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| နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််၏
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် First-Past-the-Post (FPTP) ဟုုခေါ်�်တွွင်သော
် �ာ အနိုုင်
� ရ
် သူူ
အကုုန််.ယူူစနစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််ကို�ု အသုံးး��ပြု�ုလာာခဲ့့�သည််မှာ�ာ ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််
လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�သည့််� အချိိ�န််ကတည်းး�ကဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််ကို�ကျျင့််�သုံးး
ု
��
ရခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ဟူ၍
ူ
တရား�းဝင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လို�နီ
ု ီစနစ််၏

အကျိုးး���ဆက််ဖြ�စ််နို�င်
ု ်သည််ဟုု

ယူူဆနိုု�င််သည််။

စင််စစ််ပင်် အင်္ဂဂလန််နိုု�င််ငံံအပါါအဝင်် အာာရှှဒေေသတွွင်းး�ရှိိ� ၎င်းး�၏ ကိုု�လို�နီ
ု ီနိုု�င််ငံံ
ဟော�ာင်းး�များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့့�ရှ််�၊ မြ�န််မာာ၊ အိိန္ဒိိ�ယ၊ မလေး�းရှား��းနိုု�င််ငံံတို့့�
တွွင်် FPTP စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ကြ�သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် အချိုးး���ကျျကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုစနစ်် (Proportional Representation) သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ရန်် အမျိုးး���သားး�ဒီီမို�ကရေ�စီ
ု
ီ တပ််ပေါ�ါင်းး�စုု၏
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််၌ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုမှာာ� အထင််
ရှား��းဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�င်းး�အဆိုု�တင််သွင်းး
ွ �မှုုများ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့ခို
� ု�င််ရေး�း
နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ (USDP) နှှင့််� တပ််မတော်�်�သားး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�က
အားး�ကော�ာင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ထော�ာက််ခံံခဲ့့ကြ�သ
�
ည််။ သို့့��သော်�်� အဆိုုပါ
� ါ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတစ််
ခုုချျင်းး�စီီမှာ�ာ စုံံစ
� မ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု တစ််စုံံတစ်
�
်ရာာ ဖြ�တ််သန်းး�ရခြ�င်းး� မရှိိ�၊ တိိကျျ
ခိုု�င််လုံံသော
� �ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််မရှိိ�ဘဲဲ ကျျရှုံးး��ခဲ့့�သည််။ ဤသည််မှာ�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််
တွွင်းး� ကျျင်းး�ပသမျှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�တို
ဲ င်းး
ု� �၌ FPTP စနစ််ကို�ုသာာအသုံးး��ပြု�ု၍
လွှှတ််တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း� ရွေး�း�ချျယ််နေ�ရခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။
Salween Institute for Public Policy
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FPTP စနစ်် ဆိုု�တာာဘာာလဲဲ။
FPTP စနစ်် ဘယ််လို�အ
ု လုုပ််လုုပ််သလဲဲ။
FPTP သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််များ�း�အနက်် မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ယူသည့််�
ူ
စနစ််အမျိုးး���
အစား�းထဲဲတွွင််

ပါါဝင််သော�ာ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�စနစ််များ�း�သည််

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ စည်းး�ကမ်းး�တစ််ခုုကို�ု လိုု�က််နာာလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတွွင်် မဲဲအရေေအတွွက်် အများ�း�ဆုံးး��ရရှိိ�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�
(သို့့��) ပါါတီီက အလိုု�အလျော�ာ�က််အနိုု�င််ရရှိိ�သည််၊ ဆိုုလို
� �သ
ု ည််မှာ�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး� (သို့့��) ပါါတီီသည်် မဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��ရရှိိ�ရန်် မလိုု�အပ််ဘဲဲ အော�ာင််
နိုု�င််သူဖြူ �စ််နို�င်
ု ်သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။ FPTP စနစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�
အနေေဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုအတွွင်းး� ယှှဉ််ပြို��ု င််သူူ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� အနက််မှှ
တစ််ယော�ာက််ကိုသာ
ု� ာ ရွေး�း�ချျယ််ရပြီး�း� ထိုုကို
� ယ်
ု� စား�းလှှယ်
်
လော�
်
ာင်းး�များ�း�အနက်် တစ််မဲဲသာာ
သူူက အနိုု�င််ရရှိိ�သည်် (FPTP နှှင့််� အခြား�း� မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ယူူ စနစ််များ�း�အကြော��ာင်းး�
အသေး�းစိိတ််ကို�ု နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�, ၂၀၂၀ တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ)။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ FPTP စနစ််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ကျျင်းး
ဲ
�ပသည့််� နှှစ််ကာာလတော�ာက််
လျှော�ာ�က််တွင်
ွ ် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��ု င််သည့််� နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းပါ
ံ
ါတီီများ�း�ရရှိိ�သော�ာ လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး�
ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ အရေ�အတွွက််မှာ�ာ မျှှတလေ့�့မရှိိ�ပေ�။ လူူဦးးရေေအလိုု�က်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု
ကြ�ည့််�လျှှင်် အဆိုု�ပါါ မမျှှတမှုုမှာာ� ပိုု�မို�ထ
ု င််ရှား��းသည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�တွ
ဲ ွင်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၈၇% ကိုု� ဗမာာ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� အများ�း�စုုဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဝ
ဲ င််သော�ာ အကြီး�း�ဆုံးး�� နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီနှှစ််ခုုက ရရှိိ�သွားး��ခဲ့့�သည််။ ဤသည််မှာ�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််လူဦး
ူ းရေ�၏ ၆၈% သာာရှိိ�သော�ာ
ဗမာာလူူမျိုးး���တို့့��၏ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� လွွန််ကဲဲစွာာ�ရရှိိ�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ဖြ�စ််သည််။
တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် လူူဦးးရေေ၏ ၃၂% ဖြ�စ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုးး���စုုများ�း�ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�သည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ၁၀%
သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာများ�း�ကိုု�သာာ ရယူူနိုု�င််ခဲ့့သ
� ည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေ
ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တိုု�င်းး�တွွင်် လူူများ�း�စုု ဗမာာပါါတီီများ�း� နေေရာာရသည််
ကများ�း�ပြီး�း�

လူူနည်းး�စုု

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��

အသာာစီးး�ရခြ�င်းး�အလျျဉ်းး�မရှိိ�ခဲ့့�သည််မှာ�ာ

လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� အဆိုုပါ
� ါအစုုအဖွဲ့့��များ�း�အတွွက်် လုံံလော�
�
ာက််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမရှိိ�
ခြ�င်းး�က သက််သေ�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ်် တစ််ခုုတည်းး�ကြော��ာင့််�သာာ
အထက််ပါါမညီီမျှှမှုုများ�း� ဖြ�စ််ရသည််ဟုု မဆိုုလို
� �သော်
ု �်�ငြား�း�လည်းး� လက််ရှိိ�ရွေး��း ကော�ာက််
ပွဲဲ�စနစ််သည်် မမျှှတမှုုများ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််မှာ�တော့�့
ာ
� အမှှန််ပင််။
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FPTP စနစ််ရှိ�ိ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ရလ
ဲ
ဒ််များ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� �� သပ််ခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ရ
ဲ လဒ််များ�း�အပေါ်�် သုံးး��သပ််လျှှင်် မမျှှတမှုု/ ကွာာ�ဟမှုု
သုံးး��မျိုး�း��ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ပထမတစ််ခုုမှာ�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�ပေး�းလိုုက်
� ်သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �နှှင့််�
လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� အမှှန််တကယ်် ရရှိိ�သည့််� ထိုု�င််ခုံံနေေရာ
�
ာ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �အကြား�း� ကွာာ�ဟမှုုဖြ�စ််သည််။

ပုံံ-� ၁။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂ဝရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ရလ
ဲ
ဒ််များ�း� - ပြ�ည််သူ့့�လွှတ်
ှ ်တော်�်�ရှိ�ိ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�
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ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကြား�း�ရှိိ� အချိုး�း��ကွာာ�ဟမှုု
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ပုံံ-� ၁ တွွင်် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲအသီးး�သီးး�မှှ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�
(အော�ာက််လွှတ်
ှ တော်�်�
်
) အတွွက်် ရလဒ််များ�း�ကိုု� ပြ�ထားး�သည််။ အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲအားး
ဲ� �လုံးး��တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲ
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရရှိိ�သည့််� ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အကြား�း� ကွာာ�ဟမှုု မြ�င့််�မား�းသည််မှာ�ာ
အထင််အရှား��းပင််ဖြ�စ််၏။ အထူးး�သဖြ�င့််� USDP သည်် ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၅၈% ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�
တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၈၀% ကိုု�ရယူူနိုု�င််ခဲ့့ပြီး�း
� � အလားး�တူူပင်် အမျိုးး���သားး�ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) သည််
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၅၇% ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၇၉% ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
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၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၆၈% ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၈၂% ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရရှိိ�ခဲ့့�
သည််။ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ပါါတီီငယ််များ�း�အတွွက်် မဲဲနှှင့််� ထိုု�င််ခုံံ�
အကြား�း� အချိုးး���ကွာာ�ဟမှုု အနည်းး�ငယ််ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�ကွာာ�ဟမှုု နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ၂၀၁၅ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့�
တွွင်် သိိသိိသာာသာာကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ (၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် NLD ပါါတီီ ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��ု င််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ
ကြော��ာင့််� USDP သည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ကြီး�း�စိုးး��နိုု�င််ခဲ့့ခြ� �င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််)။
ထို့့�အ
� ပြ�င်် အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ကွာာ�ဟမှုုမျိုး�း��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင်သာ
် ာမက ပြ�ည််နယ်နှှင့််�
် တိုုင်းး
� �ဒေေသ
ကြီး�း�အဆင့််�တွွင််ပါါ တွေ့�့�ရသော�ာ ကွာာ�ဟမှုုမျိုးး���ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ- အော�ာက််ပါါ ပုံံ-� ၂ တွွင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�၌ NLD ပါါတီီသည်် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၅၄% သာာရရှိိ�သော်�်�လည်းး� ထိုု�င််ခုံံ�
နေ�ရာာ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု � ၉၄% ရရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ တစ််ဖက််တွင်
ွ ်မူူ USDP သည်် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၃၇%
ရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထိုု�င််ခုံံ�ရာာနှုုန်းး� ၆% သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ပေ�သည််။

ပုံံ-� ၂။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ ရလဒ််များ�း�-ဧရာာဝတီီတိုင်းး
ု� �ဒေေသကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ�း�၏ ဆနမဲဲများ�း�နှှင့််�ကိုု�ယ််စာာလှှယ််နေေရာာများ�း�ကြား�း�ရှိိ� အချိုးး���ကွာာ�ဟမှုု

jynfaxmifpkBuHYckdifa&;ESifh
zGHUNzdK;a&;ygwD

6%

37%
94%

trsKd;om;'Drkdua&pD
tzGJYcsKyf
ae&m& &mckdifEIef;

54%
qE´rJ &mckdifEIef;

ဒုုတိိယ ကွာာ�ဟမှုုကို�မူ
ု ူ မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မဲဲအရေေအတွွက််တွွင်် တွေ့�့�ရသည််။ ဇယားး�-၁တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်�မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ဖြ�စ််သည့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ၅၅ မြို့�့��နယ််အနက်် ၁၀ မြို့�့��နယ််တွွင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲရ
ဲ� လဒ််အရ အနိုုင်
� ရ
် ပါါတီီရရှိိ�သည့််� မဲဲရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး
ု �နှှင့််� အရှုံးး��အများ�း�ဆုံးး��ပါါတီီ ရရှိိ�သည့််� မဲဲရာာခိုုင်
� နှု
် ုန်းး�
တို့့��ကိုု� ပြ�ထားး�သည််။ ဤဇယားး�တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� မှှတ််တမ်းး�တင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာ�ာ အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� ဝင််ရော�ာက််ရွေး��း ကော�ာက််ခံံသည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််အသီးး�သီးး�ရှိိ� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််လူဦး
ူ းရေေကိုု� လုံံ�လော�ာက််
စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုကြော��ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုစီတွ
ီ ွင်် မဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိိ�သည့််�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�က အနိုု�င််ရသည််မှာ�မှှ
ာ န််သော်�်�လည်းး� ကျျန််ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�တို့့��မှာာ� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
မဲဲပေး�းရွေး�း�ချျယ််သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့််�မရဘဲဲ ဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�ခံံရသော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။
ဥပမာာ - ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�အနက်် ကွွတ််ခိုု�င််မြို့�့��နယ််တွင်
ွ ် USDP သည်် မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၄၅%
ဖြ�င့််� အနိုု�င််ရရှိိ�သွားး��သော်�်�လည်းး� ကျျန််မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၅၅% ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီများ�း�ကမူူ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�
သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ကိုယ်
�ု ်စား�းပြု�ုနိုု�င််ခွင့််�
ွ မရရှိိ�ကြ�ပေ�။ ရလဒ််အနေေဖြ�င့််� အနိုု�င််မရသည့််� ပါါတီီကို�ု မဲဲထည့််�မိိသည့််�
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� ကြို�ု�က်နှှစ်
် သက်
်
သည့််�
်
နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းပါ
ံ
ါတီီမှှတဆင့််� ၎င်းး�တို့့�အ
� သံံကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုုင်
� ခွ
် င့််�
ွ
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ပျော�ာ�က််ဆုံးး�� ရပြီး�း� ၄၅% သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�ကသာာ ထော�ာက််ခံံသည့််�ပါါတီီကမူူ မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုလုံးး�� အားး�
လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ကို�ယ်
ု ်စား�းပြု�ုနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ရရှိိ�လေ�သည််။ ထိုု�င််ခုံံမ
� ရသော�ာ ပါါတီီတို့့� ရရှိိ�သည့််� မဲဲရာာခိုု�င််
နှုုန်းး�သည်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သည််ဟုု ခံံစား�းရမည််မဟုုတ််သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပင််
ဖြ�စ််လေ�သည််။

ဇယားး�-၁	ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိ�ိ မြို့�့��နယ်် ၁၀ မြို့�့��နယ််တို့့�အတွွက်် အနိုု�င််ရရှိ�သ
ိ ည့််� ပါါတီီနှှင့််� နေ�ရာာ
မရရှိိ�သော�ာ ပါါတီီများ�း�၏ ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုုင်
� ်နှုုန်းး�
အနိုု�င််ရရှိ�သ
ိ ည့််� ပါါတီီ နေ�ရာာမရရှိိ�သည့််� ပါါတီီများ�း�

မဲဲဆန္ဒဒနယ််

အနိုု�င််ရရှိ�သ
ိ ည့််� ပါါတီီ

ကွွတ််ခိုု�င််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

၄၅%

၅၅%

လားး�ရှိုးး��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

၃၄%

၆၆%

သိိန္နီးး��

ရှှမ်းး�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၃၉%

၆၁%

ဆီီဆိုု�င််

ပအိုု�ဝ်းး�အမျိုးး���သားး�အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၆၉%

၃၁%

ကလော�ာ

အမျိုးး���သားး�ဒီီမို�ုကရေ�စီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၂%

၄၈%

ကျိုု��င်းး�တုံံ�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

၃၈%

၆၂%

ကွွမ်းး�ဟိိန်းး�

ရှှမ်းး�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမို�ုကရေေစီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၄၉%

၅၁%

ကျော�ာ�က််မဲဲ

ရှှမ်းး�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမို�ုကရေေစီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၁%

၄၉%

လင်းး�ခေး�း

ရှှမ်းး�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၀%

၅၀%

ကွွမ်းး�လုံံ�

ကိုးး��ကန့််� ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
နှှင့််�
ီ ညီီညွွတ််ရေး�းပါါတီီ

၂၉%

၇၁%

- ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုန်းး
ု �

- ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

တတိိယကွာာ�ဟမှုုမှာာ� အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီများ�း�အကြား�း�ရှိိ� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာအရေေအတွွက််
ကွာာ�ဟမှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ပုံံ-� ၃ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲတို
ဲ� င်းး
ု� �တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််� ကွာာ�ဟမှုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ချျက််ချျင်းး�
ဆိုုသလို
�
�မြု �င််နို�င်
ု ်ပေေမည််။ အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီဖြ�စ််သည််ချျင်းး� တူူစေေကာာမူူ ပါါတီီကြီး�း�များ�း�ကသာာလျှှင်် ထိုု�င််ခုံံ�
နေ�ရာာအများ�း�ဆုံးး��ကိုု� ရရှိိ�ကြ�သည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျျန််နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၈၀ ကျော်�်��သည်် ၎င်းး�တို့့�� အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�မှှ
ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၀% ခန့််�ကိုု�သာာ ရရှိိ�ကြ�လေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် လူူဦးးရေေဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ရ လူူအများ�း�စုုဖြ�စ််သည့််� လူူမျိုးး���မှာာ� ဗမာာဖြ�စ််ပြီး�း� ဤပေး�းထားး�ချျက််အရ
လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�တွွင််လည်းး� ဗမာာအများ�း�စုုသာာ နေေရာာရလိိမ့််�မည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
FPTP ဟူူသည်် အင််အားး�ကြီး�း�ပါါတီီများ�း�ကိုု� ထိုု�င််ခုံံအ
� ပိုု�ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အသားး�စီးး�ရစေေသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
စနစ််ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���ဆက််မှာ�ာ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ပါါတီီကြီး�း�များ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမှာာ� လွွန််ကဲဲပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��
ရရှိိ�သော�ာ ထိုုင်
� ခုံ
် နေေရာ
ံ�
ာ တိုးး��လာာသည််နှှင့််�အမျှှ ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��တို့့�၏
� ကိုုယ်
� စား�းပြု�
်
ုမှုု
မှာာ�မူူ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� လျော့�့��နည်းး�လာာသည််။ ဥပမာာ - ပုံံ� - ၃ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်းး
� � ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််
အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲရလဒ််အရ NLD ပါါတီီရရှိိ�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှတ်
ှ ်တော်�်�ထို�င်
ု ်ခုံံ� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ�
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၈၂% ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ၇၇% ထက််ပိုသ
�ု ည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ၎င်းး�ထက််များ�း�စွာာ�
အင််အားး�နည်းး�သော�ာ ပါါတီီငယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ဇိုုမီးး
� �ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ််ပါါတီီ သည်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
ထိုု�င််ခုံံ� ၁% ရရှိိ�ခဲ့့�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ၀.၂% သာာရရှိိ�တော့�့�သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�ရသော်�်� ဗမာာ
မဟုုတ််သော�ာတိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��တို့့��၏ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ လူူဦးးရေေ
စာာရင်းး�အပေါ်�် ထင််ဟပ််မှုရှိိ�မနေ�ပေ�
ု
- လူူနည်းး�စုုများ�း�သည်် ဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�ခံံရဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�
မဆိုု�စလော�ာက််သော�ာ ထိုု�င််ခုံံအ
� ရေေအတွွက််ဖြ�င့််�သာာ အပေါ်�်ယံံမျှှသာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေေရသည််။

ပုံံ-� ၃။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅နှှင့််� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲရလဒ််-ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှတ်
ှ ်တော်�်�ရှိ�ိ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ�း�၏ နေ�ရာာများ�း� အချိုးး���ကွာာ�ဟမှုု

82%

77%

77%

23%
0%

trsKd;om;'Drkdua&pD
tzGJYcsKyf

10% 13%

jynfaxmifpkBuHYckdifa&;ESifh
zGHUNzdK;a&;ygwD

7% 11%

wkdif;&if;om;ygwDrsm;ESifh
tjcm;ygwDi,frsm;

ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ဆိုု�ရသော်�်� လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး�� နေ�သည့််� FPTP စနစ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�နှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််ပြ�ည််သူများ�း
ူ �
အပေါ်�်တွွင်် မမျှှတသော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုရှိိ�သည့််�
ု
ကွာာ�ဟမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေေခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံ၏ အင််အားး�
အကြီး�း�ဆုံးး�� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဖြ�စ််သည့််� NLD ပါါတီီကို�ု အသာာစီးး�ရစေေခြ�င်းး� စသည့််� အကြော��ာင်းး�အချျက််များ�း�
ကြော��ာင့််� မျှှတမှုုမရှိိ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််ဖြ�စ််သည််ဟုု သုံးး��သပ််ရပေ�မည််။
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FPTP စနစ််အော�ာက််ရှိ�ိ ရလဒ််များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �
ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
နို
ီ ု�င််ငံံများ�း�တွွင််

အတိုု�က််အခံံပါါတီီတို့့�က

အာာဏာာရပါါတီီအပေါ်�်

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််ဖြ�စ််ရာာ

လွှှတ််တော်�်�ထဲဲ၌ အင််အားး�ကော�ာင်းး�ပြီး�း� ထော�ာက််ပြ�ဝေေဖန််နို�င်
ု ်သည့််� အတိုုက်
� ်အခံံပါါတီီမရှိိ�သည့််�အခါါတွွင်် ထိုုင်
� ခုံ
် နေေရာ
ံ�
ာ
အများ�း�စုုကိုု� ရယူူထားး�သော�ာပါါတီီက တစ််ပါါတီီအစိုးး��ရသဖွွယ်် ပြု�ုမူူသည််မှာ�ာ မထူးး�ဆန်းး�ချေ�ေ။ ဤအခြေ�ေအနေေမျိုး�း��တွွင််မူူ
လုံံလော�
�
ာက််သည့််� ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ မရရှိိ�သည့််� လူူနည်းး�စုုတို့့��မှာ�ာ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�၌ ၎င်းး�တို့့��အသံံကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ခွွင့််� လုံးး��ဝမ
ရရှိိ�တော့�့�ချေ�ေ (ပုံံ-� ၃ တွွင််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်းး
� �)။ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�လွှှတ််တော်�်�တွွင််ပင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီကြီး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််
သည့််� ရှှမ်းး�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း�ဒီီမိုု�ကရေေစီအ
ီ ဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (SNLD) သည်် လူူများ�း�စုုပါါတီီကြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� USDP နှှင့််�ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရ
ချိိ�န််တွွင်် ထိုု�ပါါတီီ၏ လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််မှုကို
ု �ု တွွန်းး�လှှန််နိုု�င််သည််ထိိ လုံံလော�
�
ာက််သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာအရေ�အတွွက််ကို�ု မရယူူ
နိုု�င််ခဲ့့ပေေ
� ။ အဆိုုပါ
� ါ မညီီမျှှမှုု၏ အကျိုးး��� ဆက််အနေေဖြ�င့််� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််အနှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�မှှ
မြော��ာက််ပို�င်းး
ု �မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��ဝင််များ�း� အပါါအဝင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကို�င်
ု ်အဖွဲ့့��အစည်းး� အမြော��ာက််အမြား�း�ကိုု�
အကြ�မ်းး�ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ကြေ��ညာာသည့််� ဥပဒေေပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�လေ�သည်် (သူူသူူအော�ာင််, ၂၀၁၆)။ တပ််မတော်�်�
နှှင့််� ၎င်းး�၏ အစွွယ််အပွား��းပါါတီီသည်် နှှစ််ဖွဲ့့��ပေါ�ါင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာအရေေအတွွက််အရ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�တွွင်းး�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�အားး� ချျယ််လှှယ််လွှမ်းး
ှ �မိုးး��နိုု�င််လော�ာက််သည့််� အနေေအထားး�တွွင််ရှိိ�သည််ဖြ�စ််
ရာာ ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�ရွေး�
� �း ချျယ််ထားး�သော�ာ ကိုုယ်
� စား�းလှှယ်
်
များ�း
် �သည်် နစ််နာာ
သူူများ�း�ဖြ�စ််ရသည််။ အမှှန််တကယ််ပင်် ရှိိ�ပြီး�း�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ်် လေ့�့လာာကြ�ည့််�ပါါက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း� သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင်သာ
် ာမက ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင််ပါါ ထိုု�င််ခံံနေေရာာဆုံံရှုံး
� း��မှုုများ�း� ကြုံ�ံ�ရ
ကြော��ာင်းး� သိိနိုု�င််သည််။
လက််ရှိိ�ရွေး��း ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််သည်် ပါါတီီကြီး�း�များ�း�ကိုု� အသာာစီးး�ပေး�းပြီး�း� တစ််ပြို��ု င််နက််တည်းး�မှာာ�ပင်် ပထဝီီအနေေအထားး�
အရ စုုစည်းး�နေေထိုု�င််မှုမြု �င့််�မား�းသော�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီငယ််များ�း�ကိုု�လည်းး� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်းး
ွ �
စေ�သည််။ ဥပမာာ - တအာာင်းး� တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််နယ်/် တိုုင်းး
� �ဒေေသကြီး�း�အဆင့််� လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်သာ
် ာမက
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အော�ာက််လွှတ်
ှ ်တော်�်�တွွင််မှာ�ပါ
ာ ါ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ အတန််အသင့််�ရရှိိ�သည််။ ဤသည််မှာ�ာ တအာာင်းး�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တို့့��အတွွက််ကော�ာင်းး�သော်�်�လည်းး� မဲဲဆန္ဒဒနယ််နှှင့််� နေ�ရာာဒေေသအများ�း�အပြား�း�တွွင်် ဖြ�န့််�ကျျက််နေ�ထို�င်
ု ်ကြ�
သည့််� ကျျန််တို�င်းး
ု �ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��တို့့��အတွွက််မူူ မျှှတခြ�င်းး�မရှိိ�ပြ�န််ပေေ။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မည််သို့့�မည််ပုံံကြိုး� �း��စား�းကြ�စေေ
ကာာမူူ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံနေ�ရာ
�
ာရရှိိ�မည််မဟုုတ််ချေ�ေ။
FPTP စနစ််အော�ာက််က စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� အဆိုုပါ
� ါ “မမျှှတမှုု” တို့့�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရသော်�်�လည်းး� စနစ််ကို�ုယ််၌က
မှား��းယွွင်းး�နေ�သည််တော့�့မ
� ဟုုတ််ပေေ။ သို့့��သော်�်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��တို့့��အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ကိုုယ်
� ်စား�းပြု�ုမှုုမရှိိ�
ခြ�င်းး�ကမူူ ရေေတိုုကော�
�
ာ ရေေရှှည််တွင်
ွ ပါ
် ါ ပြ�ဿနာာဖြ�စ််လာာနိုုင်
� သ
် ည််။ လွှှတ်တော်�်�
်
တွွင်းး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကွွပ်ကဲဲပေး�း
်
နိုုင်
� သည့််�
်
ပါါတီီမရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��တို့့��အတွွက်် လုံံလော�
�
ာက််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� စုုပေါ�ါင်းး�မိိသော�ာအခါါ
တွွင်် ဥပဒေေပြု�ုရေး�းလွှှတ််တော်�်�သည်် တစ််ပါါတီီကြီး�း�စိုးး��သည့််� အစိုးး��ရအဖြ�စ်် ပြု�ုမူူလာာသည််။ အဆုံးး��တွွင်် ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
ီ
နည်းး�ကျျရွေး�း�ချျယ််သော�ာ အရပ််သားး� “အာာဏာာရှှင််” များ�း�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� တိုုင်းး
� �ပြ�ည််ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။
အချုု�ပ််ဆို�ရ
ု သော်�်� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေ ပြ�ဌာာန်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ လူူများ�း�စုု ပါါတီီကြီး�း�များ�း� (၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
USDP၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် NLD) သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကို�ု အလှှည့််�ကျျ အစိုးး��ရဖွဲ့့��ပြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့ကြ�ကာ
�
ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုု
အဖွဲ့့��တို့့�မှာ
� �ာ FPTP စနစ််၏ အကျိုးး���ဆက််ကြော��ာင့််� မပြော��ာပလော�ာက််သည့််� ထိုုင်
� ခုံ
် အ
ံ� ရေေအတွွက်သာ
် ာရရှိိ�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််စွာာ�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ချေ�ေ။ ယင်းး�အကြော��ာင်းး�အချျက််များ�း�ကြော��ာင့််�ပင်် PR စနစ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ရန််
စဉ်းး�စား�းချျက််များ�း� ရှိိ�လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််
ဆိုု�တာာဘာာလဲဲ။
PR စနစ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုက ရရှိိ�သော�ာ မဲဲအရေ�အတွွက််နှှင့််� ၎င်းး�ရရှိိ�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ထိုု�င််ခုံံ�
နေ�ရာာ အရေေအတွွက််တို့့�ကြား�း� အချိုးး���ကြ�စေေသည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� လည််ပတ််စေ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
စနစ််အမျိုးး���အစား�းဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ- ပါါတီီတစ််ခုုက မဲဲရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၂၅% ရရှိိ�လျှှင်် ထိုု�ပါါတီီ၏ လွှှတ််တော်�်�
တွွင်းး� ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာသည််လည်းး� တူူညီီသော�ာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််စေေသည််။ ဤအစီီအမံံ၏ စဉ်းး�စား�းချျက််မှာ�ာ
“ပါါတီီတစ််ခုု၏ နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး�ရရှိိ�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲအရေေအတွွက််နှှင့််� ၎င်းး�ရရှိိ�သည့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရရှိိ�သည့််�
ထိုု�င််ခုံံအ
� ရေ�အတွွက််ကြား�း� ကွာာ�ဟမှုုကို�ု လျော့�့��ချျပေး�းရန််” ဖြ�စ််သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈, p. ၂၉)။
စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ�း�အားး� ပါါတီီကြီး�း�မှှဖြ�စ််စေ� ပါါတီီငယ််မှှဖြ�စ််စေေ ယင်းး�စနစ််အားး�ဖြ�င့််� လွွတ််
တော်�်�တွွင်းး� ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ရန််ရည််ရွွယ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အမျိုးး���သမီးး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
လော�ာင်းး�များ�း�သည်် မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ယူစ
ူ နစ််များ�း�ထက််ဆိုင်
�ု ်လျှှင်် PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရနိုု�င််
ချေ�ေပိုုများ�း
� �သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈; PR စနစ််များ�း�အကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ််သိိရှိိ�ရန်် နူးး�စယ််(န််)မွွန်းး�,
၂၀၂၀ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တို့့��ကိုု� ကြ�ည့််�လျှှင်် နိုု�င််ငံံများ�း�သည်် မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ယူူ
စနစ််များ�း�အနက််မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ရော�ာနှော�ာ�ကို�ယ်
ု ်စား�းပြု�ုစနစ်် (mixed member representation
system) ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပိုု�မို�ု အချိုး�း��ကျျသော�ာ စနစ််များ�း�သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ကြ�သကဲ့့�သို့့� မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ယူူ
စနစ််မှှ PR စနစ််သို့့� တိုု�က််ရိုက်
�ု ်ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မျိုးး���လည်းး� ရှိိ�ကြ�သည််။ စာာရင်းး�အချျက််အလက််အရ
ဆိုု�ရလျှှင််- PR စနစ််အနက်် အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး�� စနစ််ဖြ�စ််သည့််� စာာရင်းး� PR သည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် အသုံးး��များ�း�ဆုံးး��
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ်် (၃၅% သော�ာနိုု�င််ငံံများ�း�တွွင််သုံးး�� သည််) ဖြ�စ််ပြီး�း� FPTP သည်် ၂၄% နှှင့််� ဒုုတိိယအသုံးး��များ�း�
ဆုံးး��စနစ််ဖြ�စ််သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)။
အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် PR စနစ််ကို�ပြော��
ု ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ရန်် အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ စုံံလ
� င််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီငယ််များ�း�အားး�ပါါဝင််
စေ�ခြ�င်းး�၊ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�အစိုးး��ရပေါ်�်ပေါ�ါက််ရေး�းကို�ု အားး�ပေး�းခြ�င်းး� အစရှိိ�သော�ာ သဘော�ာတရား�းအရ ကော�ာင်းး�မွွန််
သည့််�အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� PR စနစ််ပါါသွွင််ပြ�င််တို့့�ကြော��ာင့််� ထိုု�အချိိ�န််မှှစပြီး�း� PR အပေါ်�် အလေး�းထားး�မှုု
အတော်�်�ကြာ�ာအော�ာင််ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီကပင်် PR သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲမည့််� အကြံ�ံကို�ု စစ််ကော�ာင််စီဘ
ီ က််မှှ
ထုုတ််ပြော��ာလာာသည််။ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််မှူးး��ကြီး�း�မင်းး�အော�ာင််လှို�င်
ု ်သည်် “အချိုးး���ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ််အကြော��ာင်းး�
ပါါဝင််သူူအားး�လုံးး��က ဝိုု�င်းး�စဉ်းး�စား�းရန််လိုအ
�ု ပ််သည််၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
စနစ််ကို�ု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််သည််” ဟုုပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည်် (Myanmar News Agency, ၂၀၂၁)။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််ကို�ု PR စနစ််အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ပါါက ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ချေ�ေရှိိ�သော�ာ
အခင်းး�အကျျင်းး�များ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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PR စနစ််များ�း�တွွင်် မဲဲဝေ�စုုများ�း�ကိုု� အမတ််နေေရာာများ�း�အဖြ�စ််
ဘယ််လို�ပြော��
ု ာင်းး�လဲဲဆော�ာင််ရွွက််သလဲဲ။
ပုံံ-� ၄ တွွင််ပြ�ထားး�သည််မှာ�ာ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ရ
ဲ လဒ််အားး� PR စနစ််အတိုုင်းး
� �တွွက််ချျက််
ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�အတွွက်် သုံးး��သပ််ထားး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ပထမ အခင်းး�အကျျင်းး� (တိုု�င််အပြာ�ာရော�ာင််
များ�း�ဖြ�င့််�ပြ�ထားး�သည််) သည်် တပ််မတော်�်�အတွွက်် သီးး�သန့််�သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ၂၅%
မရှိိ�တော့�့�ချိိ�န််တွွင်် တွေ့�့�ရမည့််� အခင်းး�အကျျင်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အနေေအထားး�မျိုး�း��တွွင်် NLD သည်် ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာ
၆၀% ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� (FPTP စနစ််တွွင်် ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာ ၇၇% ရရှိိ�ခဲ့့�သည််) လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� နေေရာာအများ�း�စုု
ရရှိိ�ဦးးမည််ဖြ�စ််သည််။ တစ််ဖက််တွွင််မူူ အတိုုက်
� ်အခံံပါါတီီဖြ�စ််သော�ာ USDP သည်် FPTP စနစ််နှှင့််�ယှှဉ််လျှှင််
PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ၁၀% မှှ ၂၀% အထိိ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာတိုးး��၍ ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� အနေေဖြ�င့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ပါါတီီငယ််များ�း�အနေေဖြ�င့််� PR စနစ််တွွင်် ရရှိိ�မည့််� ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာ
အရေေအတွွက်် (၁၁%) မှာာ� FPTP စနစ််တွွင်် ရရှိိ�သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာအရေေအတွွက်် (၁၃%) ထက််လျော့�့�နည်းး
�
�
မည််ဖြ�စ််သည််။

ပုံံ-� ၄။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ရလ
ဲ
ဒ်် - PR စနစ််ရှိ�ိ တပ််မတော်�်�ပါါဝင််သော�ာ အခင်းး�အကျျင်းး�နှှင့််�
တပ််မတော်�်�မပါါဝင််သော�ာ အခင်းး�အကျျင်းး�
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ဒုုတိိယအခင်းး�အကျျင်းး� (တိုု�င််လိိမ္မော်�်��ရော�ာင််များ�း� ဖြ�င့််�ပြ�ထားး�သည််) မှာာ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေမှှ
ပေး�းထားး�ချျက််အတိုု�င်းး� တပ််မတော်�်�မှှ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ၂၅% ယူူထားး�သည့််� အခင်းး�အကျျင်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤ
အနေေအထားး�အတိုု�င်းး� သုံးး��သပ််ပါါက PR စနစ််တွွင်် NLD ပါါတီီသည်် ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၄၅% ကိုု�သာာ
ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််၍ ၎င်းး�၏ အများ�း�စုုအနိုု�င််ရမှုုကို�ု ဆုံးး��ရှုံးး��မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� USDP ကလည်းး� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ
အခင်းး�အကျျင်းး�တွွင်် ရရှိိ�မည့််� ထိုု�င််ခုံံ�ထက်် ပိုု�နည်းး�သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု�သာာ ရရှိိ�တော့�့�မည််ဖြ�စ််သည််။
ဖော်�်�ပြ�ပါါအချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� ဤအခင်းး�အကျျင်းး�သည်် USDP အတွွက််ရော�ာ NLD အတွွက််ပါါ ကော�ာင်းး�မွွန််
သော�ာ အခင်းး�အကျျင်းး�မဟုုတ််ဟုု မြ�င််ကော�ာင်းး�မြ�င််နို�င်
ု ်သော်�်�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ� တပ််မတော်�်�သားး�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် USDP ကလိုု�ချျင််သည််မှှန််သမျှှကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� မှှတ််မိိထားး�ရပေေ
Salween Institute for Public Policy
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မည််။ တပ််မတော်�်�အတွွက်် သီးး�သန့််�ထားး�ရှိိ�သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာများ�း�ကိုုပါ
� ါ ထည့််�တွွက််လျှှင်် စစ််တပ််၏အစွွယ််
အပွား��းပါါတီီဖြ�စ််သည့််� USDP သည်် ဤအခင်းး�အကျျင်းး�၌ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၄၆% ရရှိိ�နေ�သည််နှှင့််�
တူူသည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််။ ထိုု�အခါါ USDP သည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� “အာာဏာာရှှင််” အသစ််ဖြ�စ််လာာ
လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ�း�နှှင့််� အခြား�း�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�သည််
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေ မူူဘော�ာင််တွင်းး
ွ �က ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ PR စနစ််တွွင်် ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာ ၈% သာာရရှိိ�
တော့�့�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� FPTP စနစ််တွင်
ွ ်ရရှိိ�သည့််� ၁၃% သော�ာ ထိုု�င််ခုံံ�နေေရာာထက်် လျော့�့��ကျျရရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

PR စနစ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �
ပုံံ� (၄) အရ စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််သည်် PR စနစ််မှှရရှိိ�လာာသော�ာ ဖြ�စ််တန််ချေ�ေ နိုု�င််ငံံရေး�းရလဒ််တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေ အော�ာက််တွင်
ွ ်သာာ လည််ပတ််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�စေေပါါက
PRစနစ််သည်် စစ််တပ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�း အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�သာာ မျျက််နှာ�သာ
ာ ာပေး�းသည့််� စနစ််ဖြ�စ််နေေမည််မှာ�ာ သိိသာာ
ထင််ရှား��းလှှသည််။ အခြား�း�ပေါ်�်လွွင််သည့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််တစ််ခုုမှာ�ာ USDP ပါါတီီသည်် လူူထုုအများ�း�စုုထော�ာက််ခံံ
မဲဲကိုုပ
� င််ရယူူရန််မလို�အ
ု ပ််ဘဲဲ၊ စုုစုုပေါ�ါင်းး�မဲဲ ၂၁% ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ရရှိိ�ယုံံမျှ
� ှပင်် “အာာဏာာရှှင််” လက််သစ််ဖြ�စ််
လာာနိုု�င််သည််ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အဖို့့�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််သည်် အချိုးး���ကျျမှုုရှိိ�ပြီး�း� မျှှတ
လာာမည််မှှန််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �သည်် လွွန််စွာာ� အန္တတရာာယ််ရှိိ�လှှပေေသည််။
အထူးး�သတိိချျပ််ရမည််မှာ�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််အနေေဖြ�င့််� စနစ််တစ််ရပ််ကို�ု ပိုု�မို�ဟ
ု န််ချျက််ညီီ မျှှတသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�
လည််ပတ််စေ�မည့််� အခြေ�ေအနေေတို့့��ကိုု� မပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည့််� ကာာလပတ််လုံးး�� တွွင်် ပိုု�၍ပင်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပေ�
သည််။ USDP ပါါတီီကဲ့့�သို့့�သော�ာ အတိုု�က််အခံံပါါတီီ တစ််ရပ််အနေေဖြ�င့််�လည်းး� အများ�း�စုု အနိုု�င််ရသည့််� NLD
ပါါတီီကို�ု အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန််အတွွက်် လုံံလော�
�
ာက််သော�ာ ထော�ာက််ပြ�နိုု�င််စွွမ်းး� မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င််
NLD ပါါတီီအနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� UDSP ပါါတီီကို�ပုံ
ု ံဖျျက်
�
်ရန်် ကြိုး�း��စား�းနေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နေေခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််�သာာ
အလုုပ််များ�း� နေေကြ�ပေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ခြုံ�ံ�ငုံံဆို
� ု�ရလျှှင်် PR စနစ််သည်် သဘော�ာတရား�းအရ ပိုု�မို�မျှ
ု ှတလာာ
မျှှသည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းသက််ရော�ာက််မှုအ
ု ရ လွွန််စွာာ�အရဲဲစွွန့််�မှုုများ�း�လှှသည်် အကြော��ာင်းး�မှာာ� ထိုု�
ပါါတီီနှှစ််ရပ််လုံးး�� ၏ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု အားး�လုံးး��တို့့��သည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရေး�းသာာ ဖြ�စ််နေေ
မည်် ဆိုု�သည့််�အချျက််ဖြ�စ််သည််။
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေအရ မဟုုတ််ဘဲဲ မှှန််ကန််သည့််� ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
စ
ီ နစ််အတွွင်းး�တွွင်် အကော�ာင််
အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�ဖော်�်�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ခံံရလျှှင််မူူ PR စနစ််တစ််ခုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််နိုု�င််ငံံရေး�း
တိုးး��တက််မှုနှှင့််�
ု အင််စတီီကျူးး��ဆိုု�င််ရာာ ပုံံ�ဖော်�်�မှုုတို့့�အဖို့့�� စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််� ကော�ာင်းး�ကျိုးး���များ�း�စေေသော�ာ စနစ််ဖြ�စ််
လာာနိုု�င််သည််။ ပါါတီီများ�း� အကြား�း�ရရှိိ�သည့််� မဲဲအရေေအတွွက်် အခြေ�ေပြု�ု ခွဲဲ�ဝေေကျျင့််�သုံးး�� မှုုကို�ု အမှှန််တကယ််
ထင််ဟပ််နို�င်
ု ်ရန်် PR စနစ််အနေေဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� ခုံံ�နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�စွာာ�ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််စွမ်းး
ွ �
ရှိိ�ပေေသည််။ အများ�း�အပြား�း�သော�ာ ကျျယ််ပြော��ာလှှသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
အားး�ဖြ�င့််� စုံံ�လင််စွာာ� ပိုု�မို�ပါ
ု ါဝင််မှုကို
ု �ု အာာမခံံပြီး�း� အနှှစ််သာာရ ပြ�ည့််�ဝသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုတို့့
ု �
ကိုု� ဦးးတည််စေ�နိုုင်
� သ
် ည််။ ထိုုစ
� နစ််မျိုးး���သည်် နိုုင်
� ငံ
် ရေး�း
ံ အရ အန္တတရာာယ််ကြီး�း�စွာာ�ပြို�ု�င််ဆိုင်
ု� နေ�ကြ�ခြ
်
�င်းး�အစား�း ပါါတီီ
များ�း�အကြား�း� ပိုု�မိုကော�
ု�
ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုတို့့
ု �ကိုု� အားး�ပေေသည့််� စနစ််တစ််ခုုဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပေေသည််။
ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ပက််သက််သူူများ�း� အားး�လုံးး��အနေေဖြ�င့််�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��ချျယ််လှှယ််နိုု�င််
ရေး�းထက််၊ အစုုအဖွဲ့့��အများ�း�အကြား�း� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ကိုု� စိိတ််အားး�ထက််သန််မှုု ရှိိ�လာာနိုု�င််ပေ�သည််။
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သို့့��ရာာတွွင်် အလေး�းထားး�မှှတ််သားး�ထားး�သင့််�သည််မှာ�ာ ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
စ
ီ နစ််တစ််ရပ််တွင်
ွ ် PR စနစ််အပြ�င််အခြား�း�
သော�ာစနစ််များ�း�ဖြ�စ််သည့််� မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ရစနစ််ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ စနစ််များ�း�လည်းး�ရှိိ�သည််။ ယင်းး�စနစ််သည််လည်းး�
ထို့့��သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း� ထမြော��ာက််အော�ာင််မြ�င််စေေရန်် ဆော�ာက််ကျျဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််သည််။ ထိုု�မျှှ
သာာမက PR စနစ််သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�အနက််မှှ အမျိုးး���အစား�းတစ််ခုုသာာဖြ�စ််သည််။ ချျမှှတ််ထားး�
သော�ာ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�ရန်် အသေး�းစိိတ််မည််ကဲ့့သို့့
� � ပုံံဖော်
� �်�ဖန််တီးး�သည််၊ မည််ကဲ့့သို့့
� � အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�စေေသည််တို့့�ကိုု� မူူတည််၍ ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�ပေ�လိိမ့််�မည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခြား�း�သော�ာ မြ�န််မာ့့နို
� ု�င််ငံံရေး�းစနစ််
ဆိုု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့််�များ�း�ဖြ�စ််သည့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုရှိိ�သည့််�
ု
နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််ဖြ�စ််မဖြ�စ််တို့့�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စာာ
ရန်် လိုု�အပ််ပေ�လိိမ့််�မည််။

ဘာာကြော��ာင့််� PR စနစ််ကျျင့််�သုံးး��ဖို့့��
အချိိ�န််အခါါမှှန်် မဟုုတ််သလဲဲ။
အမျိုးး���မျိုး�း��သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေအနေ�တို့့��အရ နိုု�င််ငံံများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� တူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််ကို�ု
ပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ကြ�သော်�်�လည်းး�

နိုု�င််ငံံရေး�းအကျိုးး���အာာနိိသင််ရရှိိ�မှုုတို့့�ကိုု�

ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�တွေ�ေကြုံ�ံ�ရရှိိ�လေ့�့ရှိိ�

ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေေဖြ�င့််�လည်းး� ကြို�ု�တင််တွွက််ဆထားး�နိုု�င််သည််မှာ�ာ မည််သို့့�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ
စနစ််ကို�ုပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့််� သုံးး��သည််ဖြ�စ််စေေ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုသည်် တစ််လှှည့််�စီီ အများ�း�စုုအနိုု�င််ရခြ�င်းး�
(သို့့��) အပြ�တ််အသတ်် အများ�း�စုုအနိုု�င််ရခြ�င်းး�မျိုးး��� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ဖွယ်
ွ ်ရှိိ�နေေပါါသည််။ တနည်းး�ဆိုု�ရလျှှင်် FPTP
နှှင့််� PR စနစ််နှှစ််ခုုစလုံးး��သည်် ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ ရပ််သားး�အာာဏာာရှှင််သို့့� စစ််အာာဏာာရှှင််တို့့�ကိုု� ပေါ်�်ထွွက််လာာ
စေ�မည့််� အခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု�သာာ ဦးးတည််နေေပါါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် PR စနစ််သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� စစ််တပ််ကို�ု မျျက််နှာ�သာ
ာ ာပေး�း၍ FPTP သည်် NLD အတွွက်် အထူးး�
အကျိုးး���ရှိိ� စေေမည််ဆိုသ
ု� ည််မျိုးး���မဟုုတ််ပါါ။ ထိုုစ
� နစ််များ�း�တွွင်် ထိုုကဲ့့
� သို့့
� သော
� �ာ ပြ�ဿနာာမျိုးး���မရှိိ�ပါါ။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််တစ််ခုုသည်် အချို့့���ကိုုမျျက်
�
်နှာာ�သာာပေး�း၍ အချို့့���ကိုု� အကျိုးး���ယုုတ််စေေသည််ဆိုသ
�ု ည််မှာ�ာ အပြ�န််အလှှန််
ဖြ�စ််တတ််သည့််�သဘော�ာ သာာမန််ဖြ�စ််လေ့�့ဖြ�စ််ထသည့််�ရှိိ�သည်် အကြော��ာင်းး�အရာာသာာဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�
ထက်် အဓိိကပြ�ဿနာာမှာာ� ပါါတီီကြီး�း� နှှစ််ခုုအကြား�း� ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
အ
ီ မည််နာာမအော�ာက််တွင်
ွ ် လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�
လွှှမ်းး�မိုးး��ချျယ််လှှယ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် စနစ််ကို�ု အမြ�တ််ထုုတ််ရန််ကြိုး�း��စား�းနေေကြ�ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�
သော�ာ အပြု�ုအမူူတို့့�က နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေအနေေ မတည််ငြိ�ိမ််မှုုကို�ု ပုံံဖော်
� �်�ဖန််တီးး�ပေး�းနေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာဆိုု�ရလျှှင်် မကြာ�ာသေး�းမီီကပင်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််မှုးး�ကြီး�း� မင်းး�အော�ာင််လှိုု�င််မှှ “PR စနစ််သည်် အာာလုံးး��ပါါဝင််လာာ
စေ�နိုု�င််ပြီး�း� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�၏ အသံံများ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ုကို�ယ်
ု ်စား�းပြု�ုနိုု�င််ပါါတယ််” ဟုုဆိုုခဲ့့
� �ပါါသည်် (ASEAN NOW
Content Team, 2021)။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််နို�င်
ု ်မှုု ခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််တွွင်် စစ််တပ််အနေ�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန််အတွွက်် PR စနစ််ကို�ု အသုံးး��ပြု�ုကာာ အမြ�တ််ထုုတ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေေသည််မှာ�ာ အထင််
အရှား��းပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဧကန််အမှှန််ပင်် နိုု�င််ငံံအနေေဖြ�င့််�လည်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေေအော�ာက််တွင်
ွ ်
PR စနစ််ကို�ု ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�လျှှင်် USDP ပါါတီီအနေေဖြ�င့််� ဥပဒေေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�အားး� မိိမိိတို့့�� စိိတ််တိုု�င်းး�ကျျ
ပုံံ�ဖော်�်�ဖန််တီးး� လွှှမ်းး�မိုးး��သွားး��နိုု�င််မည့််� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အနေ�အထားး�တွွင််ရှိိ�နေေပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် စနစ််နှှစ််ခုု
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စလုံးး��တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု ပါါတီီများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� အနည်းး�စုု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််သူများ�း
ူ �အဖြ�စ််သာာ
ကျျန််ရစ််နေ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
အနှှစ််ချုု�ပ််ဆို�ရ
ု လျှှင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနေေဖြ�င့််� ပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုု၏ အားး�ပြို�ု�င််မှုအ
ု ကြား�း�မှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေေသည့််�
နိုုင်
� ငံ
် ရေး�း
ံ
မငြိ�ိမ််သက်မှု
် များ�း
ု �ကိုုသာ
� ာမက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲစ
ဲ� နစ််တိုင်းး
ု� �၏ အားး�နည်းး�ချျက််များ�း� အစစ််အမှှန််များ�း�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ အလားး�တူူပင်် နိုု�င််ငံံအနေ�ဖြ�င့််� အဆိုးး��ကျော့�့��သံံသရာာအတွွင်းး� ပတ််ချာာ�
လည််နေေသည့််� အဖြ�စ််ကို�လည်းး
ု
� အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ရမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒီီမို�ကရေေစီ
ု
နို
ီ ု�င််ငံံများ�း�တွွင်် မည််သည့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�ဲ စနစ််များ�း�က အလုုပ််ဖြ�စ််သည််ဆိုသ
�ု ည််ထက်် မိိမိိတို့့��၏ အနာာဂါါတ််ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တွွင်် မြ�င််တွေ့�့�လိုု�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�တစ််ရပ််ကို�ု ဖြ�စ််ထွန်းး
ွ �လာာစေ�မည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲ�စ
ဲ နစ််
တစ််ရပ််ကို�ု ကျျင့််�သုံးး��ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ကြို�ု�စား�းနေေရမည််သာာဖြ�စ််ပါါသည််။
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