်
ူ
်� ကန့််�သတ််ချျက််သာာရှိိ�သည့််�အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် လွွတ််လပ််မှုရှိိ�သည်
ု
်။ Single-member constituency
သဘော�ာမပါါသည့််�အတွွက်် ၁၂ ယော�ာက််ပြ�ည့််�ရန်် မည််သည့်�န
် ည်းး�သုံးး��ပြီး��း ရွေး�း�ရွေး�း� ရသည််ဆိုု�သည့််�
သဘော�ာရှိိ�သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူပင်် တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�/ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ တော်�်�အ
်
တွွက်လ
် ည်းး� တစ််မြို့�့��နယ််
နှှစ််ဦးးရွေး�း�ရမည််သာာပြော��ာပြီး��း မည််သို့့��ရွေး��း ရမည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််မပါါချေ�ေ။
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အထက််ပါါ အကြော��ာင်းး�ရာာများ�း�ကိုု� တင််ပြ�ရသည့််� အကြော��ာင်းး�မှာာ� အမျိုးး���သားး�လွှှတ််တော်�်�နှှင့်�် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�/ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�တို့့��တွွင်် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��လိုု�ပါါက
၂၀၀၈ ခြေ�ေဥပင်် ပြ�င််စရာာမလိုု�ဘဲဲ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေေများ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ရုံံ�ဖြ�င့်�် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
နိုု�င််သည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�လိုု�၍ဖြ�စ််သည်် (Lemargie et al., ၂၀၁၄)။
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် PR စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် ၂၀၀၈ အခြေ�ေခံံဥပဒေေအော�ာက််
ပြု�ုလုုပ်နိုု�
် င််သည့်�် အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး�� ချျဉ်းး�ကပ််မှုဖြ�
ု စ််သည်။် ထိုု�သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အမျိုးး���သားး�လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင််သာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး��း ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင််မူူ ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��း FPTP စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��စေ�ခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး�
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဤကဲ့့�သို့့�� လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််အတွွက်် ပုံံ�စံံမတူူသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�စေေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အပြို�ု�င််စနစ်် (parallel system) ကိုု�ဖန််တီးး�နိုု�င််သည််။

၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ရန််
ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�မရှိိ� ကော်�်�မရှှင််ဖွဲ့�့�လေ့�့လာာစုံံ�စမ်းး�မှုုထိိ ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထိုု�အချိိ�န််က ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�ဥက္ကကဌ သူူရဦးးရွှေေ�မန်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေနှှင့််� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ု မရှိိ�ဟူူသည့််�
အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိိစ္စစ ရှေ့�့�မဆက််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။

Source: BBC

ပြ�ည််ထော�ာင််စုလွှ
ု ှတ််တော်�်�တွွင်းး� အဆိုု�ပြု�ုမှုု၊ ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံအနေ�အထားး�နှှင့််�

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အော�ာက််က
အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််
အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံဥ
ံ ပဒေေ သို့့��မဟုတ်
ု ် လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး�
တပ််မတော်�်�သားး� ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ များ
် �း� ဝင််ရော�ာက််နေေရာာယူူ ခြ�ယ််လှယ်
ှ သည့်
်
�် ပုံံ�စံတူ
ံ ဖွဲ့
ူ �့� စည်းး�ပုံံ�မျိုးး���
အော�ာက််တွင်
ွ ် ကျျင့််�သုံးး��ပါါက အင််မတန်် အန္တတရာာယ််များ�း�နိုု�င််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစန
� စ််ဖြ�စ််သည်။်
အကြော��ာင်းး�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်။်

1

၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေ သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေအော�ာက််
တွွင်် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ်် ကျျင့််�သုံးး��မည််ဆိုု�ပါါက အသာာစီးး�ရစေေမည့််� အစုုအဖွဲ့့�� တို့့��မှာာ�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ပါါတီီ၊ တပ််မတော်�်�၊ ပျံ့့��နှံ့့��နေေထိုု�င််မှုု မြ�င့််�မား�းသည့်�်
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုးး���စုုပါါတီီများ�း�နှှင့်�် အခြား�း�ပါါတီီငယ််များ�း� ဖြ�စ််သည်။်

2

ပါါတီီငယ််များ�း� လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််မှုမြ�င့်
ု �လာ
် ာမည််မှာာ� မှှန်သော်�်�
်
လည်းး� အစိုးး��ရဖွဲ့့�� နိုု�င််
သည့််� ပမာာဏအထိိ ရရှိိ�ရန််မှာာ� ခက််ခဲဲလှသဖြ�င့်
ှ
�် တပ််မတော်�်�နှှင့်�် ၎င်းး�၏ မဟာာမိိတ်ပါ
် ါတီီ
(များ�း�)ကသာာ လွှှတ်တော်�်�အ
်
တွွင်းး� အမြဲ�ဲတမ်းး�ကြီး�း�စိုးး��နေေပြီး��း အစိုးး��ရဖွဲ့့�� နိုု�င််သည့်�် အနေ�အထားး�
သို့့�� ရရှိိ�နိုု�င််သည်် (နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�, ၂၀၂၀ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။ ပါါတီီငယ််များ�း� လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး�
ပါါဝင််လာာမှုုကိုု� သိိသိသာ
ိ ာသာာ ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််မည်ဖြ�
် စ််သည့်�အ
် တွွက်် တပ််မတော်�်�နှှင့်�်
မဟာာမိိတ်ပါ
် ါတီီတို့့�� ပိုု�မိုု�လွွယ်ကူ
် စွာာ�
ူ ချျယ််လှယ်
ှ နိုု�
် င််မည်ဖြ�
် စ််သည့်�အ
် ပြ�င်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုမရှိိ�
ု
သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ရသည့််� ပြ�ဿနာာဟူူ၍လည်းး� အမည််တပ်ပြော�
် �ာဆိုု�၍ ရတော့�့�မည်် မဟုုတ််
ချေ�ေ။ စစ််ကော�ာင််စီအနေေ
ီ
နှှင့်�် နိုု�င််ငံပိုု�
ံ င််သတင်းး�စာာတွွင်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံ၏
ံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစန
� စ််
အကြော��ာင်းး� ထည့််�သွင်းး
ွ �ဖော်�်�ပြ�နေေခြ�င်းး�သည််လည်းး� ဤချျဉ်းး�ကပ််မှုကိုု�
ု တစ််စုံံ�တရာာ ထင််ဟပ််
သည််ဟုု ယူူဆရသည််။ (နေေခြ�ည််, ၂၀၂၁)
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ပါါတီီစုံဒီ
ံ� မိုု�ကရေေစီ
ီ
စန
ီ စ််

ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�သည်ဟု
် ု

အမည််တပ်၍
်

ပြ�ည််တွင်းး
ွ �သာာမက

နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ၏ အသိိအမှတ်
ှ ပြု် �ုမှုုကိုု�ပါါ ရယူူရန်် တပ််မတော်�်�က ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာနိုု�င််သည်။်
တပ််မတော်�်�ဘက််က ၎င်းး�တို့့�� မတရား�း အာာဏာာသိိမ်းး�ရယူူမှုကိုု�
ု တရား�းကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�ပြ�ရာာ
တွွင်် ပါါတီီစုံဒီ
ံ� မိုု�ကရေေစီ
ီ
စန
ီ စ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််ဟူ၍
ူ တော�ာက််လျှော�ာ�က်် အကြော��ာင်းး�ပြ�
လျျက််ရှိိ�သည်။် ဒီီမိုု�ကရေေစီီ စံံချိိ�န်စံ
် နှု
ံ န်းး
ု �များ�း�နှှင့်�် သွေ�ေဖယ််သော�ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေေနှှင့်�အညီ
်
ီ ကျျင်းး�ပသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� �း�ကိုု�ပင်် ကြို�ု�ဆိုု�ခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံတကာ
ံ
ာ
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�သည််

အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုကိုု�
ု

အလေး�းထားး�သည့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစန
� စ််ကိုု�

ကျျင့််�သုံးး��ပြီး��း ဒီီမိုု�ကရေ�စီအသွ
ီ
င်
ွ ကူးး
် �ပြော��ာင်းး�ရေး�းကိုု� ဦးးတည််မည်ဆိုု�သည့်
်
�် စစ််အစိုးး��ရ၏
ကတိိကဝတ််ကိုု�

အတည််ယူကာ
ူ ာ

အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းလာာနိုု�င််သည်။်

ထိုု�အချိိ�န််တွင်
ွ ်

စစ််အစိုးး��ရ၏ တရား�းဝင််မှုု မြ�င့််�တက််လာာမည််ဖြ�စ််ကာာ နော�ာက််ကြော��ာင်းး� ပြ�န််လှည့်
ှ ရ
�် န်် ပိုု�ခက််
သည့််� အနေေအထားး� ရော�ာက််လာာနိုု�င််သည်။်
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NLD ပါါတီီဖျျက််သိမ်းး
ိ �ရေး�း၊ PR ကျျင့််�သုံးး��ရေး�း စသည််တို့့��ကိုု� ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််နေေသည််။

၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ််လတွွင်် အချိုးး���ကျျရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအပေါ်�်ဆန့််�ကျျင််ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
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Source: The Irrawaddy

စစ််ကော�ာင််စီက
ီ ခန့််�အပ််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှင်
ှ ်တွင်
ွ ် ဥက္ကကဌအဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပြီး��း

Source: Myanmar Times

၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ကြီး�း�ကြ�ပ််ခဲ့့�သည့်�် ဦးးသိိန်းး�စိုးး��က လက််ရှိိ�

အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််နှှင့်�်
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခင်းး�အကျျင်းး�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ မှှတ််သားး�ထားး�ရမည့််� အရေး�း
ကြီး�း�သည့််� အချျက််မှာာ� PR စနစ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ချျက််ချျင်းး�
ဆိုု�သလိုု� ပုံံ�တူူကူးး�ယူူပြီး��း ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့်�် တစ််ပုံံ�စံံတည်းး�ရှိိ�သော�ာ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််မျိုးး��� မဟုုတ််ခြ�င်းး�ပင််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
ဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုု၌ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ် မည််မျှှ
ရွေး�း�ကော�ာက််မည််၊ ရွေး�း�ချျယ််ရမည့််� ပါါတီီစာာရင်းး� (Party-list) ကိုု�
မည််သည့်�် ပုံံ�စံံဖြ�င့်�်ထားး�ရှိိ�မည််၊ ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာနှှင့််� မဲဲအရေေအတွွက််
အချိုး�း��ကိုု� မည််သို့့�� တွွက််ချျက််မည်် အစရှိိ�သည့််� အသေး�းစိိတ််
အချျက််လက််များ�း�ကိုု�

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရပေေမည််။

အဆိုု�ပါါ

သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ�း�ကသာာလျှှင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထုု
(နှှင့််� နိုု�င််ငံံတွင်းး
ွ �ရှိိ� ကိုု�ယ််ကျိုးး���ဖက််သည့်�ပါ
် ါဝင််သူများ
ူ �း�) အတွွက််
အလုုပ်ဖြ�
် စ််သည့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစန
� စ်် ဟုုတ်မဟု
်
တ်
ု ် အဆုံးး��အဖြ�တ််
ပေး�းသွားး��မည််ဖြ�စ််၏။

စင််စစ််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခင်းး�အကျျင်းး�နှှင့််�

ကိုု�က််ညီသော�
ီ
ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ပုံံ�စံံကိုု� သေ�ချာ�ာဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ဖော်�်�
ဆော�ာင််လျှှင််မူူ အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ်် ပုံံ�စံံတစ််မျိုးး���မျိုးး���မှှ
တဆင့််� နိုု�င််ငံရေး�းလူ
ံ
မှု
ူ ရေး�း
ု ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုထိ
ု ိ
ထိိရော�ာက််စွာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည််ဟုု ယူူဆသည််။

1

လွှှတ််တော်�်� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဗမာာနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုများ�း� အကြား�း�ရှိိ� လူူများ�း�စုု လူူနည်းး�စုု ပြ�ဿနာာ၊
တန်းး�တူူရေး�း ပြ�ဿနာာတို့့��ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း အရ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
လမ်းး�စဖွွင့််�ပေး�းရာာရော�ာက််မည််။

2020 ckESpf a&G;aumufyGJ&v'f

2

ပါါတီီ နှှစ််ပါါတီီကသာာ လွှှမ်းး�မိုးး��သည့််�စနစ်် ဖြ�စ််မလာာစေ�ရန််
အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဖြ�စ််သည့်�်

trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

အလျော�ာ�က်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� အစုုအဖွဲ့့�� နှှစ််ခုုတည်းး�က

wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;

အားး�ပြို�ု�င််နေေမည််မဟုတ်
ု ်ဘဲဲ နှှစ််ခုုထက််ပိုု� သည့််� ပါါတီီများ�း�

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh
zGHYNzdK;a&;ygwD
a&G;aumufyGJ y,fzsufcH&onfh
rJqE´e,f

အကြား�း� စုုပေါ�ါင်းး�တိုု�င််ပင်် အဖြေ�ေရှာာ�သည့််� ဓလေ့�့ကိုု� ဖန််တီးး�
ပေး�းနိုု�င််သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ခံံယူူချျက််
နှှင့််� မူူဝါါဒဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီနှှစ််ခုုက
တစ််ယော�ာက််တစ််လှည့်
ှ �် နိုု�င််ငံံကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရသည်် မဟုုတ််
ဘဲဲ
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ပါါတီီအစုံံ�က

မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�

စုုပေါ�ါင်းး�ချျမှှတ််ရသည််

ဖြ�စ််သဖြ�င့်�် တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွက်် ရေေရှှည််အစီီအမံံများ�း�ကိုု� ဖြေး��းဖြေး��းမှှန််မှှန်် ပုံံ�ဖော်�်�ချျမှတ်
ှ ်နိုု�င််သည််။

3

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ချိိ�န််တွွင်် ပါါတီီများ�း�အကြား�း� သဘော�ာတူူညီမှု
ီ ုရှိိ�မှသာ
ှ ာ ရှေ့�့�ဆက််သွားး��နိုု�င််မည်် ဆိုု�သည့််�
အချျက််သည်် အထက််တွင်
ွ ် သတိိပေး�းခဲ့့�သကဲ့့�သို့့�� ကြ�န့််�ကြာ�ာစေေနိုု�င််သည််မှာာ� မှှန််သော်�်�လည်းး� တစ််ဖက််
တွွင်် ပူူပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ စုုပေါ�ါင်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေေစီီ
ဆန််သည့်�် အလေ့�့အထတို့့��အားး� အစပြု�ုရန်် တွွန်းး�အားး�တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

4

စုုစည်းး�နေေထိုု�င််မှှသာာ နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရမည််ဟူသည့်
ူ
်� အယူူအဆကိုု� ကျော်�်��လွွန််ကာာ မည််သို့့��မည််ဖုံံ�
ပျံ့့��နှံ့့��နေေထိုု�င််ကြ�စေ�ကာာမူူ နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သည််ဟူသည့်
ူ
�် နိုု�င််ငံံရေး�းဓလေ့�့ ထွွန်းး�ကားး�လာာနိုု�င််
သည််။ မိိမိ၏
ိ
လူူမျိုးး���စုု အစုုအဖွဲ့့��ကိုု�သာာမက ပြ�င််ပအစုအ
ု ဖွဲ့့��များ�း�ကိုု�ပါါ မိိမိ၏
ိ
မူူဝါါဒများ�း�အားး� ချျပြ�၍
မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး�� ရမည််ဖြ�စ််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််စွာာ� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�
အကော�ာင််ထည််ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််လာာမည််ဖြ�စ််သည်် (နော်�်�ဂလဲဲဒစ််(စ််)မော�ာင််မော�ာင််, ၂၀၂၀ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။
မဲဲပေး�းသူူလုုထုုအတွွက်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သည််ဟူသည့်
ူ
်� ခံံစား�းချျက််ကိုု�လည်းး� PR စနစ််
က ပိုု�မိုု�ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည််။

တစ််ချိိ�န််ထဲဲမှာာ�ပင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၉၀ ကျော်�်��ရှိိ�၍ လူူမျိုးး���စုုကွဲဲ�ပြား�း�မှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာ နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် စနစ််တကျျ
သုုတေ�သနပြု�ု တွွက််ချျက််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းအရ အသာာစီးး�ရရန်် လိုု�ရာာဆွဲဲ�လိုု�က််သည့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််
ပွဲဲ�စနစ််သည်် ရေေတိုု�ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ�း�ထက်် ရေေရှှည််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကိုု�သာာ ဦးးတည််စေေမည််ဖြ�စ််သည််ကိုု�လည်းး�
သတိိပြု�ုရမည််။ အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အန္တတရယ််ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့်�် အချျက််များ�း�မှာာ�
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

1

ပထဝီီအရ စုုစည်းး�နေေထိုု�င််မှုုမြ�င့်�မား�းသော�
်
ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုးး���စုုများ�း�သည်် PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ်
လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ပါါတီီကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု လျော့�့��ကျျသွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ SNLD, ANP ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ထော�ာက််ခံံ
သူူများ�း�သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီမျိုးး���သည်် PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာလျော့�့��မည််ဖြ�စ််သည််
(နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�, ၂၀၂၀ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ပါါတီီကြီး�း�တို့့��၏ အင််အားး�ကိုု�လည်းး� အကန့််�သတ််မလုုပ််နိုု�င််၊ ပါါတီီ
ငယ််တို့့��၏ ပါါဝင််မှုကိုု�
ု လည်းး� ထိိရော�ာက််စွာာ� မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အနေ�အထားး�မျိုးး���ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ်် မရေး�းဆွဲဲ�ခင််ကတည်းး�က သတိိချျပ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

2

PR စနစ််အရ သတ််မှတ်
ှ သည့်
်
�် မဲဲဆန္ဒဒနယ်် အရွွယ််အစား�းသည်် FPTP စနစ််အော�ာက််က မဲဲဆန္ဒဒနယ်် အရွွယ််
အစား�းထက်် ကြီး�း�မား�းသည််ဖြ�စ််သဖြ�င့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�နှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း�နှှင့်�် အထိိအတွေ့�့� နည်းး�မည််
ဖြ�စ််သည််။ ပါါတီီစာာရင်းး� (party-list) သည််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရရေး�း အရေး�းကြီး�း�သည််ဖြ�စ််ရာာ
ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်လော�ာင်းး�များ�း�အနေေနှှင့်�် မိိမိ၏
ိ
မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံသည််ထက်် မိိမိိပါါတီီကိုု� ပိုု�၍
တာာဝန််ခံံပေ�မည််။ လက််ရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုနေေသော�ာ FPTP စနစ််အော�ာက််တွွင််ပင်် မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်နှှင့်�် ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်
အကြား�း� အချိိ�တ််အဆက်် ပြ�တ််တော�ာက််မှုု မြ�င့််�နေေပြီး��း မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ ်ထက်် ပါါတီီကိုု� တာာဝန််ခံံခြ�င်းး�က ပိုု�များ�း�
နေ�သည််ဖြ�စ််ရာာ ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��း ပြ�ဿနာာကိုု� ပိုု�ကြီး�း�စေ�မည့််� အလားး�အလာာရှိိ�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုရမည််။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔

9

အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရွေး�း�စနစ််သည်် မည််သည့်�် အင််အားး�စုုက မည််ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့်�် ပုံံ�စံံ
ချျမှှတ််သည်် အပေါ်�်မူူတည််ပြီး��း တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေအနေေကိုု� တည််ငြိ�မ်
ိ ်စေေနိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� အကွဲဲ�
အပြဲ�ဲများ�း� ပိုု�ဖြ�စ််စေေပြီး��း နိုု�င််ငံံရေး�းမတည််ငြိ�မ်
ိ ်မှုု အဓွွန့််�ရှှည််စေေနိုု�င််ချေ�ေလည်းး�ရှိိ�သည််။ စစ််တပ််အနေေဖြ�င့်�်
နိုု�င််ငံံရေး�းမှှ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� ထွွက််သွားး��သည့််�တိုု�င်် အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ကိုု� လက််လွတ်
ွ ်စပယ််
ကျျင့််�သုံးး��ရန််မသင့်�ချေ�ေ
် ။
ဖော်�်�ပြ�ပါါအချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် PR အလုုပ််မဖြ�စ််နိုု�င််ဟုု မဆိုု�လိုု�ပါါ။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််မှှန််
သမျှှသည်် အနည်းး�နှှင့််�အများ�း�တော့�့� ချို့့���ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�ကြ�သည််ချျည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� နား�းလည််ထားး�ရမည််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေေစီန
ီ ည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပ
ခြ�င်းး�၏ အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရင်းး�သည်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ူထု၏
ု အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််�စနစ်် ရှှင််သန််
စေ�ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်များ�း�အားး� တာာဝန််ခံံမှုုအားး�ကော�ာင်းး�စေေရန််ဟူသည့်
ူ
�် အချျက််များ�း�
ဖြ�စ််သည််။ ရေေရှှည််တွင်
ွ ် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ပါါတီီစုံံ�ဒီမိုု�ကရေေစီ
ီ
စန
ီ စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေေရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််သည််

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််

မျှှတသည့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ပေး�းရန််

လိုု�အပ််ပြီး��း

ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုကိုု�
ု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့�� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းပဋိိပက္ခခများ�း�၊ အကွဲဲ�အပြဲ�ဲများ�း�အပြ�င်် လူူမျိုးး���စုု ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ
များ�း� စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�ပြား�း�သည့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််တွင်
ွ ်မူူ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့်�် နိုု�င််ငံံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�စ််ရန််လည်းး� အရေး�းကြီး�း�ပေေသည််။ (Reynolds, 2006)
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တည််ဆော�ာက််ရေး�းရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�၍ ပြ�ည််နယ််အခွင့်
ွ ်�အရေး�းကိုု� အလေး�းထားး�
သည့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု�လည်းး� အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ရှိိ�စေေသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််မှှ
တစ််ဆင့််� တစ််စုံံ�တရာာ ဖန််တီးး�ရယူူနိုု�င််သည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေေဖြ�င့််� မှှတ််မိထား
ိ း�ကြ�ရမည််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််ရုံံ�
မျှှဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီနိုု�
ီ င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််လာာမည််မဟုတ်
ု ဆိုု�သည့်
်
�် အချျက််ပင််ဖြ�စ််သည်။် ဒီီမိုု�ကရေေစီဟူ
ီ သည်
ူ
်
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�သက််သက််မဟုတ်
ု ်။ လွွတ််လပ််စွာာ�ထုတ်
ု ်ဖော်�်�ခွွင့််�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ လူ့့�အခွင့်
ွ ်�
အရေး�းများ�း�၊ လူူနည်းး�စုုများ�း�အားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တရား�းဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၊ စစ််တပ််၏ အရပ််သားး�
ဩဇာာခံံယူမှု
ူ ု စသည့််�အချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ� အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််
ကော�ာင််စီသည်
ီ
် အထက််ပါါအချျက််များ�း�အားး� လေး�းစား�းမှုု လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� ရှိိ�မနေ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ပင််
ဖြ�စ််လေ�သည််။

နိိဂုံးး��
လက််ရှိိ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲမည််ဟူ၍
ူ ဦးးဆော�ာင််ကမ်းး�လှှမ်းး�နေေသည််မှာာ� စစ််ကော�ာင််စီီ
ဖြ�စ်် သော်�်�လည်းး� မဲဲများ�း�သူူ အနိုု�င််ရစနစ််/နိုု�င််သူူအကုုန််ယူူစနစ််သည်် မှှန််ကန််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု မပေး�း
နိုု�င််သဖြ�င့်�် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေေအထားး�နှှင့််� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုမရှိိ�ဟုု နိုု�င််ငံံရေး�းအစုအ
ု ဖွဲ့့��များ�း�အပါါအဝင်် ပညာာရှှင််
တော်�်�တော်�်�များ�း�များ�း� သဘော�ာပေါ�ါက််ကြ�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။ တရား�းမဝင််သည့်�် ဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် ပါါဝင််လိုု�ခြ�င်းး�မရှိိ�
သော�ာကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� စနစ််ကိုု� လက််မခံံသော်�်�ငြား�း�လည်းး� တရား�းဝင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််နိုု�င််ချိိ�န််တွွင််
မည််သည့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ ုအားး� မှှန််ကန််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရရှိိ�စေေမည််ကိုု� ယခုု
ကတည်းး�က အချျက််အလက်် အစုံံ�အလင်် အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင်် စဉ်းး�စား�းထားး�သင့််�ပေ�သည််။
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