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| နူးး�စယ််(န််)မွနွ််�

မြမွန််မွာနူး�ုင််င်ံ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲွ�စန်စ်၏ 
သမွ�ုင််�ရွေး��ာင််� အ�ျဉ်း်�ချုျ�ပွဲ်

မြ�န််�ာနို�ုင််ငံ်တွင်ွ် First-Past-the-Post (FPTP) ဟု�ခေါ်�်တွင်ွ်ခေါ်�ာ အနို�ုင််ရ� ူ
အကု�န််.ယူစူန်စ် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်ကု�ု အ�ံ��မြပွဲုလာာ����ည််�ာာ ၁၉၄၈ ��နိုာစ် 
လာတွွ်လာပွဲ်ခေါ်ရ�ရရာ�ုည်�် အ�ိနု််ကုတွည််�ကုမြ�စ်�ည််။ ဤစန်စ်ကု�ုကုိင်�်�ံ�� 
ရမြ�င််� အခေါ်�ကုာင််�မြပွဲ�ိကု်ဟု၍ူ တွရာ�ဝင််ခေါ်�ာ်မြပွဲထားာ�မြ�င််��ရာခုေါ်�ာ်လာည််� 
ဗြိ�တုွ�ုှကု�ုလာ�ုန်ီစန်စ်၏ အကုိ ုု �ဆကု်မြ�စ်နို�ုင််�ည််ဟု� ယူဆူနို�ုင််�ည််။ 
စင််စစ်ပွဲင်် အင်္ဂဂလာန််နို�ုင််င်ံအပွဲါအဝင်် အာရာခေါ်ေ�တွငွ််�ရာု ၎င််�၏ ကု�ုလာ�ုန်ီနို�ုင််င်ံ
ခေါ်ဟုာင််��ိာ�မြ�စ်ခေါ်�ာ ဘင်္ဂဂလာာ�ခေါ်ေ�ရာ်၊ မြ�န််�ာ၊ အနုိုိုယူ၊ �ခေါ်လာ�ရာာ�နို�ုင််င်ံတွ�ု�
တွငွ်် FPTP စန်စ်ကု�ု ကုိင်�်�ံ���ကု�ည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။ 
မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတွငွ်် အ�ိ ုု �ကုိကုု�ယူ်စာ�မြပွဲုစန်စ် (Proportional Represent-
ation) ��ု� ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ��ရန်် အ�ိ ုု ��ာ�ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစ ီ တွပွဲ်ခေါ်ပွဲါင််�စ�၏ 
ကြိုးကုုု �ပွဲ�်���ုိာ�ရာု���ဗြိပွဲ�ီ ၂၀၁၂ ��နိုာစ်နိုာင်�် ၂၀၁၄ ��နိုာစ်၌ ကြိုးကုုု �ပွဲ�်���ုာာ အထားင််
ရာာ�ဆံ��မြ�စ်�ည််။ ၎င််�င််�အဆု�တွင််�ငွ််���ုိာ�ကု�ု မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ� ကြံ့ကုံ���ုင််ခေါ်ရ�
နိုာင်�် �ွံ�ဗြိ�ုု �ခေါ်ရ�ပွဲါတွ ီ (USDP) နိုာင်�် တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်�ာ� ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်�ိာ�ကု 
အာ�ခေါ်ကုာင််�စာွမြ�င်�် ခေါ်ထားာကု်�ံ����ကု�ည််။ ��ု�ခေါ်�ာ် အဆ�ုပွဲါ ကြိုးကုုု �ပွဲ�်��တုွစ်
���ိင််�စ�ီာာ စံ�စ�်�စစ်ခေါ်ဆ�� ု တွစ်စံ�တွစ်ရာ မြ�တွ်�န််�ရမြ�င််� �ရာု၊ တွကုုိ
��ုင််လာံ�ခေါ်�ာ အခေါ်�ကုာင််�မြပွဲ�ိကု်�ရာုဘ� ကုိရှုံးံ�ု����ည််။ ဤ�ည််�ာာ တွ�ုင််�မြပွဲည််
တွငွ််� ကုိင််�ပွဲ��ှ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�တွ�ုင််�၌ FPTP စန်စ်ကု�ု�ာအ�ံ��မြပွဲု၍ 
လာတှွ်ခေါ်တွာ် ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်�ိာ� ခေါ်ရး��ိယူ်ခေါ်န်ရမြ�င််� အခေါ်�ကုာင််�မြ�စ်�ည််။ 
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FPTP စန်စ် ဆိုု�တာာဘာာလဲ�။
FPTP စန်စ် ဘာယ််လဲု�အလဲ�ပွဲ်လဲ�ပွဲ်သလဲ�။
FPTP �ည်် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်�ိာ�အန်ကု် ���ိာ��အူနို�ုင််ယူ�ူည်�် စန်စ်အ�ိ ုု �
အစာ�ထား�တွငွ်် ပွဲါဝင််ခေါ်�ာ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်မြ�စ်�ည််။ ထား�ုစန်စ်�ိာ��ည်် 
ခေါ်ယူဘ�ယူိအာ�မြ�င်�် ရှုံး�ု�ရာင််�ခေါ်�ာ စည််�ကု�်�တွစ်��ကု�ု လာ�ုကု်န်ာခေါ်လာ�ရာု�ကု�ည််။ 
��ဆနိုိန်ယူ်တွစ်��တွငွ်် ��အခေါ်ရအတွကွု် အ�ိာ�ဆံ��ရရာခုေါ်�ာ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်ခေါ်လာာင််� 
(��ု�) ပွဲါတွကီု အလာ�ုအခေါ်လာိာကု်အနို�ုင််ရရာ�ုည််၊ ဆ�ုလာ�ု�ည််�ာာ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်
ခေါ်လာာင််� (��ု�) ပွဲါတွ�ီည်် ��စ�စ�ခေါ်ပွဲါင််�၏ ထားကု်ဝကု်ခေါ်ကုိာ်ရရာရုန်် �လာ�ုအပွဲ်ဘ� ခေါ်အာင််
နို�ုင််�မူြ�စ်နို�ုင််�ည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။ FPTP စန်စ်တွငွ်် ��ဆနိုိရာင််�ိာ� 
အခေါ်န်မြ�င်�် ��ဆနိုိန်ယူ်တွစ်��အတွွင််� ယူာဉ််ဗြိပွဲုု င််� ူ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်�ိာ� အန်ကု်�ာ    
တွစ်ခေါ်ယူာက်ုကု�ု�ာ ခေါ်ရး��ိယ်ူရဗြိပွဲ�ီ ထား�ုကု�ုယ်ူစာ�လာာယ်ူခေါ်လာာင််��ိာ�အန်က်ု တွစ်���ာ 
�ကူု အနို�ုင််ရရာ�ုည်် (FPTP နိုာင်�် အမြ�ာ� ���ိာ��အူနို�ုင််ယူ ူ စန်စ်�ိာ�အခေါ်�ကုာင််� 
အခေါ်��စတုွ်ကု�ု နို�ူစယူ်(န််)�နွ််�, ၂၀၂၀ တွွင်် �ကုည်�်ပွဲါ)။

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၌ FPTP စန်စ်မြ�င်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�ကုိင််�ပွဲ�ည်�် နိုာစ်ကုာလာခေါ်တွာကု် 
ခေါ်လာှာက်ုတွင်ွ် ဝင််ခေါ်ရာက်ုယူာဉ််ဗြိပွဲုု င််�ည်� ်နို�ုင််ငံ်ခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ�ရရာုခေါ်�ာ လာတ်ှွခေါ်တွာ်တွင်ွ်� 
ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ အခေါ်ရအတွကွု်�ာာ �ှတွခေါ်လာ��ရာုခေါ်ပွဲ။ လာဦူး�ခေါ်ရအလာု�ကု် ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ကုု�ု
�ကုည်�်လာှင်် အဆ�ုပွဲါ ��ှတွ��ုာာ ပွဲ�ု��ုထားင််ရာာ��ည််။ ဥပွဲ�ာ - ၂၀၁၅ ��နိုာစ် အခေါ်ထားခွေါ်ထား ွ
ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�တွငွ်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာစ�စ�ခေါ်ပွဲါင််�၏ ၈၇% ကု�ု ��ာ
ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်ခေါ်လာာင််� အ�ိာ�စ�မြ�င်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�ဝင််ခေါ်�ာ အကြိုးကု�ီဆံ�� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�
ပွဲါတွနီိုာစ်��ကု ရရာု�ာွ�����ည််။ ဤ�ည််�ာာ တွ�ုင််�မြပွဲည််လာဦူး�ခေါ်ရ၏ ၆၈% �ာရာုခေါ်�ာ 
��ာလာ�ူိ ုု �တွ�ု�၏ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� လာနွ််ကု�စာွရရာုခေါ်�ာ ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု� ု မြ�စ်�ည််။ 
တွစ်�ိနု််တွည််��ာာပွဲင်် လာဦူး�ခေါ်ရ၏ ၃၂% မြ�စ်ခေါ်�ာ တွ�ုင််�ရင််��ာ� လာ�ူိ ုု �စ��ိာ�ကု�ု 
ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ည်�် တွ�ုင််�ရင််��ာ�နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ��ည်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ၁၀% 
ခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ�ိာ�ကုု��ာ ရယူနူို�ုင််����ည််။ ၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေ 
မြပွဲဌာာန််�ဗြိပွဲ�ီ�ိနု််�ာစ၍ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွတွ�ုင််�တွငွ်် လာ�ူိာ�စ� ��ာပွဲါတွီ�ိာ� ခေါ်န်ရာရ�ည််
ကု�ိာ�ဗြိပွဲ�ီ လာနူ်ည််�စ� တွ�ုင််�ရင််��ာ�တွု�� အ�ာစီ�ရမြ�င််�အလာိဉ််��ရာ�ု���ည််�ာာ 
လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််� အဆ�ုပွဲါအစ�အ��ွ��ိာ�အတွွကု် လာံ�ခေါ်လာာကု်�ည်�် ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု��ုရာု
မြ�င််�ကု �ကု်ခေါ်�ပွဲင််မြ�စ်�ည််။ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ် တွစ်��တွည််�ခေါ်�ကုာင်�်�ာ 
အထားကု်ပွဲါ�ည်�ီှ��ုိာ� မြ�စ်ရ�ည််ဟု� �ဆ�ုလာ�ုခေါ်�ာ်မြင်ာ�လာည််� လာကု်ရာခုေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု် 
ပွဲ�ွစန်စ်�ည်် ��ှတွ��ုိာ�ကု�ု အာ�ခေါ်ပွဲ�လာိကု်ရာ�ုည််�ာာခေါ်တွာ� အ�ာန််ပွဲင််။ 
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FPTP စန်စ်�ိ ုရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲွ��လဲဒ််မွျာ��ု� ခြုံချုံ�င်ံ�သံ��သပွဲ်မြချုင််�

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတွငွ်် ကုိင််�ပွဲဗြိပွဲ�ီစ�ီ����ည်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�ရလာေ်�ိာ�အခေါ်ပွဲ် �ံ���ပွဲ်လာှင်် ��ှတွ�/ု ကုာွဟု� ု
�ံ���ိ ုု �ရာု�ည််ကု�ု ခေါ်တွ�ွရ�ည််။ ပွဲထား�တွစ်���ာာ ��ဆနိုိရာင််�ိာ�ခေါ်ပွဲ�လာု�ကု်�ည်�် ဆနိုိ��ရာ��ုင််နိုနု််�နိုာင်�် 
လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််� အ�ာန််တွကုယူ် ရရာ�ုည်�် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ရာ��ုင််နိုနု််�အ�ကုာ� ကုာွဟု�မုြ�စ်�ည််။

ပွဲံ�-၁။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂ဝရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲွ��လဲဒ််မွျာ� - မြပွဲည််သး�လဲတှာ်ရွေးတာာ်�ိ ုနူး�ုင််င်ံရွေး��ပွဲါတာမီွျာ�

��ိခုျု��ရွေးသာ ဆိုနူးဒမွ�မွျာ�နူးိင်�် ��ုယ််စာ�လဲယိ််ရွေးန်�ာမွျာ���ာ��ိ ုအချုျ�ု��ာွဟမွု

ပွဲံ�-၁ တွငွ်် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နိုာင်�် ၂၀၂၀ ��နိုာစ် အခေါ်ထားခွေါ်ထားခွေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲ�ွအ�ီ���ီ�ာ မြပွဲည််��ူလာတှွ်ခေါ်တွာ် 
(ခေါ်အာက်ုလှာတ်ွခေါ်တွာ်) အတွက်ွု ရလာေ်�ိာ�ကုု� မြပွဲထားာ��ည််။ အခေါ်ထားခွေါ်ထားခွေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွအာ�လာံ��တွင်ွ် ဆနိို�� 
ရာ��ုင််နိုုန််�နိုာင်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််�ရရာု�ည်�် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ရာ��ုင််နိုုန််�အ�ကုာ� ကုာွဟု� ု မြ�င်�်�ာ��ည််�ာာ 
အထားင််အရာာ�ပွဲင််မြ�စ်၏။ အထားူ��မြ�င်�် USDP �ည်် ၂၀၁၀ ��နိုာစ်တွငွ်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၅၈% မြ�င်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်
တွငွ််� ထား�ုင််�ံ�ရာ��ုင််နိုနု််� ၈၀% ကု�ုရယူနူို�ုင််���ဗြိပွဲ�ီ  အလာာ�တွပူွဲင်် အ�ိ ုု ��ာ�ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် (NLD) �ည်် 
၂၀၁၅ ��နိုာစ်တွငွ်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၅၇% မြ�င်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ထား�ုင််�ံ�ရာ��ုင််နိုုန််� ၇၉% ကု�ုလာည််�ခေါ်ကုာင််�၊ 
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၂၀၂၀ ��နိုာစ်တွငွ်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၆၈% မြ�င်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ထား�ုင််�ံ�ရာ��ုင််နိုုန််� ၈၂% ကု�ုလာည််�ခေါ်ကုာင််� ရရာု���
�ည််။ ၂၀၁၀ ��နိုာစ်တွငွ်် တွ�ုင််�ရင််��ာ�ပွဲါတွ�ီိာ�နိုာင်�် အမြ�ာ�ခေါ်�ာ ပွဲါတွီင်ယူ်�ိာ�အတွကွု် ��နိုာင်�် ထား�ုင််�ံ� 
အ�ကုာ� အ�ိ ုု �ကုာွဟု� ုအန်ည််�င်ယူ်ရာ�ု��ခေါ်�ာ်လာည််� ၎င််�ကုာွဟု� ုနိုနု််�ထားာ��ာာ ၂၀၁၅ နိုာင်�် ၂၀၂၀ ��နိုာစ်တွ�ု�
တွငွ်် ��ု�ုာ�ာကုိဆင််��ာွ��ည််။ (၂၀၁၀ ��နိုာစ်တွငွ်် NLD ပွဲါတွီ ဝင််ခေါ်ရာကု်ယူာဉ််ဗြိပွဲုု င််မြ�င််��ရာခုေါ်�ာ 
ခေါ်�ကုာင်�် USDP �ည်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််� ကြိုးကု�ီစ�ု�နို�ုင််���မြ�င််�မြ�စ်�ည််ဟု� ယူဆူနို�ုင််�ည််)။

ထား�ု�အမြပွဲင်် အထားက်ုခေါ်�ာ်မြပွဲပွဲါ ကုာွဟု��ုိ ုု ��ည်် မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�အဆင်�တ်ွင်ွ်�ာ�ကု မြပွဲည််န်ယ်ူနိုာင်� ်တွ�ုင််�ခေါ်ေ� 
ကြိုးကု�ီအဆင်�်တွငွ််ပွဲါ ခေါ်တွ�ွရခေါ်�ာ ကုာွဟု��ုိ ုု �မြ�စ်�ည််။ ဥပွဲ�ာ- ခေါ်အာကု်ပွဲါ ပွဲံ�-၂ တွငွ်် ၂၀၁၅ ��နိုာစ်တွငွ်် 
ဧရာဝတွတီွ�ုင််�ခေါ်ေ�ကြိုးကု�ီလာတှွ်ခေါ်တွာ်၌ NLD ပွဲါတွီ�ည်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၅၄% �ာရရာုခေါ်�ာ်လာည််� ထား�ုင််�ံ�
ခေါ်န်ရာ ရာ��ုင််နိုနု််� ၉၄% ရရာု���ခေါ်�ကုာင််� ခေါ်�ာ်မြပွဲထားာ��ည််။ တွစ်�ကု်တွငွ််� ူUSDP �ည်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၃၇% 
ရရာု���ခေါ်�ာ်လာည််� ထားု�င််�ံ�ရာနိုနု််� ၆% �ာ ရရာု���ခေါ်ပွဲ�ည််။ 

ပွဲံ�-၂။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲွ� �လဲဒ််မွျာ�-ဧ�ာဝတာတီာ�ုင််�ရွေးဒ်သကြီး�ီ� လဲတှာ်ရွေးတာာ်အတာွင််��ိ ုနူး�ုင််င်ံရွေး��

ပွဲါတာမီွျာ�၏ ဆိုန်မွ�မွျာ�နူးငိ်�်��ုယ််စာလဲယိ််ရွေးန်�ာမွျာ���ာ��ိ ုအချုျ�ု��ာွဟမွု

ေ�တွယုူ ကုာွဟု�ကုု�ု� ူ��ဆနိုိန်ယူ်တွစ်���ိင််�စရီာု ��အခေါ်ရအတွကွု်တွငွ်် ခေါ်တွ�ွရ�ည််။ ဇယူာ�-၁တွငွ်် မြပွဲည််��ူ 
လာတှွ်ခေါ်တွာ်��ဆနိုိန်ယူ်�ိာ�မြ�စ်�ည်�် ရာ�်�မြပွဲည််န်ယူ်ရာ ု ၅၅ ဗြိ�ုု �န်ယူ်အန်ကု် ၁၀ ဗြိ�ုု �န်ယူ်တွွင်် ၂၀၁၅ ��နိုာစ်
ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွရလာေ်အရ အနို�ုင််ရပွဲါတီွရရာု�ည်� ်��ရာ��ုင််နိုန်ု်�နိုာင်� ်အရှုံးံ�ုအ�ိာ�ဆံ��ပွဲါတွ ီရရာု�ည်� ်��ရာ��ုင််နိုနု််�
တွ�ု�ကု�ု မြပွဲထားာ��ည််။ ဤဇယူာ�တွငွ်် ရာင််�လာင််�စာွ �ာတွ်တွ�်�တွင််ခေါ်�ာ်မြပွဲထားာ��ည််�ာာ အနို�ုင််ရရာ�ုည်�် ပွဲါတွီ
�ိာ��ည်် ၎င််�တွ�ု� ဝင််ခေါ်ရာကု်ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်�ံ�ည်�် ��ဆနိုိန်ယူ်အ�ီ���ီရာု ��ဆနိုိရာင််လာဦူး�ခေါ်ရကုု� လာံ�ခေါ်လာာကု်
စာွ ကု�ုယူ်စာ��မြပွဲုခေါ်�ကုာင််�မြ�စ်�ည််။ အခေါ်�ကုာင််��ာာ ��ဆနိုိန်ယူ်တွစ်��စတီွွင်် ��အ�ိာ�ဆံ��ရရာု�ည်�် 
ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်ခေါ်လာာင််�ကု အနို�ုင််ရ�ည််�ာာ�ာန််ခေါ်�ာ်လာည််� ကုိန််ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်ခေါ်လာာင််�တွု���ာာ ၎င််�တွု��ကု�ု 
��ခေါ်ပွဲ�ခေါ်ရး��ိယူ်�ည်�် ��ဆနိုိရာင််�ိာ�အာ� ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ငွ်�်�ရဘ� �ယူ်ကုိဉ််မြ�င််��ံရခေါ်�ာခေါ်�ကုာင်�် မြ�စ်�ည််။ 
ဥပွဲ�ာ - မြပွဲည််��ူလာတှွ်ခေါ်တွာ်��ဆနိုိန်ယူ်�ိာ�အန်ကု် ကုတွွ်��ုင််ဗြိ�ုု �န်ယူ်တွငွ်် USDP �ည်် ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၄၅% 
မြ�င်�် အနို�ုင််ရရာ�ုာွ�ခေါ်�ာ်လာည််� ကုိန််��ရာ��ုင််နိုုန််� ၅၅% ကု�ု ��ွခေါ်ဝရရာ�ုည်�် ပွဲါတွီ�ိာ�ကု� ူလာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�
��ု� ဝင််ခေါ်ရာကု်ကုု�ယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််�ငွ်�် �ရရာ�ုကုခေါ်ပွဲ။ ရလာေ်အခေါ်န်မြ�င်�် အနို�ုင််�ရ�ည်�် ပွဲါတွီကု�ု ��ထားည်�်��ုည်�် 
��ဆနိိုရာင််�ိာ��ည်် ၎င််�တွု�� ကြိုးကုုု က်ုနိုာစ်�က်ု�ည်� ်နို�ုင််ငံ်ခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီာတွဆင်� ်၎င််�တွ�ု�အ�ကံု�ု ထား�တ်ွခေါ်�ာ်နို�ုင််�ွင်�် 
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ခေါ်ပွဲိာကု်ဆံ��ရဗြိပွဲ�ီ ၄၅% ခေါ်�ာ ��ဆနိုိရာင််�ိာ�ကု�ာ ခေါ်ထားာကု်�ံ�ည်�်ပွဲါတွီကု� ူ ��ဆနိုိန်ယူ်တွစ်��လာံ��အာ� 
လာ�ှ်�ခြုံ�ံုကုု�ယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််�ည်�် အ�ွင်�်အခေါ်ရ�ကုု� ရရာုခေါ်လာ�ည််။ ထား�ုင််�ံ��ရခေါ်�ာ ပွဲါတွီတွ�ု� ရရာု�ည်�် ��ရာ��ုင်် 
နိုနု််��ည်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်အတွငွ််� ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ရုာု�ည််ဟု� �ံစာ�ရ�ည််�ဟု�တွ်�ည်�် ��ဆနိုိရာင််ရာ��ုင််နိုုန််�ပွဲင်် 
မြ�စ်ခေါ်လာ�ည််။

ဇယ်ာ�-၁ �မိွ်�မြပွဲည််န်ယ််�ိ ုမြို့မွ�ု�န်ယ်် ၁၀ မြို့မွ�ု�န်ယ််တာ�ု�အတာ�ွ် အနူး�ုင််��ိသုည်�် ပွဲါတာီနူးိင်�် ရွေးန်�ာ     

မွ��ိရုွေးသာ ပွဲါတာီမွျာ�၏ ဆိုနူးဒမွ� �ာချု�ုင််နူးုန််�

မွ�ဆိုနူးဒန်ယ်် အနူး�ုင််��ိသုည်�် ပွဲါတာီ
အနူး�ုင််��ိသုည်�် ပွဲါတာ ီ
- ဆိုနူးဒမွ� �ာချု�ုင််နူးနု််�

ရွေးန်�ာမွ��ိသုည်�် ပွဲါတာီမွျာ� 
- ဆိုနူးဒမွ� �ာချု�ုင််နူးုန််�

ကုတွွ်��ုင််  မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ� ကြံ့ကုံ���ုင််ခေါ်ရ�နိုာင်�် �ွံ�ဗြိ�ုု �ခေါ်ရ�ပွဲါတွီ ၄၅% ၅၅%

လာာ�ရှုံးုု� မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ� ကြံ့ကုံ���ုင််ခေါ်ရ�နိုာင်�် �ွံ�ဗြိ�ုု �ခေါ်ရ�ပွဲါတွီ ၃၄% ၆၆% 

�နုိုးီ� ရာ�်�တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ� ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် ၃၉% ၆၁%

ဆဆီ�ုင်် ပွဲအ�ုဝ်�အ�ိ ုု ��ာ�အ��ွ��ိုပွဲ် ၆၉% ၃၁%

ကုခေါ်လာာ အ�ိ ုု ��ာ�ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် ၅၂% ၄၈%

ကုိ ုုင််�တွံ� မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ� ကြံ့ကုံ���ုင််ခေါ်ရ�နိုာင်�် �ွံ�ဗြိ�ုု �ခေါ်ရ�ပွဲါတွီ ၃၈% ၆၂%

ကု�ွ်�ဟုနု််� ရာ�်�တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ� ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် ၄၉% ၅၁%

ခေါ်ကုိာကု်�� ရာ�်�တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ� ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် ၅၁% ၄၉%

လာင််�ခေါ်�� ရာ�်�တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ� ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် ၅၀% ၅၀%

ကု�ွ်�လာံ� ကု�ု�ကုန်�် ေီ��ုကုခေါ်ရစနီိုာင်�် ည်ညီွွတွ်ခေါ်ရ�ပွဲါတွီ ၂၉% ၇၁%

တွတွုယူကုာွဟု��ုာာ အနို�ုင််ရရာ�ုည်�် ပွဲါတွီ�ိာ�အ�ကုာ�ရာု လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာအခေါ်ရအတွကွု် 
ကုာွဟု�မုြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ ပွဲံ�-၃ ကု�ု �ကုည်�ပ်ွဲါကု ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွတွ�ုင််�တွင်ွ် ခေါ်တွ�ွရာုရ�ည်� ်ကုာွဟု�မုြ�စ်ခေါ်�ကုာင််� �ိက်ု�ိင််� 
ဆ�ု�လာ�ုမြ�င််နို�ုင််ခေါ်ပွဲ�ည််။ အနို�ုင််ရရာု�ည်�် ပွဲါတွီမြ�စ်�ည််�ိင််� တွခူေါ်စကုာ� ူပွဲါတွီကြိုးကု�ီ�ိာ�ကု�ာလာှင်် ထား�ုင််�ံ�
ခေါ်န်ရာအ�ိာ�ဆံ��ကု�ု ရရာု�ကု�ည််မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ ကုိန််နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ ီ ၈၀ ခေါ်ကုိာ်�ည်် ၎င််�တွ�ု� အာ�လာံ��ခေါ်ပွဲါင််��ာ 
ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာစ�စ�ခေါ်ပွဲါင််�၏ ၂၀% �န်�်ကု�ု�ာ ရရာ�ုကုခေါ်လာ�ည််။

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတွငွ်် လာဦူး�ခေါ်ရ�ွ��စည််�ပွဲံ�အရ လာအူ�ိာ�စ�မြ�စ်�ည်�် လာ�ူိ ုု ��ာာ ��ာမြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ ဤခေါ်ပွဲ�ထားာ��ိကု်အရ 
လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််�တွငွ််လာည််� ��ာအ�ိာ�စ��ာ ခေါ်န်ရာရလာ�ု�်�ည််ဟု� �န်�်�ာန််�နိုု�င််�ည််။ ��ု�ခေါ်�ာ်လာည််� 
FPTP ဟု�ူည်် အင််အာ�ကြိုးကု�ီပွဲါတွ�ီိာ�ကု�ု ထား�ုင််�ံ�အပွဲ�ုခေါ်ပွဲ�မြ�င််�အာ�မြ�င်�် အ�ာ�စီ�ရခေါ်စ�ည်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�
စန်စ်မြ�စ်�ည််။ အကုိ ုု �ဆကု်�ာာ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ပွဲါတွီကြိုးကု�ီ�ိာ�၏ ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု��ုာာ လာနွ််ကု�ဗြိပွဲ�ီ ၎င််�တွု��
ရရာုခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ တွ�ု�လာာ�ည််နိုာင်�အ်�ှ ��ာ�ဟု�တ်ွခေါ်�ာ တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ�တွ�ု�၏ ကု�ုယ်ူစာ�မြပွဲု�ု 
�ာာ� ူ တွမြ�ည််�မြ�ည််� ခေါ်လာိာ�န်ည််�လာာ�ည််။ ဥပွဲ�ာ - ပွဲံ� - ၃ တွွင်် မြပွဲထားာ��ည်�်အတွ�ုင််� ၂၀၂၀ ��နိုာစ် 
အခေါ်ထားခွေါ်ထားခွေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�ရလာေ်အရ NLD ပွဲါတွီရရာု�ည်�် မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�လာတှွ်ခေါ်တွာ်ထား�ုင််�ံ� ရာ��ုင််နိုုန််��ာာ 
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၈၂% မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ ၂၀၁၅ ��နိုာစ်တွငွ်် ရရာု����ည်�် ၇၇% ထားကု်ပွဲ�ု�ည််။ တွစ်�ိနု််တွည််��ာာပွဲင်် ၎င််�ထားကု်�ိာ�စာွ
အင််အာ�န်ည််�ခေါ်�ာ ပွဲါတွငီ်ယူ်တွစ်��မြ�စ်�ည်�် ဇ�ု��ီေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ်ပွဲါတွ ီ �ည်် ၂၀၁၅ ��နိုာစ်တွငွ်် 
ထား�ုင််�ံ� ၁% ရရာု���ရာ�ာ ၂၀၂၀ ��နိုာစ်တွငွ်် ၀.၂% �ာရရာုခေါ်တွာ��ည််။ တွစ်န်ည််�အာ�မြ�င်�်ဆ�ုရခေါ်�ာ် ��ာ
�ဟု�တွ်ခေါ်�ာတွ�ုင််�ရင််��ာ� အစ�အ��ွ�တွ�ု�၏ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု��ုည်် တွ�ုင််�မြပွဲည််၏ လာဦူး�ခေါ်ရ
စာရင််�အခေါ်ပွဲ် ထားင််ဟုပွဲ်�ရုာု�ခေါ်န်ခေါ်ပွဲ- လာနူ်ည််�စ��ိာ��ည်် �ယူ်ကုိဉ််မြ�င််��ံရဆ�မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� 
�ဆ�ုစခေါ်လာာကု်ခေါ်�ာ ထားု�င််�ံ�အခေါ်ရအတွကွု်မြ�င်�်�ာ အခေါ်ပွဲ်ယူံ�ှ�ာ ကုု�ယူ်စာ�မြပွဲုခေါ်န်ရ�ည််။

ပွဲံ�-၃။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅နူးငိ်�် ၂၀၂၀ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲ�ွ�လဲဒ််-မြပွဲည််ရွေး�ာင််စ�လဲတှာ်ရွေးတာာ်�ိ ုနူး�ုင််င်ံရွေး��ပွဲါတာီ

မွျာ�၏ ရွေးန်�ာမွျာ� အချုျ�ု��ာွဟမွု

ခြုံ�ံုင်ံ�၍ဆ�ုရခေါ်�ာ် လာကု်ရာကုုိင်�်�ံ��ခေါ်န်�ည်�် FPTP စန်စ်�ည်် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ�နိုာင်�် ��ဆနိုိရာင််မြပွဲည််��ူိာ�
အခေါ်ပွဲ်တွငွ်် ��ှတွခေါ်�ာ အကုိ ုု ��ကု်ခေါ်ရာကု်�ရုာု�ည်�် ကုာွဟု��ုိာ� မြ�စ်ခေါ်ပွဲ်ခေါ်စမြ�င််�၊  နို�ုင််င်ံ၏ အင််အာ�
အကြိုးကု�ီဆံ�� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွမီြ�စ်�ည်�် NLD ပွဲါတွီကု�ု အ�ာစ�ီရခေါ်စမြ�င််� စ�ည်�် အခေါ်�ကုာင််�အ�ိကု်�ိာ�
ခေါ်�ကုာင်�် �ှတွ��ုရာု�ည်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်မြ�စ်�ည််ဟု� �ံ���ပွဲ်ရခေါ်ပွဲ�ည််။
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FPTP စန်စ်ရွေးအာ�်�ိ ု�လဲဒ််မွျာ�နူးငိ်�် ၎င််�တာု��၏ နူး�ုင််င်ံရွေး��ဆိုု�င််�ာ အ�ျ�ု�သ�်ရွေး�ာ�်မွမုွျာ�

ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစနီို�ုင််င်ံ�ိာ�တွငွ်် အတွ�ုကု်အ�ံပွဲါတွတီွ�ု�ကု အာဏာာရပွဲါတွီအခေါ်ပွဲ် ထားနု််�ခေါ်ကုိာင််�ခေါ်ပွဲ�ခေါ်လာ�ရာု�ည််မြ�စ်ရာ 
လာတှွ်ခေါ်တွာ်ထား�၌ အင််အာ�ခေါ်ကုာင််�ဗြိပွဲ�ီ ခေါ်ထားာကု်မြပွဲခေါ်ဝ�န််နိုု�င််�ည်�် အတွ�ုကု်အ�ံပွဲါတွီ�ရာု�ည်�်အ�ါတွင်ွ် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ 
အ�ိာ�စ�ကု�ု ရယူထူားာ�ခေါ်�ာပွဲါတီွကု တွစ်ပွဲါတွအီစ�ု�ရ��ွယ်ူ မြပွဲု��ူည််�ာာ �ထား�ူဆန််�ခေါ်�ိ။ ဤအခေါ်မြ�အခေါ်န်�ိ ုု �တွွင််� ူ
လာံ�ခေါ်လာာကု်�ည်�် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ �ရရာု�ည်�် လာနူ်ည််�စ�တွ�ု��ာာ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�၌ ၎င််�တွ�ု�အ�ံကု�ု ထား�တွ်ခေါ်�ာ်�ငွ်�် လာံ��ဝ�
ရရာုခေါ်တွာ�ခေါ်�ိ (ပွဲံ�-၃ တွငွ််မြပွဲထားာ��ည်�်အတွ�ုင််�)။ မြပွဲည််န်ယူ်အဆင်�်လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််ပွဲင်် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွကီြိုးကု�ီတွစ်��မြ�စ်
�ည်�် ရာ�်�တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ�ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ��ွ��ိုပွဲ် (SNLD) �ည်် လာ�ူိာ�စ�ပွဲါတွီကြိုးကု�ီမြ�စ်�ည်�် USDP နိုာင်�်ယူာဉ််ဗြိပွဲုု င််ရ
�ိနု််တွွင်် ထား�ုပွဲါတွ၏ီ လာ�ှ်���ု�နို�ုင််�ကုု�ု တွနွ််�လာာန််နိုု�င််�ည််ထား ုလာံ�ခေါ်လာာကု်ခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာအခေါ်ရအတွကွု်ကု�ု �ရယူူ
နို�ုင််���ခေါ်ပွဲ။ အဆ�ုပွဲါ �ည်�ီှ�၏ု အကုိ ုု � ဆကု်အခေါ်န်မြ�င်�် ၂၀၁၆ ��နိုာစ်အခေါ်နိုာာင််�ပွဲ�ုင််�တွငွ်် ရာ�်�မြပွဲည််န်ယူ်လာတှွ်ခေါ်တွာ်�ာ 
ခေါ်မြ�ာကု်ပွဲု�င််��ဟုာ�တုွ်အ��ွ�ဝင််�ိာ� အပွဲါအဝင်် တွ�ုင််�ရင််��ာ�လာကု်န်ကု်ကုု�င််အ��ွ�အစည််� အခေါ်မြ�ာကု်အမြ�ာ�ကုု�  
အ�ကု�်��ကု်အ�ွ��အစည််��ိာ�အမြ�စ် ခေါ်�ကုည်ာ�ည်�် ဥပွဲခေါ်ေမြပွဲဌာာန််����ခေါ်လာ�ည်် (��ူခူေါ်အာင််, ၂၀၁၆)။ တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်
နိုာင်�် ၎င််�၏ အစွယူ်အပွဲာွ�ပွဲါတွီ�ည်် နိုာစ်��ွ�ခေါ်ပွဲါင််� ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာအခေါ်ရအတွကွု်အရ ရာ�်�မြပွဲည််န်ယူ်လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� 
ဆံ��မြ�တွ်�ိကု်�ိ�ာတွ်�ည်�် လာ�ပွဲ်င်န််�စဉ််�ိာ�အာ� �ိယူ်လာာယူ်လာ�ှ်���ု�နို�ုင််ခေါ်လာာကု်�ည်�် အခေါ်န်အထားာ�တွငွ််ရာု�ည််မြ�စ်
ရာ ��ာ�ဟု�တွ်ခေါ်�ာ တွ�ုင််�ရင််��ာ�လာနူ်ည််�စ��ိာ�နိုာင်� ် ၎င််�တွု��ခေါ်ရး��ိယ်ူထားာ�ခေါ်�ာ ကု�ုယ်ူစာ�လာာယ်ူ�ိာ��ည်် န်စ်န်ာ
��ူိာ�မြ�စ်ရ�ည််။ အ�ာန််တွကုယူ်ပွဲင်် ရာုဗြိပွဲ�ီအ�ိကု်အလာကု်�ိာ�ကုု� အခေါ်��စတုွ် ခေါ်လာ�လာာ�ကုည်�်ပွဲါကု တွ�ုင််�ရင််��ာ�
နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ� �ည်် မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�အဆင်�တ်ွင်ွ်�ာ�ကု မြပွဲည််န်ယူ်အဆင်�်တွငွ််ပွဲါ ထား�ုင််�ံခေါ်န်ရာဆံ�ရှုံးံ�ု��ုိာ� ကြံ့ကုံုရ
ခေါ်�ကုာင််� �နုို�ုင််�ည််။

လာကု်ရာခုေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်�ည်် ပွဲါတွကီြိုးကု�ီ�ိာ�ကု�ု အ�ာစီ�ခေါ်ပွဲ�ဗြိပွဲ�ီ တွစ်ဗြိပွဲုု င််န်ကု်တွည််��ာာပွဲင်် ပွဲထားဝအီခေါ်န်အထားာ�
အရ စ�စည််�ခေါ်န်ထား�ုင််�မုြ�င်�်�ာ�ခေါ်�ာ အစ�အ��ွ��ိာ�ကု�ု ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ည်�် ပွဲါတွီင်ယူ်�ိာ�ကုု�လာည််� အကုိ ုု �မြ�စ်ထားနွ််�
ခေါ်စ�ည််။ ဥပွဲ�ာ - တွအာင််� တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ��ည်် မြပွဲည််န်ယ်ူ/ တွ�ုင််�ခေါ်ေ�ကြိုးကု�ီအဆင်� ်လာတ်ှွခေါ်တွာ်တွင်ွ်�ာ�ကု 
မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�အဆင်�် ခေါ်အာကု်လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််�ာာပွဲါ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ အတွန််အ�င်�်ရရာု�ည််။ ဤ�ည််�ာာ တွအာင််� 
တွ�ုင််�ရင််��ာ� တွ�ု�အတွကွု်ခေါ်ကုာင််�ခေါ်�ာ်လာည််� ��ဆနိုိန်ယူ်နိုာင်�် ခေါ်န်ရာခေါ်ေ�အ�ိာ�အမြပွဲာ�တွငွ်် မြ�န်�်ကုိကု်ခေါ်န်ထားု�င််�ကု
�ည်�် ကုိန််တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ�တွ�ု�အတွကွု်� ူ �ှတွမြ�င််��ရာမုြပွဲန််ခေါ်ပွဲ။ ၎င််�တွ�ု��ည်် �ည််�ု���ည််ပွဲံ�ကြိုးကုုု �စာ��ကုခေါ်စ
ကုာ� ူလာတှွ်ခေါ်တွာ်တွငွ််� ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာရရာ�ုည််�ဟု�တွ်ခေါ်�ိ။

FPTP စန်စ်ခေါ်အာကု်ကု စည််��ိဉ််��ိာ�ခေါ်�ကုာင်�်  အဆ�ုပွဲါ “��ှတွ�”ု တွ�ု� ခေါ်ပွဲ်ခေါ်ပွဲါကု်လာာရခေါ်�ာ်လာည််� စန်စ်ကု�ုယူ်၌ကု 
�ာာ�ယူွင််�ခေါ်န်�ည််ခေါ်တွာ��ဟု�တွ်ခေါ်ပွဲ။ ��ု�ခေါ်�ာ် တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ�တွ�ု�အတွကွု် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု��ုရာု
မြ�င််�ကု�ူ ခေါ်ရတွ�ုခေါ်ကုာ ခေါ်ရရာည််တွင်ွ်ပွဲါ မြပွဲဿန်ာမြ�စ်လာာနို�ုင််�ည််။ လာတ်ှွခေါ်တွာ်တွင်ွ်� ထားန်ု်�ခေါ်ကုိာင််�ကုပ်ွွဲကု�ခေါ်ပွဲ�နို�ုင််�ည်� ်
ပွဲါတွ�ီရာုမြ�င််�နိုာင်�် တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ�တွ�ု�အတွကွု် လာံ�ခေါ်လာာကု်ခေါ်�ာ ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု��ုရာုမြ�င််�တွ�ု� စ�ခေါ်ပွဲါင််��ခုေါ်�ာအ�ါ
တွငွ်် ဥပွဲခေါ်ေမြပွဲုခေါ်ရ�လာတှွ်ခေါ်တွာ်�ည်် တွစ်ပွဲါတွကီြိုးကု�ီစ�ု��ည်�် အစ�ု�ရအမြ�စ် မြပွဲု�လူာာ�ည််။ အဆံ��တွငွ်် ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစီ
န်ည််�ကုိခေါ်ရး��ိယူ်ခေါ်�ာ အရပွဲ်�ာ� “အာဏာာရာင််” �ိာ�အ�ပွဲ်�ိုပွဲ်�ည်�် တွ�ုင််�မြပွဲည််မြ�စ်လာာနိုု�င််�ည််။

အ�ိုပွဲ်ဆ�ုရခေါ်�ာ် ၂၀၀၈ ��နိုာစ် ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေ မြပွဲဌာာန််�ဗြိပွဲ�ီ�ိနု််�ာစ၍ လာ�ူိာ�စ� ပွဲါတွီကြိုးကု�ီ�ိာ� (၂၀၁၀ ��နိုာစ်တွငွ်် 
USDP၊ ၂၀၁၅ ��နိုာစ်တွငွ်် NLD) �ည်် တွ�ုင််�မြပွဲည််ကုု� အလာာည်�်ကုိ အစ�ု�ရ�ွ��ဗြိပွဲီ� အ�ပွဲ်�ိုပွဲ်����ကုကုာ တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�
အ��ွ�တွ�ု��ာာ FPTP စန်စ်၏ အကုိ ုု �ဆက်ုခေါ်�ကုာင်� ်�ခေါ်မြပွဲာပွဲခေါ်လာာက်ု�ည်� ်ထား�ုင််�ံ�အခေါ်ရအတွက်ွု�ာရရာုဗြိပွဲ�ီ ထားခုေါ်ရာက်ုစာွ 
ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််မြ�င််��ရာ�ု���ကုခေါ်�ိ။ ယူင််�အခေါ်�ကုာင််�အ�ိကု်�ိာ�ခေါ်�ကုာင်�်ပွဲင်် PR စန်စ်��ု� ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ��ရန််
စဉ််�စာ��ိကု်�ိာ� ရာုလာာမြ�င််�မြ�စ်�ည််။
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အချုျ�ု��ျ�ု�ယ််စာ�မြပွဲ�စန်စ်
ဆို�ုတာာဘာာလဲ�။

PR စန်စ်�ည်် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွတီွစ်��ကု ရရာုခေါ်�ာ ��အခေါ်ရအတွကွု်နိုာင်�် ၎င််�ရရာခုေါ်�ာ လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�ထား�ုင််�ံ�
ခေါ်န်ရာ အခေါ်ရအတွကွု်တွ�ု��ကုာ� အ�ိ ုု ��ကုခေါ်စ�ည်�် စည််��ိဉ််��ိာ�မြ�င်�် လာည််ပွဲတွ်ခေါ်စ�ည်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�
စန်စ်အ�ိ ုု �အစာ�မြ�စ်�ည််။ ဥပွဲ�ာ- ပွဲါတွတီွစ်��ကု ��ရာ��ုင််နိုုန််� ၂၅% ရရာုလာှင်် ထား�ုပွဲါတွီ၏ လာတှွ်ခေါ်တွာ်
တွငွ််� ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ�ည််လာည််� တွညူ်ခီေါ်�ာ ရာ��ုင််နိုုန််� မြ�စ်ခေါ်စ�ည််။ ဤအစအီ�ံ၏ စဉ််�စာ��ိကု်�ာာ 
“ပွဲါတွတီွစ်��၏ နို�ုင််င်ံတွစ်ဝာ�်�ရရာုခေါ်�ာ ဆနိုိ��အခေါ်ရအတွကွု်နိုာင်�် ၎င််�ရရာ�ုည်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�ရရာ�ုည်�် 
ထား�ုင််�ံ�အခေါ်ရအတွကွု်�ကုာ� ကုာွဟု�ကုု�ု ခေါ်လာိာ��ိခေါ်ပွဲ�ရန််” မြ�စ်�ည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈, p. ၂၉)။ 
စံ�လာင််ကုွ�မြပွဲာ�ခေါ်�ာ အစ�အ��ွ��ိာ�အာ� ပွဲါတွကီြိုးကု�ီ�ာမြ�စ်ခေါ်စ ပွဲါတွီင်ယူ်�ာမြ�စ်ခေါ်စ ယူင််�စန်စ်အာ�မြ�င်�် လာတွွ်
ခေါ်တွာ်တွငွ််� ပွဲ�ု��ုခေါ်ကုာင််��နွ််စွာ ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််ရန််ရည််ရးယူ်�ည််။ ထား�ု�အမြပွဲင်် အ�ိ ုု ����ီ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်
ခေါ်လာာင််��ိာ��ည်် ���ိာ��အူနို�ုင််ယူစူန်စ်�ိာ�ထားကု်ဆ�ုင််လာှင်် PR စန်စ်ခေါ်အာကု်တွငွ်် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်�ံရနိုု�င််
ခေါ်�ိပွဲ�ု�ိာ��ည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈; PR စန်စ်�ိာ�အခေါ်�ကုာင််� အခေါ်��စတုွ်�ရုာုရန်် နို�ူစယူ်(န််)�နွ််�, 
၂၀၂၀ ကု�ု�ကုည်�်ပွဲါ)။

ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ် မြပွဲုမြပွဲင််ခေါ်မြပွဲာင််�လာ��လုာ�်�ခေါ်�ကုာင််�တွု��ကု�ု �ကုည်�်လာှင်် နို�ုင််င်ံ�ိာ��ည်် ���ိာ��အူနို�ုင််ယူူ
စန်စ်�ိာ�အန်ကု်�ာ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်ခေါ်ရာခေါ်နိုာာကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုစန်စ် (mixed member representation 
system) ကု����ု�ခေါ်�ာ ပွဲ�ု��ု အ�ိ ုု �ကုိခေါ်�ာ စန်စ်�ိာ���ု�ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ���ကု�ကု����ု� ���ိာ��အူနို�ုင််ယူူ
စန်စ်�ာ PR စန်စ်��ု� တွ�ုကု်ရှုံး�ုကု်ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ��မြ�င််��ိ ုု �လာည််� ရာု�ကု�ည််။ စာရင််�အ�ိကု်အလာကု်အရ
ဆ�ုရလာှင််- PR စန်စ်အန်ကု် အရှုံး�ု�ရာင််�ဆံ�� စန်စ်မြ�စ်�ည်�် စာရင််� PR �ည်် ကု�ာာခေါ်ပွဲ်တွငွ်် အ�ံ���ိာ�ဆံ�� 
ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ် (၃၅% ခေါ်�ာနို�ုင််င်ံ�ိာ�တွငွ််�ံ���ည််) မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ FPTP �ည်် ၂၄% နိုာင်�် ေ�တွယုူအ�ံ���ိာ�
ဆံ��စန်စ်မြ�စ်�ည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။

အထားကု်တွငွ်် ခေါ်�ာ်မြပွဲ����ည်�်အတွ�ုင််� မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံတွငွ်် PR စန်စ်ကု�ုခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ��ရန်် အာ�ထား�တွ်�ု�ိာ�
ရာု����ည််။ စံ�လာင််ကုွ�မြပွဲာ�ခေါ်�ာ တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ�တွ�ု�ကု�ု ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲု�ည်�် ပွဲါတွီင်ယူ်�ိာ�အာ�ပွဲါဝင််
ခေါ်စမြ�င််�၊ ညွနွ်�်ခေါ်ပွဲါင််�အစ�ု�ရခေါ်ပွဲ်ခေါ်ပွဲါကု်ခေါ်ရ�ကုု� အာ�ခေါ်ပွဲ�မြ�င််� အစရာုခေါ်�ာ �ခေါ်ဘာတွရာ�အရ ခေါ်ကုာင််��နွ််
�ည်�်အလာာ�အလာာရာု�ည်�် PR စန်စ်ပွဲါ�ွင််မြပွဲင််တွ�ု�ခေါ်�ကုာင်�် ထား�ုအ�ိနု််�ာစဗြိပွဲ�ီ PR အခေါ်ပွဲ် အခေါ်လာ�ထားာ�� ု
အခေါ်တွာ်�ကုာခေါ်အာင််ရာ�ု���ည််။ ��ကုာခေါ်���ကီုပွဲင်် PR ��ု�ခေါ်မြပွဲာင််�လာ��ည်�် အကြံ့ကုံကု�ု စစ်ခေါ်ကုာင််စဘီကု်�ာ 
ထား�တွ်ခေါ်မြပွဲာလာာ�ည််။ ��ုလာ်�ိုပွဲ်�ာ��ကြိုးကုီ��င််�ခေါ်အာင််လာုငု််�ည်် “အ�ိ ုု �ကုိကုု�ယူ်စာ�မြပွဲု�စုန်စ်အခေါ်�ကုာင််� 
ပွဲါဝင််�အူာ�လာံ��ကု ဝ�ုင််�စဉ််�စာ�ရန််လာ�ုအပွဲ်�ည််၊ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်�ံ ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်�ိာ�နိုာင်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�
စန်စ်ကု�ု မြပွဲုမြပွဲင််ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ရန်် လာု�အပွဲ်�ည််” ဟု�ခေါ်မြပွဲာ�ကုာ�����ည်် (Myanmar News Agency, ၂၀၂၁)။

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအခေါ်န်မြ�င်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်ကု�ု PR စန်စ်အမြ�စ်ခေါ်မြပွဲာင််�လာ�ကုိင်�်�ံ��ပွဲါကု မြ�စ်နို�ုင််ခေါ်�ိရာခုေါ်�ာ 
အ�င််�အကုိင််��ိာ��ာာ ခေါ်အာကု်ပွဲါအတွ�ုင််�မြ�စ်�ည််။
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PR စန်စ်မွျာ�တာငွ်် မွ�ရွေးဝစ�မွျာ���ု အမွတာ်ရွေးန်�ာမွျာ�အမြ�စ် 

ဘာယ််လဲ�ုရွေးမြပွဲာင််�လဲ�ရွေးဆိုာင််�း�်သလဲ�။

ပွဲံ�-၄ တွငွ််မြပွဲထားာ��ည််�ာာ ၂၀၁၅ ��နိုာစ် အခေါ်ထားခွေါ်ထားခွေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�ရလာေ်အာ� PR စန်စ်အတွ�ုင််�တွွကု်�ိကု်
ဗြိပွဲ�ီ မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�အဆင်�်အတွွကု် �ံ���ပွဲ်ထားာ��ိကု်မြ�စ်�ည််။ ပွဲထား� အ�င််�အကုိင််� (တွ�ုင််အမြပွဲာခေါ်ရာင််
�ိာ�မြ�င်�်မြပွဲထားာ��ည််) �ည်် တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်အတွကွု် ��ီ�န်�်�တွ်�ာတွ်ခေါ်ပွဲ�ထားာ�ခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ၂၅%    
�ရာုခေါ်တွာ��ိနု််တွွင်် ခေါ်တွ�ွရ�ည်�် အ�င််�အကုိင််�မြ�စ်�ည််။ ထား�ုအခေါ်န်အထားာ��ိ ုု �တွငွ်် NLD �ည်် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ 
၆၀% ရရာု�ည််မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ (FPTP စန်စ်တွွင်် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ၇၇% ရရာု����ည််) လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� ခေါ်န်ရာအ�ိာ�စ�
ရရာုဦး��ည််မြ�စ်�ည််။ တွစ်�ကု်တွငွ််� ူအတွ�ုကု်အ�ံပွဲါတွီမြ�စ်ခေါ်�ာ USDP �ည်် FPTP စန်စ်နိုာင်�်ယူာဉ််လာှင်် 
PR စန်စ်ခေါ်အာကု်တွငွ်် ၁၀% �ာ ၂၀% အထားု ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာတွ�ု�၍ ရရာု�ည််မြ�စ်�ည််။ ခေါ်န်ာကု်ဆံ��အခေါ်န်မြ�င်�် 
တွ�ုင််�ရင််��ာ�အစ�အ��ွ��ိာ�နိုာင်�် အမြ�ာ�ခေါ်�ာ ပွဲါတွီင်ယူ်�ိာ�အခေါ်န်မြ�င်�် PR စန်စ်တွွင်် ရရာု�ည်�် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ
အခေါ်ရအတွကွု် (၁၁%) �ာာ FPTP စန်စ်တွွင်် ရရာုခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာအခေါ်ရအတွကွု် (၁၃%) ထားကု်ခေါ်လာိာ�န်ည််�
�ည််မြ�စ်�ည််။

ပွဲံ�-၄။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ရွေး�ာ�်ပွဲွ��လဲဒ်် - PR စန်စ်�ိ ုတာပွဲ်မွရွေးတာာ်ပွဲါဝင််ရွေးသာ အချုင််�အ�ျင််�နူးငိ်�် 

တာပွဲ်မွရွေးတာာ်မွပွဲါဝင််ရွေးသာ အချုင််�အ�ျင််�

ေ�တွယုူအ�င််�အကုိင််� (တွ�ုင််လာခုေါ်�်ာ်ခေါ်ရာင််�ိာ� မြ�င်�်မြပွဲထားာ��ည််) �ာာ ၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေ�ာ 
ခေါ်ပွဲ�ထားာ��ိကု်အတွု�င််� တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ၂၅% ယူထူားာ��ည်�် အ�င််�အကုိင််�မြ�စ်�ည််။ ဤ
အခေါ်န်အထားာ�အတွ�ုင််� �ံ���ပွဲ်ပွဲါကု PR စန်စ်တွွင်် NLD ပွဲါတွီ�ည်် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာစ�စ�ခေါ်ပွဲါင််�၏ ၄၅% ကု�ု�ာ 
ရရာု�ည််မြ�စ်၍ ၎င််�၏ အ�ိာ�စ�အနို�ုင််ရ�ကုု�ု ဆံ��ရှုံးံ�ု�ည််မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ USDP ကုလာည််� အထားကု်ခေါ်�ာ်မြပွဲပွဲါ 
အ�င််�အကုိင််�တွငွ်် ရရာု�ည်�် ထား�ုင််�ံ�ထားကု် ပွဲ�ုန်ည််�ခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ရာ��ုင််နိုုန််�ကု�ု�ာ ရရာုခေါ်တွာ��ည််မြ�စ်�ည််။
ခေါ်�ာ်မြပွဲပွဲါအ�ိကု်�ိာ�ခေါ်�ကုာင်�် ဤအ�င််�အကုိင််��ည်် USDP အတွကွု်ခေါ်ရာ NLD အတွွကု်ပွဲါ ခေါ်ကုာင််��နွ်် 
ခေါ်�ာ အ�င််�အကုိင််��ဟု�တွ်ဟု� မြ�င််ခေါ်ကုာင််�မြ�င််နိုု�င််ခေါ်�ာ်လာည််� လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�ရာု တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်�ာ�
ကု�ုယူ်စာ�လာာယူ်�ိာ��ည်် USDP ကုလာ�ု�ိင််�ည််�ာန််��ှကု�ု ပွဲံ�ပွဲ�ု�ခေါ်ပွဲ��ည််မြ�စ်ခေါ်�ကုာင််� �ာတွ်�ုထားာ�ရခေါ်ပွဲ
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�ည််။ တွပွဲ်�ခေါ်တွာ်အတွကွု် ��ီ�န်�်ထားာ�ရာုခေါ်�ာ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ�ိာ�ကုု�ပွဲါ ထားည်�်တွွကု်လာှင်် စစ်တွပွဲ်၏အစယွူ်
အပွဲာွ�ပွဲါတွီမြ�စ်�ည်�် USDP �ည်် ဤအ�င််�အကုိင််�၌ ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ရာ��ုင််နိုုန််� ၄၆% ရရာုခေါ်န်�ည််နိုာင်�်
တွ�ူည််ဟု� ယူဆူနို�ုင််�ည််။ ထား�ုအ�ါ USDP �ည်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� “အာဏာာရာင််” အ�စ်မြ�စ်လာာ
လာ�ု�်�ည််မြ�စ်�ည််။ ခေါ်န်ာကု်ဆံ��အခေါ်န်မြ�င်�် တွ�ုင််�ရင််��ာ�ပွဲါတွ�ီိာ�နိုာင်�် အမြ�ာ�နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ��ည်် 
၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပံွဲ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေ �ခူေါ်ဘာင််တွငွ််�ကု ကုိင်�်�ံ��ခေါ်�ာ PR စန်စ်တွွင်် ထား�ုင််�ံ�ခေါ်န်ရာ ၈% �ာရရာု
ခေါ်တွာ��ည််မြ�စ်ဗြိပွဲ�ီ FPTP စန်စ်တွငွ််ရရာ�ုည်�် ၁၃% ခေါ်�ာ ထားု�င််�ံ�ခေါ်န်ရာထားကု် ခေါ်လာိာ�ကုိရရာမုြ�င််�မြ�စ်�ည််။ 

PR စန်စ်၏ နူး�ုင််င်ံရွေး��အ�ျ�ု�သ�်ရွေး�ာ�်မွမုွျာ�

ပွဲံ� (၄) အရ စစ်အာဏာာရာင််စန်စ်�ည်် PR စန်စ်�ာရရာုလာာခေါ်�ာ မြ�စ်တွန််ခေါ်�ိ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ရလာေ်တွစ်��
မြ�စ်�ည််။ ၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေ ခေါ်အာကု်တွငွ််�ာ လာည််ပွဲတွ်အခေါ်ကုာင််အထားည််ခေါ်�ာ်ခေါ်စပွဲါကု 
PRစန်စ်�ည်် စစ်တွပွဲ်၏ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ� အ�န််�ကုဏ္ဍကု�ု�ာ �ိကု်နိုာာ�ာခေါ်ပွဲ��ည်�် စန်စ်မြ�စ်ခေါ်န်�ည််�ာာ ��ုာ
ထားင််ရာာ�လာာ�ည််။ အမြ�ာ�ခေါ်ပွဲ်လာငွ််�ည်�် ခေါ်တွ�ွရာု�ိကု်တွစ်���ာာ USDP ပွဲါတွီ�ည်် လာထူား�အ�ိာ�စ�ခေါ်ထားာကု်�ံ
��ကု�ုပွဲင််ရယူရူန််�လာ�ုအပွဲ်ဘ�၊ စ�စ�ခေါ်ပွဲါင််��� ၂၁% ရာ��ုင််နိုုန််�ကု�ု ရရာုယူံ��ှပွဲင်် “အာဏာာရာင််” လာကု်�စ်မြ�စ် 
လာာနို�ုင််�ည််ကုု� ခေါ်တွ�ွရာုရ�ည််။ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွ�ီိာ�အ��ု� ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်�ည်် အ�ိ ုု �ကုိ�ရုာုဗြိပွဲ�ီ �ှတွ
လာာ�ည််�ာန််ခေါ်�ာ်လာည််� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အကုိ ုု ��ကု်ခေါ်ရာကု်��ုိာ��ည်် လာနွ််စွာ အနိုတရာယူ်ရာုလာာခေါ်ပွဲ�ည််။ 
အထား�ူ�တွ�ုိပွဲ်ရ�ည််�ာာ တွ�ုင််�မြပွဲည််အခေါ်န်မြ�င်�် စန်စ်တွစ်ရပွဲ်ကုု� ပွဲ�ု��ုဟုန််�ိကု်ည် ီ�ှတွ�ည်�် န်ည််�လာ�်�မြ�င်�်  
လာည််ပွဲတွ်ခေါ်စ�ည်�် အခေါ်မြ�အခေါ်န်တွ�ု�ကု�ု �ခေါ်ပွဲ�စ�ွ်�နို�ုင််�ည်�် ကုာလာပွဲတွ်လာံ��တွငွ်် ပွဲ�ု၍ပွဲင်် အနိုတရာယူ်ရာုခေါ်ပွဲ
�ည််။ USDP ပွဲါတွကီု����ု�ခေါ်�ာ အတွ�ုကု်အ�ံပွဲါတွ ီတွစ်ရပွဲ်အခေါ်န်မြ�င်�်လာည််� အ�ိာ�စ� အနို�ုင််ရ�ည်�် NLD 
ပွဲါတွကီု�ု အမြပွဲန််အလာာန််ထားုန််�ခေါ်ကုိာင််�ရန််အတွကွု် လာံ�ခေါ်လာာကု်ခေါ်�ာ ခေါ်ထားာကု်မြပွဲနိုု�င််စွ�်� �ရာုခေါ်ပွဲ။ ထား�ု�အမြပွဲင်် 
NLD ပွဲါတွီအခေါ်န်မြ�င်�်လာည််� UDSP ပွဲါတွကီု�ုပွဲံ��ိကု်ရန်် ကြိုးကုုု �စာ�ခေါ်န်မြ�င််�နိုာင်�် ခေါ်စာင်�်�ကုည်�်ခေါ်န်မြ�င််�တွ�ု�မြ�င်�်�ာ 
အလာ�ပွဲ်�ိာ� ခေါ်န်�ကုခေါ်ပွဲ�ည််။ ထား�ု�ခေါ်�ကုာင်�် ခြုံ�ံုင်ံ�ဆ�ုရလာှင်် PR စန်စ်�ည်် �ခေါ်ဘာတွရာ�အရ ပွဲ�ု��ု�ှတွလာာ
�ှ�ည်် မြ�စ်ခေါ်�ာ်လာည််� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ��ကု်ခေါ်ရာကု်�အုရ လာနွ််စွာအရ�စနွ်�်�ု�ိာ�လာာ�ည်် အခေါ်�ကုာင််��ာာ ထား�ု
ပွဲါတွနီိုာစ်ရပွဲ်လာံ��၏ အာ�ထား�တွ်ကြိုးကုုု �ပွဲ�်�� ု အာ�လာံ��တွ�ု��ည်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� လာ�ှ်���ု�နို�ုင််ခေါ်ရ��ာ မြ�စ်ခေါ်န်
�ည်် ဆ�ု�ည်�်အ�ိကု်မြ�စ်�ည််။ 

၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေအရ �ဟု�တွ်ဘ� �ာန််ကုန််�ည်�် ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစစီန်စ်အတွွင််�တွငွ်် အခေါ်ကုာင်် 
အထားည််ခေါ်�ာ်မြ�င််�နိုာင်�် ပွဲံ�ခေါ်�ာ်�န််တွ�ီမြ�င််��ံရလာှင််� ူPR စန်စ်တွစ်���ည်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ အန်ာင်္ဂတွ်နိုု�င််င်ံခေါ်ရ� 
တွ�ု�တွကု်�နုိုာင်�် အင််စတွကီုိ��ဆ�ုင််ရာ ပွဲံ�ခေါ်�ာ်�တုွ�ု�အ��ု�  စင််စစ်အာ�မြ�င်�် ခေါ်ကုာင််�ကုိ ုု ��ိာ�ခေါ်စခေါ်�ာ စန်စ်မြ�စ် 
လာာနို�ုင််�ည််။ ပွဲါတွ�ီိာ� အ�ကုာ�ရရာ�ုည်�် ��အခေါ်ရအတွကွု် အခေါ်မြ�မြပွဲု ��ွခေါ်ဝကုိင်�်�ံ���ကုု�ု အ�ာန််တွကုယူ်
ထားင််ဟုပွဲ်နို�ုင််ရန်် PR စန်စ်အခေါ်န်မြ�င်�်  လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� �ံ�ခေါ်န်ရာ�ိာ�ကု�ု ပွဲ�ု��ုခေါ်ကုာင််�စာွ��ွခေါ်ဝကုိင်�်�ံ��နို�ုင််စ�ွ်�
ရာုခေါ်ပွဲ�ည််။ အ�ိာ�အမြပွဲာ�ခေါ်�ာ ကုိယူ်ခေါ်မြပွဲာလာာခေါ်�ာ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အကုိ ုု �စီ�ပွဲာွ��ိာ�ကု�ု ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုမြ�င််�
အာ�မြ�င်�် စံ�လာင််စာွ ပွဲ�ု��ုပွဲါဝင််�ကုု�ု အာ��ံဗြိပွဲ�ီ အနိုာစ်�ာရ မြပွဲည်�်ဝ�ည်�် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အရ ပွဲါဝင််ခေါ်ဆာင််ရးကု်�တုွ�ု�
ကု�ု ဦး�တွည််ခေါ်စနို�ုင််�ည််။ ထား�ုစန်စ်�ိ ုု��ည်် နို�ုင််ငံ်ခေါ်ရ�အရ အနိုတရာယ်ူကြိုးကု�ီစာွဗြိပွဲုု င််ဆ�ုင််ခေါ်န်�ကုမြ�င််�အစာ� ပွဲါတွီ
�ိာ�အ�ကုာ� ပွဲ�ု��ုခေါ်ကုာင််��နွ််ခေါ်�ာ ပွဲ�ူခေါ်ပွဲါင််�ခေါ်ဆာင််ရးကု်�တုွ�ု�ကု�ု အာ�ခေါ်ပွဲ�ည်�် စန်စ်တွစ်��မြ�စ်နို�ုင််ခေါ်ပွဲ�ည််။  
ထား�ု�အမြပွဲင်် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါဝင််ပွဲကု်�ကု်��ူိာ� အာ�လာံ��အခေါ်န်မြ�င်�်လာည််� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�တွငွ်် လာ�ှ်���ု��ိယူ်လာာယူ်နို�ုင််
ခေါ်ရ�ထားကု်၊ အစ�အ��ွ�အ�ိာ�အ�ကုာ� ပွဲဋိပုွဲကုခခေါ်မြ�ရာင််�ကု�ု စတုွ်အာ�ထားကု်�န််� ုရာုလာာနို�ုင််ခေါ်ပွဲ�ည််။ 



��ု�ရာတွွင်် အခေါ်လာ�ထားာ��ာတွ်�ာ�ထားာ��င်�်�ည််�ာာ ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစစီန်စ်တွစ်ရပွဲ်တွငွ်် PR စန်စ်အမြပွဲင််အမြ�ာ�
ခေါ်�ာစန်စ်�ိာ�မြ�စ်�ည်�် ���ိာ��ူအနို�ုင််ရစန်စ်ကု����ု�ခေါ်�ာ စန်စ်�ိာ�လာည််�ရာု�ည််။ ယူင််�စန်စ်�ည််လာည််� 
ထား�ု���ု�ခေါ်�ာ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ� ရည််�ာန််��ိကု်�ိာ� ထားခေါ်မြ�ာကု်ခေါ်အာင််မြ�င််ခေါ်စရန်် ခေါ်ဆာကု်ကုိဉ််�ခေါ်ပွဲ�နိုု�င််�ည််။ ထား�ု�ှ
�ာ�ကု PR စန်စ်�ည်် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲ�ွစန်စ်�ိာ�အန်ကု်�ာ အ�ိ ုု �အစာ�တွစ်���ာမြ�စ်�ည််။ �ိ�ာတွ်ထားာ�
ခေါ်�ာ ရည််�ာန််��ိက်ု�ိာ�ကုု� ရရာုရန်် အခေါ်��စတ်ုွ�ည််ကု����ု� ပွဲံ�ခေါ်�ာ်�န််တွ�ီ�ည််၊ �ည််ကု����ု� အခေါ်ကုာင််အထားည်် 
ခေါ်�ာ်ခေါ်စ�ည််တွု��ကု�ု �တူွည််၍ ထားခုေါ်ရာကု်� ုရာုခေါ်ပွဲလာ�ု�်�ည််။ ထား�ု�အမြပွဲင်် အမြ�ာ�ခေါ်�ာ မြ�န််�ာ�နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�စန်စ်
ဆ�ုင််ရာ ရှုံးခုေါ်ထားာင်�်�ိာ�မြ�စ်�ည်�် အာ�လာံ��ပွဲါဝင််�ရုာု�ည်�် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�စန်စ်မြ�စ်�မြ�စ်တွု��ကု�ု ထားည်�်�ငွ််�စဉ််�စာ
ရန်် လာ�ုအပွဲ်ခေါ်ပွဲလာ�ု�်�ည််။ 

ဘာာရွေး��ာင်�် PR စန်စ်�ျင်�်သံ����ု� 
အချုျနု််အချုါမွနိ်် မွဟ�တာ်သလဲ�။ 

အ�ိ ုု ��ိ ုု �ခေါ်�ာ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အခေါ်မြ�အခေါ်န်တွု��အရ နို�ုင််င်ံ�ိာ�အခေါ်န်မြ�င်�် တွညူ်ခီေါ်�ာ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်ကု�ု 
မြပွဲဌာာန််�ကုိင်�်�ံ���ကုခေါ်�ာ်လာည််� နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အကုိ ုု �အာန်ု�င််ရရာ�ုုတွ�ု�ကု�ု ကု�ွမြပွဲာ�စာွခေါ်တွကွြံ့ကုံုရရာခုေါ်လာ�ရာု
ပွဲါ�ည််။ မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအခေါ်န်မြ�င်�်လာည််�  ကြိုးကုုု တွင််တွွကု်ဆထားာ�နို�ုင််�ည််�ာာ �ည််�ု��ခေါ်�ာ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ� 
စန်စ်ကု�ုမြပွဲဌာာန််�ကုိင်�် �ံ���ည််မြ�စ်ခေါ်စ နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�ပွဲါတွကီြိုးကု�ီနိုာစ်���ည်် တွစ်လာာည်�်စ ီ အ�ိာ�စ�အနို�ုင််ရမြ�င််� 
(��ု�) အမြပွဲတွ်အ�တွ် အ�ိာ�စ�အနို�ုင််ရမြ�င််��ိ ုု � မြ�စ်လာာနို�ုင််�ယွူ်ရာုခေါ်န်ပွဲါ�ည််။ တွန်ည််�ဆ�ုရလာှင််  FPTP 
နိုာင်�် PR စန်စ်နိုာစ်��စလာံ���ည််  ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီရပွဲ်�ာ�အာဏာာရာင််��ု� စစ်အာဏာာရာင််တွ�ု�ကု�ု ခေါ်ပွဲ်ထားကွု်လာာ
ခေါ်စ�ည်�် အ�င််�အကုိင််�ကုု��ာ ဦး�တွည််ခေါ်န်ပွဲါ�ည််။

��ု�ရာတွွင်် PR စန်စ်�ည်် အထားူ��မြ�င်�် စစ်တွပွဲ်ကု�ု �ိကု်နိုာာ�ာခေါ်ပွဲ�၍ FPTP �ည်် NLD အတွွကု် အထား�ူ
အကုိ ုု �ရာု ခေါ်စ�ည််ဆ�ု�ည််�ိ ုု ��ဟု�တ်ွပွဲါ။ ထား�ုစန်စ်�ိာ�တွင်ွ် ထား�ုကု����ု�ခေါ်�ာ မြပွဲဿန်ာ�ိ ုု ��ရာုပွဲါ။ ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွ 
စန်စ်တွစ်���ည်် အ�ိ ုု �ကု�ု�ိကု်နိုာာ�ာခေါ်ပွဲ�၍ အ�ိ ုု �ကု�ု အကုိ ုု �ယူ�တွ်ခေါ်စ�ည််ဆ�ု�ည််�ာာ အမြပွဲန််အလာာန််
မြ�စ်တွတွ်�ည်�်�ခေါ်ဘာ �ာ�န််မြ�စ်ခေါ်လာ�မြ�စ်ထား�ည်�်ရာု�ည်် အခေါ်�ကုာင််�အရာ�ာမြ�စ်ပွဲါ�ည််။ ယူင််�
ထားကု် အဓိကုုမြပွဲဿန်ာ�ာာ ပွဲါတွကီြိုးကု�ီ နိုာစ်��အ�ကုာ� ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစအီ�ည််န်ာ�ခေါ်အာကု်တွငွ်် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််�
လာ�ှ်���ု��ိယူ်လာာယူ်နို�ုင််ခေါ်ရ�အတွကွု် စန်စ်ကု�ု အမြ�တွ်ထား�တွ်ရန််ကြိုးကုုု �စာ�ခေါ်န်�ကုမြ�င််��ာမြ�စ်ပွဲါ�ည််။ ထား�ု��ု�
ခေါ်�ာ အမြပွဲုအ�တူွ�ု�ကု နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အခေါ်မြ�အခေါ်န် �တွည််ဗြိင်�ု်�ုကု�ု ပွဲံ�ခေါ်�ာ်�န််တွီ�ခေါ်ပွဲ�ခေါ်န်မြ�င််�မြ�စ်ပွဲါ�ည််။ 

ဥပွဲ�ာဆ�ုရလာှင်် ��ကုာခေါ်���ကီုပွဲင်် ��ုလာ်�ိုပွဲ်��ုကြိုးကု�ီ �င််�ခေါ်အာင််လာုုင််�ာ “PR စန်စ်�ည်် အာလာံ��ပွဲါဝင််လာာ
ခေါ်စနို�ုင််ဗြိပွဲ�ီ ��ဆနိုိန်ယူ်�ိာ�၏ အ�ံ�ိာ�ကု�ု ပွဲ�ု��ုကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််ပွဲါတွယူ်” ဟု�ဆ�ု���ပွဲါ�ည်် (ASEAN NOW 
Content Team, 2021)။ အာ�လာံ��ပွဲါဝင််နို�ုင််� ုခေါ်�ါင််�စဉ််ခေါ်အာကု်တွငွ််  စစ်တွပွဲ်အခေါ်န်မြ�င်�် လာတှွ်ခေါ်တွာ်တွွင််� 
ထားနု််��ိုပွဲ်လာှ�်���ု�နို�ုင််ရန််အတွကွု် PR စန်စ်ကု�ု အ�ံ��မြပွဲုကုာ အမြ�တွ်ထား�တွ်ရန်် ကြိုးကုုု �ပွဲ�်�ခေါ်န်�ည််�ာာ အထားင်် 
အရာာ�ပွဲင််မြ�စ်ပွဲါ�ည််။ ဧကုန််အ�ာန််ပွဲင်် နို�ုင််င်ံအခေါ်န်မြ�င်�်လာည််� ၂၀၀၈ ��ွ�စည််�ပွဲံ�အခေါ်မြ��ံဥပွဲခေါ်ေခေါ်အာကု်တွငွ်် 
PR စန်စ်ကု�ု ကုိင်�်�ံ�����လာှင်် USDP ပွဲါတွီအခေါ်န်မြ�င်�် ဥပွဲခေါ်ေမြပွဲုလာတှွ်ခေါ်တွာ်အာ� ��ုတုွ�ု� စတုွ်တွ�ုင််�ကုိ              
ပွဲံ�ခေါ်�ာ်�န််တွ�ီ လာ�ှ်���ု��ာွ�နို�ုင််�ည်�် အခေါ်ကုာင််�ဆံ�� အခေါ်န်အထားာ�တွငွ််ရာုခေါ်န်ပွဲါ�ည််။ ��ု�ရာတွွင််  စန်စ်နိုာစ်��
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စလာံ��တွငွ်် တွ�ုင််�ရင််��ာ�လာနူ်ည််�စ� ပွဲါတွ�ီိာ�အခေါ်န်မြ�င်�်လာည််� အန်ည််�စ� ကု�ုယူ်စာ�မြပွဲုနို�ုင််��ူိာ�အမြ�စ်�ာ 
ကုိန််ရစ်ခေါ်န်�ည််မြ�စ်ပွဲါ�ည််။ 

အနိုာစ်�ိုပွဲ်ဆ�ုရလာှင်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအခေါ်န်မြ�င်�် ပွဲါတွီကြိုးကု�ီနိုာစ်��၏ အာ�ဗြိပွဲုု င််�အု�ကုာ��ာ မြ�စ်ခေါ်ပွဲ်လာာခေါ်စ�ည်�် 
နို�ုင််င်ခံေါ်ရ� �ဗြိင်�်ု�က်ု�ု�ိာ�ကု�ု�ာ�ကု ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာက်ုပွဲ�ွစန်စ်တွ�ုင််�၏ အာ�န်ည််��ိက်ု�ိာ� အစစ်အ�ာန််�ိာ�ကု�ု 
အ�အု�ာတွ်မြပွဲုရန်် လာ�ုအပွဲ်ပွဲါ�ည််။ အလာာ�တွူပွဲင်် နို�ုင််င်ံအခေါ်န်မြ�င်�် အဆ�ု�ခေါ်ကုိာ��ံ�ရာအတွငွ််� ပွဲတွ်�ိာ 
လာည််ခေါ်န်�ည်�် အမြ�စ်ကုု�လာည််� အဆံ���တွ်နို�ုင််ရ�ည််မြ�စ်ပွဲါ�ည််။ ေ�ီ�ုကုခေါ်ရစနီို�ုင််င်ံ�ိာ�တွငွ်် �ည််�ည်�်
ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ� စန်စ်�ိာ�ကု အလာ�ပွဲ်မြ�စ်�ည််ဆု��ည််ထားကု် ��ုတုွ�ု�၏ အန်ာင်္ဂါတွ်�ကု်ေရယူ် မြပွဲည််ခေါ်ထားာင််စ�
တွငွ်် မြ�င််ခေါ်တွ�ွလာ�ု�ည်�် နို�ုင််င်ံခေါ်ရ�အ�င််�အကုိင််�တွစ်ရပွဲ်ကုု� မြ�စ်ထားနွ််�လာာခေါ်စ�ည်�် ခေါ်ရး�ခေါ်ကုာကု်ပွဲွ�စန်စ်
တွစ်ရပွဲ်ကုု� ကုိင်�်�ံ��မြပွဲဌာာန််�နို�ုင််ရန််အတွကွု် ကြိုးကုုု စာ�ခေါ်န်ရ�ည််�ာမြ�စ်ပွဲါ�ည််။

�လံာင်ွ်မြပွဲည််��ူ�ဝူါေခေါ်လာ�လာာခေါ်ရ�အ��ွ� (Salween Institute) �ည်် လာ�ူု

တွရာ��ှတွခေါ်ရ� (social justice)၊ �ဘာဝပွဲတ်ွဝန််�ကုိင််ဆ�ုင််ရာ တွာဝန််

��ု ု (environmental responsibilities) နိုာင်� ် တွ�ုင််�ရင််��ာ��ိာ�၏ 

ကု�ုယူ်ပွဲ�ုင််မြပွဲဌာာန််��ငွ်�်ဆ�ုင််ရာ အ�ွင်�်အခေါ်ရ� အခေါ်ရ��ိာ�ကုု� အခေါ်မြ��ံ�ည်�် 

မြပွဲည််��ူခေါ်ရ�ရာ �ဝူါေ�ိာ� ခေါ်ပွဲ်ခေါ်ပွဲါကု်လာာခေါ်ရ�အတွကွု် ယူထားာဘတူွကုိ

�ည်�် �ံ���ပွဲ်�ိက်ု�ိာ�နိုာင်�် အန်ီ�ကုပ်ွဲန်ည််�ပွဲည်ာ အခေါ်ထားာကု်အကုမူြပွဲု

မြ�င််��ိာ�ခေါ်ရာစပွဲ်ဗြိပွဲ�ီ လာ�ူအု��ုင််� အဝ�ုင််��ိာ�ကု�ု စ�ွ်�ရည််မြ�ှင်�်တွင််ခေါ်ပွဲ�ခေါ်န်

�ည်�် အ��ွ�မြ�စ်�ည််။


