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ပထမဦးးစွာာ� ဤစာာတမ်းး�ကိုု� ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုခွွင့်�ပေး�
် းခဲ့့�သည့််� သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒ
လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာလိုု�ပါါသည််။ ထို့့��အတူူ ဤစာာတမ်းး�

ကိုု� စတင််ရေး�းသားး�နိုုင််ရ
� န်် ပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�သည့််� သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��မှှ
ဒုုတိိယညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��ဖြ�စ််သူူ ယိိင်းး�လော�ာဝ််နွွန််ဝိုု�ကို�လည်း
ု
း� အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။

ဒုုတိိယအနေ�ဖြ�င့််� ဖန််တီးး�ရာာအဖွဲ့့��မှှ ပရိုု�ဂရမ််မာာများ�း� (programmers) ၊ အချျက််အလက််

ဆိုုင််ရာာ
�
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း� (Data Scientists) ကိုု�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�၏ နည်းး�ပညာာအကူူအညီီ

များ�း�၊ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််ရ
�
န်် စုုစည်းး�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််

များ�း�နှှင့််� နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာများ�း� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အနီးး�ကပ်် အကြံ�ံပြု�ုခြ�င်းး�များ�း�
အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�ဥပကာာရတင််ရှိိ�ပါါသည််။ အလားး�တူူပင်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ

အကြံ�ံပြု�ုသူူတစ််ဦးးဖြ�စ််သည့််� Radka ကိုု�လည်းး� သူူမ၏ ပညာာရပ််ပိုုင်း
� း�ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််မှုု
များ�း�၊ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�အတွွက်် အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််၏

ဆန်းး�စစ််မှုများ�း�တွွင််
ု
အဖိုးး��ထို�က််
ု တန််သော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�၊ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သူူ
တစ််ဦးးချျင်းး�စီီကိုု�လည်းး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။ ဤစာာတမ်းး�သည်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုအပေါ်�်တွွင််

မတူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�၏ သက််ရော�ာက််ပုံံများ�း�
�
ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကိုု�

စိိတ််ဝင််စား�းကြ�သူူတိုု�င်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မို�နား�
ု းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််နိုုင််စေ�ရ
�
န်် အထော�ာက််အကူူ
ဖြ�စ််စေ�လိိမ့််�မည််ဟုု ယုံံကြ�ည််ပါ
�
ါသည််။

trSmpm
၁၉၉၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိ�ိ ထိုု�င််ခုံံစုုစုုပေါ�
�
ါင်းး�၏ ၇၉.၇% အနိုု�င််ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�
သည့််� ပါါတီီသည်် မဲဲပေး�းခဲ့့�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထော�ာက််ခံံမဲဲ ၅၉.၈% သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
ထိုု�င််ခုံံစုုစုုပေါ�
�
ါင်းး�၏ ၇၈.၅% အနိုု�င််ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�
သည့််�ပါါတီီသည်် မဲဲပေး�းခဲ့့�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထော�ာက််ခံံမဲဲ ၅၆.၇% သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
ထိုု�င််ခုံံစုုစုုပေါ�
�
ါင်းး�၏ ၇၉% အနိုု�င််ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�သည့််�

ပါါတီီသည်် မဲဲပေး�းခဲ့့�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ထော�ာက််ခံံမဲဲ ၅၇.၂% သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ထိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�၏ ရလဒ််အားး�လုံးး��ကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�မှှ ရရှိိ�သော�ာ

ထော�ာက််ခံံမဲဲနှှင့််� အနိုုင််ရရှိ
�
�သော�ာ
ိ
ထိုု�င််ခုံံအ
� ရေ�အတွွက််တို့့��အကြား�း� ကွာာ�ဟမှုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။

ထို့့��အပြ�င်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််ခဲ့
ု ့�သည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း

ပါါတီီပေါ�ါင်းး� ၉၀ ကျော်�်�� အနက်် ၂၃ ပါါတီီသာာ လွှှတ််တော်�်�တရပ််ရပ််တွွင်် ထိုု�င််ခုံံ�နေ�ရာာ အနိုုင််ရရှိ
�
�ိ
ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�ရှိိ� လွှှတ််တော်�်� ၂ ရပ််လုံးး��တွွင်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီပေါ�ါင်းး� ၁၃ ပါါတီီသို့့��

ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သည့််� ပါါတီီအားး�လုံးး��၏ ၁၅% သာာ လွှှတ််တော်�်�နေ�ရာာ အနိုုင််ရခဲ့
�
့�သည််။ ဤ

ရလဒ််များ�း�သည်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ု ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် representative democracy ၏ အခြေ�ေခံံ
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့််�

လုံးး��ဝဆန့််�ကျျင််နေ�ပါါသည််။

ဤကဲ့့�သို့့�သာာ

ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�မည််

ဆိုုပါ
� ါက နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ရှှင််သန််အားး�ကော�ာင်းး�ရေး�းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အလေ့�့အထ

များ�း� ပိုုမို
� �ထွွန်း
ု
း�ကားး�ရေး�းတို့့��အတွွက်် ကြီး��မား
း �း သည့််� အဟန့််�အတားး�များ�း� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။

၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နှှင့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််� အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�

အားး�လုံးး��၏ ဘုံံ�တူူညီီချျက်် တခုုမှာာ� တစ််မဲဲသာာ အနိုု�င််ရ ပြီး�း�၊ နိုု�င််သူူ အကုုန််ယူူသည့််�စနစ်် first-

past-the-post (FPTP) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ကျျင့််�သုံးး�ခဲ့
� ့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�

သည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�မှှ ရရှိိ�သည့််� ထော�ာက််ခံံမဲဲနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� အနိုုင််ရရှိ
�
�သော�ာ
ိ
ထိုု�င််ခုံံ�
အရေ�အတွွက််တို့့��အကြား�း� ကွာာ�ဟမှုုများ�း�စွာာ�ရှိိ�ခြ�င်းး� သည်် FPTP စနစ််၏ ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� အားး�နည်းး�ချျက််

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤကဲ့့�သို့့�သော�ာ ရလဒ််ကွာာ�ဟမှုုသည်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််၏ အခြေ�ေခံံ

စည်းး�မျျဉ်းး�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််နေ�သည့််�အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံကဲ့့�သို့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�
နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံအတွွက်် စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�လှှသည့််� လူူမှုုအသို််���င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�အကြား�း� မကျေ�ေနပ််
မှုုများ�း�နှှင့််� တင်းး�မာာမှုများ�း�
ု
၏ အရင်းး�အမြ�စ််ကြီး��း တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� FPTP စနစ််ကိုု�သာာ မကျျင့််�သုံးး�ဘဲဲ
�
အချိုး�း��ကျျကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုစနစ်် proportional
representation (PR) ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ခဲ့
� ့�မည််ဆိုု�ပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု မည််ကဲ့့�သို့့� အပြော��ာင်းး�အလဲဲရှိိ�နိုုင််
� မည််ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါ

သည််။ ဤသုံးး��သပ််ချျက််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အပြော��ာင်းး�အလဲဲ တစ််ခုုတည်းး�၏ သက််ရော�ာက််

မှုုကိုသာာ
�ု
သုံးး��သပ််ထားး� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ အနိုု�င််ရရှိ�နို
ိ င််မှု
ု� ု နှုုန်းး�ထားး�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု

ရှိိ�နိုင််သ
ု�
ည့််� ပါါတီီမူူဝါါဒများ�း�၊ စည်းး�ရုံးး�� ရေး�းဗျူူ�ဟာာများ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�၏

ထင််ပေါ်�်ကျော်�်��ကြား�း�မှုုများ�း�စသည့််� အခြား�း�အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်း�သုံးး
း �သပ််ထားး�ခြ�င်း
�
�း

မရှိိ�ပါါ။ စုံံလင််ကွဲဲ�ပြား�း�လှှသ
�
ည့််� လူူမှုုအသိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �များ�း�
း
အတွွက်် မည််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််က

ပိုု�မို�မျှ
ု ှတပြီး�း� ပိုု�မို�ပြ�
ု ည့််�စုံံ�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််မည််ဆိုုသည််
�
ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�

ပါါသည််။ တရား�းမျှှတသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�မှှတဆင့််� ပိုုမို
� �မျှ
ု ှတပြီး�း� ပိုု�မို�ပြ�
ု ည့််�စုံံ�

သည့််� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖန််တီးး�နိုုင််ခြ�င်း
�
း� သည်် ယန္တိိ�မပန်းး�တို�င််ဖြ�စ််သော�ာ
ု
ပိုု�မို�အားး�ကော�ာင်း
ု
း�
သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််ကိုု� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။

ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်း
� း� PR စနစ််သည်် အားး�ကော�ာင်းး�သည့််�

အတိုုက််
� အခံံပါါတီီများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုသော်�်�လည်းး� FPTP

စနစ််မှှ PR စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��ယုံံသက််သက််ဖြ�
�
င့််� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု�
အပြ�ည့််အ
� ဝ ဖန််တီးး�ပေး�းနိုုင််
� မည််မဟုုတ််ပေ�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
လိုု�အပ််သည့််�အပြ�င်် မဲဲပေး�းသူူဦးးရေ� မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရေး�း၊ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�၏ မဲဲပေး�းမှုု အစဉ််

အလာာ၊ ပါါတီီမူူဝါါဒများ�း�၊ စည်းး�ရုံးး�� ရေး�းဗျူူ�ဟာာများ�း�နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�

တို့့��၏ ထင််ပေါ်�်ကျော်�်��ကြား�း�မှုုတို့့�သည််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််အပေါ်�် သက််ရော�ာက််

မှုုရှိိ�သည့််�အရာာများ�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပိုု�မို�ကော�ာင်း
ု
း�မွွန််တဲ့့� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု

ရှိိ�မှှ ပိုု�မို�ပြီး�
ု �း စုံံလင််ကွဲဲ�ပြား�း�တဲ့
�
့� လွှှတ််တော်�်�ဖြ�စ််မှာာ�ပါါ။ ပိုု�မို�ပြီး�
ု �း စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််�
လွှှတ််တော်�်�ဖြ�စ််မှှ

အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိ�သ
ိ ည့််�

အင််စတီီဂျူး�း�ရှှင်းး�များ�း�နှှင့််�

စုုပေါ�ါင်းး�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င််များ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုုင််
� မည်် ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဤအချျက််အားး�လုံးး��

သည်် ပိုု�မို�အားး�ကော�ာင်း
ု
း�ခိုင််မာာသ
�ု
ည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် အတွွက််သာာမကဘဲဲ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
တန်းး�တူူရေး�းနှှင့််�

ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းအတွွက််ပါါ

ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။

အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််မည့််�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် ပိုု�မို�ခို
ု င််မာာအားး�ကော�ာင်း
ု�
း�ရေး�းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အလေ့�့အထများ�း� ပိုု�မို�ု
ထွွန်းး�ကားး�ရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှု၏
ု
အရေး�းပါါမှုုနှှင့််� ထိုု�အကြော��ာင်းး� အရာာကိုု� အသေး�းစိိတ််

လေ့�့လာာသုံးး��သပ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််ချျက််တို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�

သော�ာ မိိတ််ဆွေ�ေ သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�၊ မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ

မူူဝါါဒ လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��က ကျေး�း�ဇူးး�အထူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဤ စာာတမ်းး�ပြု�ု
စုုရေး�းသားး�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် သုုတေ�သနနည်းး�နာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််

အားး�ပေး�းခဲ့့�သည့််� Dr. Radka Antalikova ကိုု� အထူးး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုအပ််ပါါသည််။
အရေး�းအကြီး��ဆုံးး
း �� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုရမည့််�သူူများ�း�မှာာ� သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒ

လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��၏ အဖွဲ့့��သူူ အဖွဲ့့��သားး�များ�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ သူူတို့့��၏ ကြိုး�း��စား�းအားး�ထုုတ််မှုု၊

စိိတ််ရှှည််သီးး�ခံံမှုုတို့့�သည်် ဤစာာတမ်းး�ပြီး��မြော��ာက််အော�ာင််မြ�င််
း
ရေး�းအတွွက်် တန််ဖိုးး��ဖြ�တ််

မရနိုု�င််သည့််� ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ�း�ဖြ�စ််ပါ
ု
ါသည််။
သံံလွင်
ွ ်ပြ�ည််သူ့�့ ရေး�းရာာမူူဝါါဒ လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��
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rJrsm;ol tEkdif&pepf

tcsKd;us
ukd,fpm;vS,fpepf

1/ ed'gef;

ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အများ�း�စုုမှာာ� အုုပ််စုုနှှစ််စုုအတွွင်းး�တွွင််

အကျုံးး���ဝင််ကြ�သည််။ ၎င်းး�အုုပ််စုုနှှစ််ခုုမှာာ� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
(majoritarian system) နှှင့််� အချိုး�း��ကျျ

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ်် (PR) တို့့��ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ၎င်းး�စနစ််များ�း�အကြား�း� မည််သည့််�စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည််ဟုု
ရွေး�း�ချျယ််မှုပြုု �ုခြ�င်းး�သည်် မည််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုုင််ငံ
� ံအတွွက််မဆိုု� အရေး�းအကြီး��ဆုံးး
း ��
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။

အကြော��ာင်းး�မှာာ�

နိုု�င််ငံံတိုင်း
�ု း�တွွင််

နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဆိုု�င််ရာာ

လက််ရှိိ�လူူဦးးရေ�အခြေ�ေအနေ�ကိုု�

ထင််ဟပ််သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖြ�စ််စေ�ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�သည်် အရေး�းပါါသော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�နေ�သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအားး�ကော�ာင်းး�

စေ�ရန််အတွွက်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ယုံံကြ�ည််မှု
�
များ�း�ရှိ
ု
ိ�နေ�ကြ�သည့််� နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီများ�း�၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု�

မြှ�ှင့်�တ
် င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မျှှတသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာင်းး�အရာာကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််

သည်် (Reynolds et al., 2008)။ ထိုု�သို့့�မပြု�ုခဲ့့�လျှှင်် အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံကဲ့့�သို့့� စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု

များ�း�ပြား�း�သည့််� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံတွွင်် လက််ရှိိ� မကျေ�ေနပ််မှုုများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းလာာစေ�ပြီး�း� မကျေ�ေနပ််မှုုအသစ််
များ�း� ပေါ�ါက််ပွား��းလာာစေ�နိုု�င််သည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။

၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့််� လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အော�ာက််တွွင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံသည်် ယနေ့�့

အချိိ�န််အထိိ ၂၀၁၀ နှှင့််� ၂၀၁၅ တို့့��အသီးး�သီးး�၌ အထွေ�ေထွေ�ေ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှစ််ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။

၂၀၁၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဗိုုလ််ချုု�ပ််
�
ကြီး��း သိိန်းး�စိိန်် ဦးးဆော�ာင််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုုင််
� ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

ရေး�းပါါတီီ (USDP) က အနိုုင််ရရှိ
�
�ပြီး�
ိ �း အာာဏာာရလာာခဲ့့�သည််။ သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန််သည်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းနှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
လွွတ််လပ််ခွွင့်�များ�း�
် ကိုု� စတင််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သော�ာအခါါ ၎င်းး�၏ မကြုံ�ံ�စဖူးး�သော�ာ
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာမှှ လူူအများ�း�က ကြို�ု�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Beech, 2012၊ Swe

Win, 2016)။ အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံသားး�များ�း�၏ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
အတွွက်် မျှော်�်��လင့််�ချျက််သည်် သိိသိိသာာသာာ ပြ�န််လည််နိုးး��ထလာာခဲ့့�ကြ�သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််တွွင််
အရေး�းကြီး��သော�ာ
း

အရာာဖြ�စ််သည့််�

မိိမိိတို့့��ကိုယ််စား
ု�
�း

အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုမည့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု�

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရန်် အခွွင့််�အရေး�းကိုု� ပြ�ည််သူူများ�း�က ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သော�ာကြော��ာင့််� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

၂၀၁၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည်် နိုုင််ငံ
� ံ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီသို့့�� အကူးး�အပြော��ာင်းး�တွွင်် အရှေ့�့�သို့့�� ခြေ�ေတစ််လှှမ်းး�တိုးး��နိုု�င််

စေ�ခဲ့့�သည််ကိုု� ငြ�င်းး�နိုုင််
� မည််မဟုုတ််ပေ�။

ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ဤရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည််
တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအကူးး�အပြော��ာင်းး� ရှေ့�့�ဆက််နိုုင််စေ�ရ
�
န်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� အငြိ�ိမ်းး�စား�းဗိုုလ််ချုု�ပ််
�

ကြီး�း�သိိန်းး�စိိန််အဖြ�စ်် အသွွင််ယူူထားး�သော�ာ စစ််တပ််၏ အာာဏာာကိုု� အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD)

ထံံသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက််သာာဖြ�စ််သည််ဟုု လူူအများ�း�က ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� လက််ခံံခဲ့့�ကြ�သည််
(Irrawaddy, 2019)။ စုုစုုပေါ�ါင်းး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ ၉၀ နှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� ၃၁၀ ဦးး

တို့့��သည်် ပါါတီီစုံံစနစ််
�
၏ အမှှတ််အသားး�ဖြ�စ််သော�ာ အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�
ကြ�သည်် (Carter Center, 2016)။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််သော�ာ
ု
နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီများ�း�၏

၂၃% (၂၂ ပါါတီီ) နှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂလ
ဂ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�၏ ၁.၆% (၅ ဦးး ) သာာ လွှှတ််တော်�်�တွွင််

နေ�ရာာရရှိိ�ခဲ့့�သည်် (U Sai Kyaw Thu, 2019)။ ထို့့��အပြ�င်် “ပြော��ာင်းး�လဲဲချိိ�န််တန််ပြီ�ီ” ဟူူသော�ာ ဆော�ာင််ပုုဒ််

ဖြ�င့််� ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သော�ာ NLD ပါါတီီသည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ
၈၀% (၁၃၅ ဦးး) နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ၇၉% (၂၅၅ ဦးး)ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင််

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�၏ ၇၉% (၄၉၁ နေ�ရာာ အနက်် ၃၉၀)

ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�အရ တွေ့�့�ရသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�

လွှှတ််တော်�်�များ�း�တွွင်် NLD သည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မှှလွဲဲ�၍ ကျျန််အားး�လုံးး��ကိုု� သိိမ်းး�ပိုက််
�ု နိုု�င််
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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1

ခဲ့့�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� နှှစ််ခုုလုံးး��တို့့တွွင််
�
NLD
သည်် အများ�း�စုုဖြ�စ််ကာာ အလွွန်အ
် ကျွံံ� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုုရပေ�
�
မည််။

ဤအချျက််က ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သည်် ယှှဉ််ပြို��င််မှု
ု နှှ
ု င့််�ပတ််သက််လျှှင်် လွွတ််လပ််၍ မျှှတမှုုရှိ�သော်�်�လည်း
ိ
း�

လက််ရှိိ�မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�စ််သော�ာ “တစ််မဲဲသာာအနိုုင််ရစနစ််
�
(First Past the Post)” (FPTP)
သို့့��မဟုုတ်် “နိုုင််သူူ
�
အကုုန််ယူူ” စနစ််သည်် မျှှတသော�ာ ရလဒ််ကိုု� မဖန််တီးး�နိုုင််
� ဟုု ဆိုုရ
� မည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�

စနစ််တွွင်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် မိိမိိတို့့��ရရှိ�သော�ာ
ိ
ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််အရ

လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� မျှှတစွာာ� မရရှိိ�နိုင််သော�ာကြော
ု�
��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ FPTP စနစ််တွွင်် မဲဲအရေ�
အတွွက်် အများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည်် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ထက််ဝက််

အော�ာက််သာာ ရရှိိ�သော်�်�လည်းး� အနိုု�င််ရရှိ�မ
ိ ည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျျန််ကို�ယ််စား
ု
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�၊ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီငယ််

များ�း�နှှင့််� အားး�နည်းး�သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�သည်် တစ််စုံံတ
� စ််ရာာရရှိိ�ခြ�င်းး�အလျျဉ်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ကျျန််ရစ််သည််။ ရလဒ််အနေ�နှှင့််�

ဤအဖွဲ့့��များ�း�သည်် မိိမိိတို့့��လိုလားး�ချျက််
ု�
များ�း�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် မိိမိိတို့့�ရွေး
� �း�ချျယ််လိုသ
ု� ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�မှှ
တဆင့််� ပြော��ာဆိုုဆွေး�း�နွေး�း�
�
နိုုင််ခြ�င်း
�
�း မရှိိ�ဘဲဲ လူူအချို့့���ကိုု�သာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� မဲဲအနိုုင််ရရှိ
�
�သူူသည််
ိ
မဲဲဆန္ဒဒနယ််

တစ််ခုုလုံးး��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဖြ�စ််လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၏ အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အများ�း�ပြ�ည််

သူူအတွွက်် အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အဆင့််�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ကို�ယ််စား
ု
�းလှှယ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� မျှှတစွာာ�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုုင််မှု
� ကို
ု �ု ဖန််တီးး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပေ�။

မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� - အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံကဲ့့�သို့့�သော�ာ လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံနေ�ထို
ံ�
�င််
ု

သည့််� နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၌ လူူမျိုး�း��စုုတိုုင်း
� း�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််အတွွက်် အလေး�းသာာ
နှှစ််သက််သော�ာ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ရှိ�ကြ�ရာာ
ိ
ထိုု�အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� မမှှန််မကန််
ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် မည််သည့််ကို
� ယ််စား
ု�
�းပြု�ုမှုုမျှှ မရှိိ�ခြ�င်း�သည််
း
ပြ�ဿနာာများ�း�စွာာ�ကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�နိုုင််သည််
�
။

လက််တွေ့�့�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�၌ အပြ�ည့််�အ၀ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု ရရှိိ�ရန််မှာာ� အမှှန််တကယ််အားး�ဖြ�င့််� မဖြ�စ််နိုုင််ပေ�
�
။

သို့့��သော်�်�လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ အုုပ််စုုများ�း�အကြား�း� တင်းး�မာာမှုများ�း�
ု
ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန််အတွွက်် မျှှတစွာာ�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု အတိုုင်း
� း�အတာာတစ််ခုုအထိိ ရရှိိ�ရန််မှာာ� အရေး�းကြီး�း�သည်် (Williams, 2005)။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ

တွွင်် မျှှတသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ုဖြ�စ််စေ�မည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း�

နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ပိုု�မို�ကော�ာင်း
ု
း�မွွန််လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု�
ပြ�န််လည််ပုံံစံ
� ံပြော��ာင်းး�လဲဲရန််မှာာ� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ထက််သန််လိုု�လားး�မှုရှိ
ု ိ�မှှသာာ ဖြ�စ််နိုုင််ပေ�
�
မည််။

လက််ရှိိ�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိ�ိ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအများ�း�စုုအတွွက်် မျှှတမှုု
လည်းး�မရှိိ�၊ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုနိုုင််ခြ�င်း
�
း�လည်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ယခုုစာာတမ်းး�က တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုနိုုင််မှု
� ု အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််�ပတ််သက််ပြီး�း� လက််ရှိိ� FPTP စနစ််၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််
မှုုကို�ု အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ PR ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည််။ ယင်းး�သို့့�

နှိုု�င်းး�လေ့�့လာာရာာတွွင်် ပါါတီီမူူဝါါဒများ�း�၊ မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး�� ရေး�းဗျူူ�ဟာာများ�း�၊ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� လူူကြို�ု�က််
များ�း�မှုုစသည့််� အခြား�း�ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�ကိုု� မပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ဘဲဲ တစ််သတ််မှှတ််တည်းး�ထားး�ရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ထိုု�သို့့�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််

ရန််အတွွက်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် အသုံးး��အများ�း�ဆုံးး�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှစ််ခုုသည်် မတူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််

များ�း�ကိုု� မည််သို့့�ပေါ်�
� ်ပေါ�ါက််စေ�သည််ကိုု� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ပထမဦးးစွာာ� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။ ဤအပိုုင်း
� �တွွင််
း

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�နှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�၊ ၎င်းး�တို့့�၏ အဓိိကအင်္ဂါါ�ရပ််များ�း�
ကိုု�လည်းး� တင််ပြ�သွားး��ပါါမည််။ ထိုု�နော�ာက််တွွင်် ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််
ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့�မှှတဆင့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏ လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� လေ့�့လာာစူးး�စမ်းး�ပါါမည််။ နော�ာက််ဆုံးး��

အနေ�ဖြ�င့််� တရား�းမျှှတသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ခိုုင််မာာစေ�
�
ရေး�းဟူူသည့််� အန္တိိ�မ

ရည််မှှန်းး�ချျက််ဖြ�င့််� မည််သည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် ပိုု�မို�မျှ
ု ှတပြီး�း� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံရှိ�ိ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အတွွက််

ပိုု�မို�ကော�ာင်း
ု
း�မွွန််စွာာ� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုနိုုင််
� ခွွင့််�အားး� ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််မည််ကိုု� ဤအချျက််အလက််ဆန်းး�စစ််မှုမှှ
ု တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

များ�း�က ပြ�သမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဆိုု�သည််မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရသူူများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ပြ�ည််သူူများ�း�၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�ကိုု� ရေ�တွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအားး� ရွေး�း�ကော�ာက််

တင််မြှော��ာ�က််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည်် (Williams, 2005)။ မတူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

များ�း�တွွင်် မတူူညီီသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�ရှိိ�ကြ�ကာာ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�ကိုု� ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််၊

ကျားး��၊မရေး�းရာာ ပါါဝင််နိုုင််မှု
� ကို
ု �ု လုုပ််ဆော�ာင််ရန််စသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ပုံံစံ
� ံသတ််မှှတ််နိုုင််သည််
�
။

နိုုင််ငံ
� ံတစ််နိုု�င််ငံံချျင်းး�စီီတွွင်် ကိုု�ယ့်�ပြ�
် ဿနာာနှှင့််�ကို�ယ််
ု
ရှိိ�ကြ�ပြီး��း ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��ကိုု� ပြေ�ေလည််စေ�မည့််�

တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�အဖြေ�ေမရှိိ�နိုင််ပေ�ရာာ
ု�
၎င်းး�ပြ�ဿနာာမျိုး�း��စုံံတို့့
� �ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််ရန််

အတွွက်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ကြ�သည်် (Williams, 2005)။ ဤ

အကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််�ပင်် နိုုင််ငံ
� ံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ပုံံစံ
� ံချျ သို့့��မဟုုတ်် ပုံံစံ
� ံပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ကြ�ရာာတွွင်် နိုုင််ငံ
� ံ၏ လက််ရှိိ�နိုင််ငံ
ု� ံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေ�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ပြု�ု

ကြ�ရသည််။

ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�စွာာ�ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�

တို့့��ကိုု� အားး�လုံးး��ကိုု� ၁) ဗဟုုစနစ််(plurality)/မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
၂) PR စနစ််များ�း�၊ ၃) ရော�ာနှော�ာ�ထားး�

သော�ာစနစ််များ�း�၊ (၄) အခြား�း�စနစ််များ�း�ဟူူ၍ အုုပ််စုုလေး�းစုုခွဲဲ�နိုုင််သည််
�
။ အသုံးး��အများ�း�ဆုံးး��စနစ််နှှစ််ခုုဖြ�စ််

သည့််� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််နှှ
�
င့််� PR စနစ််ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုုင််ငံ
� ံအများ�း�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ အတိိအကျျဆိုု�
ရလျှှင်် ကမ္ဘာ့့��နိုင််ငံ
ု� ံများ�း�အနက်် ၂၃.၅% (၁၉၉ နိုုင််ငံ
� ံ အနက်် ၄၆ နိုုင််ငံ
� ံ) တွွင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််ဖြ�စ််
�

သည့််� FPTP ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ကာာ နိုု�င််ငံံစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၃၅.၆% (၁၉၉ နိုုင််ငံ
� ံ အနက်် ၇၂ နိုုင််ငံ
� ံ) တွွင်် PR
စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည်် (Reynolds et al. , 2008) ။ FPTP စနစ်် (မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
) သည််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး� FPTP စနစ််၏ စိိန််ခေါ်�်မှုု

များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် PR စနစ််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ထိုု�စနစ််နှှစ််ခုုကိုု�

လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သွားး��မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

၂.၁။ မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ရစနစ််
“Plurality” ဟုုလည်းး� လူူသိိများ�း�သော�ာ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််တွွင််
�
မဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

လော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီကိုု� အနိုု�င််ရသူူအဖြ�စ်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�သတ််မှှတ််သဖြ�င့််� ၎င်းး�စနစ််ကိုု� အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး��

စနစ််အဖြ�စ်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ကျျင့််�သုံးး�သော�ာ
�
နည်းး�လမ်းး� အပေါ်�်မူူတည််၍

၎င်းး�စနစ််သည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သော်�်�လည်းး� “နိုုင််သူူ
�
အကုုန််ယူူ” ဟူူသည့််� ၎င်းး�၏အနှှစ််သာာရ

မှာာ�မူူ အမြဲ�ဲတမ်းး�အတူူတူူဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��တွွင်် ကျျင့််�သုံးး�လျျက််ရှိ
�
�သော�ာ
ိ
မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
(၅)
မျိုး�း��မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ပထမဦးးဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� FPTP စနစ််တွွင်် ပြ�ည််သူူများ�း�သည်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််

တစ််ဦးးချျင်းး�အလိုုက််
�
ရွေး�း�ချျယ််မဲဲပေး�းကြ�ရပြီး�း� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုလျှှင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် တစ််ဦးးတည်းး�သာာ

ရွေး�း�ချျယ််မည့််�စနစ််ဖြ�စ််သည််။ ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သူူသည််
ိ
မဲဲဆန္ဒဒနယ််၏ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််ဖြ�စ််လာာသည််။

ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာစနစ််မျိုး�း��ကိုု� အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကဲ့့�သို့့� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ သက််တမ်းး�ရှှည််ကြာ�ာသည့််� နိုု�င််ငံံ
များ�း�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ဒုုတိိယမှာာ� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််တစ််ဦးးထက််ပိုုပြီး�
� �း ရွေး�း�ကော�ာက််

တင််မြှော��ာ�က််ရန််အတွွက်် FPTP စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသော�ာအခါါ ၎င်းး�စနစ််သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အရေ�
အတွွက််ရှိိ�သလော�ာက််အထိိ မဲဲပေး�းနိုုင််သော�ာ
�
“Block Vote” အဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည်် (Reynolds
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et al., 2008)။ ဤစနစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာမဲဲဆန္ဒဒနယ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််

ရန််လိုု�အပ််သည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််အရေ�အတွွက်် ပြ�ည့််�သည််အထိိ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ကြ�ရသည််။

ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�သည်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််ဖြ�စ််လာာကြ�

သည််။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််တွွင််
�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီကိုု�သာာ

အမြဲ�ဲတမ်းး�

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သော်�်�လည်းး� “ပါါတီီအလိုုက််သိိမ်း
�
�ကြုံး�း��မဲဲပေး�
း
းခြ�င်းး� (Party Block Vote)” တွွင််မူူ

အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ Party Block Vote တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးထက််ပိုု�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််

တင််မြော��ာက််သော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ရှိ�ပြီး�
ိ �း မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် ဆန္ဒဒမဲဲတစ််မဲဲတည်းး�သာာ အသုံးး��ပြု�ု၍ ပါါတီီ

များ�း�အတွွက်် မဲဲပေး�းရသည််။ ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််� ပါါတီီသည်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ

အားး�လုံးး��ကိုု� ရရှိိ�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် “Alternative Vote” စနစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် မိိမိိတို့့��နှှစ််သက််
သော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ကြို�ု�က််နှှစ််သက််မှုု အစဉ််အလိုု�က်် အမှှတ််စဉ်် ၁၊ အမှှတ််စဉ်် ၂၊

အမှှတ််စဉ်် ၃ စသည််ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ရွေး�း�ချျယ််မဲဲပေး�းနိုုင််သည််
�
(Reynolds et al., 2008)။ FPTP စနစ််ရှိိ�

ရေ�တွွက််ပုံံနှှ
� င့််�မတူူသည််မှာာ� ဤစနစ််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးသည်် ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�စုုဖြ�င့််� အနိုု�င််ရပါါက

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် ချျက််ချျင်းး�ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသည်် (၎င်းး�သည်် ၅၀ ရာာခိုု�င််နှုန်း
ု း�

အပေါ�ါင်းး�တစ််မဲဲဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ Reynolds et al., 2008) ။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� “Two-Round System - နှှစ််ကျော့�့��ပြ�န််စနစ််” တွွင်် ၎င်းး�၏ အမည််က ရည််ညွှှန်းး�

သည့််�အတိုုင်း
� း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှစ််ကြိ�ိမ်် ပါါရှိိ�သည််။ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� မည််သည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�

သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပါါတီီကမျှှ ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�စုုကိုု� မရရှိိ�သည့််အ
� ခါါ ဤရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။
ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် မဲဲပေး�းပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် အနိုုင််ရရှိ
�
�သူူ
ိ ကိုု� ကြေ��ငြာ�ာသည််။ ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ဆိုု�ရလျှှင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရ
�

စနစ််များ�း�အားး�လုံးး��၏ ဘုံံ�လက္ခခဏာာမှာာ� ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး�� ရရှိိ�သူူများ�း�ကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ အနိုု�င််ရသူူသည်် ပကတိိဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�စုုနှှင့််� - ဆိုုလို
� �သည််မှာာ
ု
� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ထက််ဝက််

ကျော်�်��ဖြ�င့််� - အနိုုင််ရစေ�ရ
�
န််အတွွက်် Alternative Vote စနစ််နှှင့််� Two-Round System - နှှစ််ကျော့�့��ပြ�န််
စနစ််များ�း�ကိုုကျျ
� င့််�သုံးး��ကြ�သည်် (Reynolds et al, 2008)။

မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
၏ အားး�သာာချျက််များ�း�အနက််မှှတစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�စနစ််သည်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�နှှင့််�

၎င်းး�တို့့�၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�အကြား�း�တွွင်် နီးး�နီး�စပ််စပ််ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်း
း
း�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််များ�း�
�

တွွင်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံတစ််ဦးးစီီရှိိ�သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း� ထားး�ရှိိ�သဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုစီီ

(ဥပမာာ မြို့�့�� သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��နယ််) ၌ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််တစ််ဦးးတည်းး�ကိုုသာာ
�
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ တက််ရော�ာက််လာာကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရာာ ထိုု�

နယ််မြေ�ေတွွင််နေ�ထိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််လူူများ�း�၏ လိုု�လားး�ချျက််များ�း�၊ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ�း�ကိုု� ခံံစား�းသိိရှိိ�နိုင််ဖွွယ််ရှိ
ု�
�ိ
သည််။ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�သည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�တွွင်် ရုံးး��ခန်းး�များ�း� ဖွွင့််�လှှစ််
ထားး�ရှိိ�ကြ�သဖြ�င့််� အကျိုးး���ဆက််အနေ�ဖြ�င့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အကြား�း� ပိုု�မို�နီး
ု း�ကပ််သော�ာ

စည်းး�နှော�ာ�င််မှုကို
ု �ု တည််ဆော�ာက််ရန်် အခွွင့််�အရေး�းရစေ�သည််။ အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည််

၎င်းး�တို့့� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််လိုုက််သ
�
ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ပိုု�မို�လွ
ု ွယ််ကူူ

စွာာ� အကဲဲဖြ�တ််နိုုင််ပြီး�
� �း နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ၎င်းး�ကိုု� မဲဲပေး�းမည််၊ မဲဲမပေး�းမည််ကိုုလည်း
�
း�
ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််စေ�သည််။

ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ကိုု� မျှှတစွာာ� သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��တွွင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အခြေ�ေပြု�ုသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ

များ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရစေ�သည််။ ယင်းး�သို့့�ဖြ�စ််စေ�ရန််

အတွွက်် ပါါတီီတစ််ခုုချျင်းး�စီီက မျှှတသော�ာ ဝေ�စုုဖြ�စ််သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�တွွင်် ထော�ာက််ခံံသူူ အများ�း�စုုရရှိိ�
နိုုင််စေ�ရ
�
န်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််နိိမိိတ််လို�ုင်းး�များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််နိုုင််သည််
�
။
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တစ််နည်းး�ပြော��ာရလျှှင်် အကယ််၍ ပါါတီီတစ််ခုုသည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််အားး�လုံးး�ပေါ�
� ါင်းး�တွွင်် ထော�ာက််ခံံမှုု ၃၈%

ရရှိိ�ထားး�ပါါက မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�၏ ၃၈% တွွင်် ထော�ာက််ခံံသူူအများ�း�စုုကိုု� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််နိိမိိတ််
လိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ရန်် ကြိုး�း��စား�းနိုု�င််သည််။ ဤနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီသည်် ဥပဒေ�ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင််

မျှှတသော�ာဝေ�စုုရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အရေး�းရနိုုင််သည််
�
(Williams, 2005)။ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
တစ််ခါါ

တစ််ရံံတွွင်် ထော�ာက််ခံံသူူများ�း� ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ စုုစုုစည်းး�စည်းး�နေ�ထို�င််မှု
ု ရှိ
ု �သ
ိ ည့််� ပါါတီီငယ််များ�း�မှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု�လည်းး� အားး�သာာစေ�သည်် (Moscrop, 2016)။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏

FPTP စနစ််ကြော��ာင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ စုုစုုစည်းး�စည်းး�နေ�ထို�င််နေ�ကြ�သ
ု
ည့််�
လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သော�ာ တအာာင်းး�လူူမျိုး�း��စုုသည်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ
၌ ၃ နေ�ရာာ

အနိုုင််ရခဲ့
�
့�သည််။

ထို့့��အပြ�င်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီကြီး�း�များ�း�ကိုု� အားး�သာာစေ�လျျက်် “တစ််ပါါတီီအစိုးး��ရ

များ�း�ကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�သည််” (Reynolds et al, 2008, p. 36)။ သာာဓကအနေ�ဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််

NLD သည်် ဆန္ဒဒမဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၅၇% သာာရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�၌ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ
စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၇၈% နေ�ရာာရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ တစ််နည်းး�ဆိုုရသော်�်�
�
၎င်းး�စနစ််သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီ
ကြီး�း�များ�း�အတွွက််၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အကြီး��ဆုံးး
း �ပါ
� ါတီီအတွွက်် “ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ အပိုုဆုု
� ” များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�

ပေး�းသည််။

သီီအိုု�ရီီအရဆိုု�ရလျှှင်် အားး�ကြီး�း�သော�ာ တစ််ပါါတီီအစိုးး��ရရှိ�ခြ�င်း
ိ း�၏ အခြား�း�မျျက််နှာာ�စာာတစ််ဘက််မှာာ� အတိုု�က််

အခံံများ�း�သည််လည်းး� အရေး�းပါါသော�ာ ပြ�န််လှှန််စစ််ဆေး�းသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� လက််ရှိိ�
အစိုးး��ရအပြ�င်် လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ အခြား�း�ရွေး�း�ချျယ််စရာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုုင််ရ
� န််

လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ လုံံ�လုံံလော�ာက််လော�ာက််ရရှိ
�
�ထားး�ခြ�င်း
ိ
း�ဖြ�စ််သည်် (Reynolds et al.,
2008)။ အဆုံးး��သတ််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရလျှှင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရသ
�
ည့််� စနစ််သည်် အသုံးး��ပြု�ုရန််နှှင့််� နား�းလည််ရန််

ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူူသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း�အတွွက််မှာာ�လည်းး� မဲဲရေ�တွွက််ရာာတွွင်် အခြား�း�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�ထက်် ပိုု�မို�လွ
ု ွယ််ကူူသည်် (Reynolds et al, 2008)။

သို့့��သော်�်� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််တွွင််လည်း
�
း� အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ရှိ�သည််
ိ
။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�

အတိုုင်း
� း� ဤစနစ််တွွင်် မဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သော�ာ
ိ
သူူသည်် အနိုု�င််ရသူူဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ အနိုု�င််ရသူူသည််

အားး�လုံးး��ကိုု�ရယူူသွားး��ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုများ�း�မှာာ� မည််သည််မျှှမရရှိိ�ဘဲဲ ကျျန််ရစ််သည််။ အထက််မှှ NLD ဥပမာာ
တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရသည့််�အတိုုင်း
� း� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
လူူများ�း�စုုအားး� ဥပဒေ�ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�၏ နေ�ရာာ

ဝေ�စုုကိုု� ၎င်းး�ရရှိ�သ
ိ ည့််� မဲဲအရေ�အတွွက််ထက်် ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�
ု
စွာာ� ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူများ�း�စုုကိုု�

အလွွန််အကျွံံ�ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၎င်းး�စနစ််သည်် ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�
အကြား�း� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�ပေး�းပြီး�း� အနိုုင််ရသူူသည််
�
မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူဖြ�စ််လာာသော�ာအခါါ ရှုံးး��နိိမ့််�

သော�ာ ပါါတီီများ�း�အတွွက်် ပြ�ည််သူူကပေး�းခဲ့့�သော�ာ မဲဲများ�း�သည်် အလဟဿ ဖြ�စ််သွားး��စေ�သည််။

ထို့့��အပြ�င်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� မျှှတသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု မရရှိိ�စေ�ရုံသာာ
ံ� မက

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ကိုုလည်း
�
း� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ပါါဝင််နိုုင််ခြ�င်း
�
း�မရှိိ� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��အပြား�း�မှှ သက််သေ�
အထော�ာက််အထားး�များ�း�အရ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််တွွင််
�
၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အာာဖရိိကတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�

သည်် ဥပဒေ�ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�သို့့� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရနိုုင််ခြေ�ေ
�
နည်းး�ပါးး�သည်် (Reynolds et al, 2008,
p.51)။ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
အမှှန််တကယ််ပင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် လွွယ််ကူူသော်�်�လည်းး� မျှှတသော�ာ

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််�ပတ််သက််လျှှင်် မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ဖြ�စ််လာာသည််။ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အုုပ််စုုငယ််

များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့� အချိုး�း��ကျျရသင့််�သည့််� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုမှှ ဖယ််ထုုတ််ခံံရပြီး��း ဒီီမိုု�ကရေ�စီီမဆန််ဟုု အများ�း�
က မှှတ််ယူူသော�ာ အခြေ�ေအနေ�တစ််ခုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည်် (Williams, 2005)။

အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ဆိုရလျှ
ု�
ှင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
၏ သဘော�ာသဘာာဝမှာာ� အားး�ကြီး��သ
း ည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ

များ�း�ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အများ�း�ပါါဝင််ခြ�င်းး�
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီငယ််များ�း�နှှင့််� လူူနည်းး�စုုများ�း�အတွွက််

မသင့််�လျော်�်��ဘဲဲ မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််
�
- အထူးး�သဖြ�င့််� FPTP ၏ အဓိိကအင်္ဂါါ�ရပ််မှာာ� သေး�းငယ််သည့််�

အတိုုက််
� အခံံပါါတီီများ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု လျော့�့��နည်းး�အော�ာင်် စနစ််တကျျပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််ဟုု

ဆိုုကြ�သည််
�
။ ဤ “နိုုင််သူူ
�
အကုုန််ယူူ သဘော�ာထားး�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ�း�အားး� အခြား�း�အမြ�င််များ�း�နှှင့််�

အတိုုက််
� အခံံမဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၊ ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� မမြ�င််စေ�ဘဲဲ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� အစိုးး��ရနှှစ််ခုု
စလုံးး��အားး� တစ််ဦးးသာာလျှှင်် တစ််ဦးးနာာသည့််� ပြို��င််
ု ဆိုု�င််မှုအ
ု ဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�သည််” (Reynolds et

al., 2008, p.27)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မျှှတသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုဘက််မှှကြ�ည့််�လျှှင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််သည််
�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��စုံံနေ�ထို
�
�င််သော�ာ
ု
နိုု�င််ငံံနှှင့််� မဆီီလျော်�်��ဟုု ယူူဆသင့််�သည််။

၂.၂။ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ်် (PR စနစ််)
PR

စနစ််တွွင််

မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည််

၎င်းး�တို့့�၏မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အမြော��ာက််အများ�း�ကိုု�

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�ကိုု� ပါါတီီများ�း�အကြား�း� အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသည််။
“PR စနစ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ပါါတီီတစ််ခုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရရှိိ�သည့််� မဲဲအရေ�အတွွက််နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�

အတွွင်းး�ရရှိ�သ
ိ ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာဝေ�စုုအကြား�း� ကွာာ�ဟမှုုကိုု� သတိိရှိိ�ရှိိ� လျှော့�့��ချျရန်် ဖြ�စ််သည််”
(Reynolds et al, 2008, p.29)။ တစ််နည်းး�ဆိုုရသော်�်�
�
PR စနစ််သည်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အကြား�း� ဆန္ဒဒမဲဲ

များ�း�ကိုု� ဝေ�မျှှခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် တိိကျျသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖန််တီးး�ရန်် ရည််ရွွယ််ပြီး�း�နော�ာက််

ကြီး��မား
း �းသော�ာ ပါါတီီတစ််ခုု၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုကို
ု �ု ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီတစ််ခုုသည််

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ၃၀% ရရှိိ�လျှှင်် ၎င်းး�၏ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၃၀% သည်် နေ�ရာာရရှိိ�ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� “အနိုု�င််ရသူူသည်် အကုုန််မယူူနိုုင််ပေ�
�
- အနိုုင််ရသူူသည််
�
၎င်းး�အတွွက်် မျှှတသော�ာ ဝေ�စုုကိုု�သာာ

ရယူူခွွင့််�ရှိိ�ပြီး��း

ပါါတီီငယ််များ�း�အားး�လုံးး��သည််လည်းး�

၎င်းး�တို့့�၏

မျှှတသော�ာ

ဝေ�စုုကိုု�

ရရှိိ�ကြ�သည််”

(Williams, 2005, p.198)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�စွာာ� နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် FPTP စနစ််
ထက်် PR စနစ််ကိုု� ပိုုမို
� �အ
ု သုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သည််။

PR စနစ်် အမျိုး�း��အစား�းနှှစ််မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ “List PR” စနစ််နှှင့််� “Single Transferable Vote” စနစ််တို့့��

ဖြ�စ််သည််။ ပထမဆုံးး�� List PR သို့့��မဟုုတ်် “စစ််မှှန််သော�ာ PR” သည်် PR စနစ််များ�း�တွွင်် အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး�ပုံ
� ံစံ
� ံ
ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််တွွင်် “မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် ပါါတီီကိုု� ရွေး�း�ချျယ််မဲဲပေး�းကြ�ကာာ ပါါတီီများ�း�သည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််

အားး�လုံးး��တွွင်် ၎င်းး�တို့့�ရရှိိ�သော�ာ မဲဲဝေ�စုုအချိုး�း��အရ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ရရှိိ�သည််”

(Reynolds et al., 2008, p.74)။

List PR စနစ််တွွင်် စာာရင်းး�အပိိတ််နှှင့််� စာာရင်းး�အပွွင့့်�ဟူူ၍ ရွေး�း�ချျယ််စရာာနှှစ််ခုုရှိ�ပြီး�
ိ �း ၎င်းး�တို့့�နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ယော�ာက််ထက်် ပိုု�မို�ရွေး
ု �း�ကော�ာက််သည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

စာာရင်းး�အပိိတ်် PR စနစ််တွွင်် မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�ရွေး�း�ချျယ််သည့််�ပါါတီီကိုု� မဲဲပေး�းကြ�ပြီး�း� စာာရင်းး�

အပွွင့််� PR စနစ််တွွင််မူူ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့ရွေး
� �း�ချျယ််သည့််� ပါါတီီစာာရင်းး�မှှ မည််သည့််ကို
� ယ််စား
ု�
�းလှှယ််

လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မို�နှှစ််သက််ကြော
ု
��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည်် (Samara for Democracy for Democracy,
2016)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� စာာရင်းး�အပွွင့််� PR စနစ််တွွင်် ပါါတီီအတွွင်းး�မှှ ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

လော�ာင်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏ ပါါတီီအနိုုင််ရပါ
�
ါက လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််အဖြ�စ််နေ�ရာာ ရရှိိ�ကြ�သည််။
ဒုုတိိယအမျိုး�း��အစား�းဖြ�စ််သည့််�

Single

Transferable

Vote

သည််

မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးထက်် ပိုု�ရွေး�း�ချျယ််မည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ရှိ�ိ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း

အဆင့််� သတ််မှှတ််ရွေး�း�ချျယ််သော�ာ စနစ််ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပထမဦးးစား�းပေး�း

ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက်် ထက််ကျော်�်��လွန်
ွ ်ရရှိိ�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ချျက််ချျင်းး�ရွေး�း�ကော�ာက််

တင််မြှော��ာ�က််သည်် (Reynolds et al., 2008, p.90)။ ပါါတီီစာာရင်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး�

ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�ထက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးတည််မဲဲ
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ပေး�းကြ�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��ရလဒ််ကိုု� အကြိ�ိမ််များ�း�စွာာ�ရေ�တွွက််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််။
PR စနစ််၏ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ အားး�သာာချျက််မှာာ� ပါါတီီများ�း�ကိုု� အချိုး�း��ကျျအာာဏာာ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သော�ာ

ကြော��ာင့််� ပါါတီီငယ််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏ ရသင့််�ရထိုက််သော�ာ
�ု
ဥပဒေ�ပြု�ုအာာဏာာကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ရယူူနိုုင််ကြ�သည််
�
။
ထို့့��အပြ�င်် မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််နှှ
�
င့််� ခြား�း�နား�းသည််မှာာ� PR စနစ််တွွင်် အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲ

အနည်းး�ငယ််သာာရှိ�စေ�ပြီး�
ိ
�း မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�သည်် အမှှန််တကယ်် အရာာ

ရော�ာက််သည််ဟုု ခံံစား�းရစေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� PR စနစ််သည်် သေး�းငယ််သော�ာ လူူနည်းး�စုုနိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ
များ�း� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုခွွင့််�ရရှိ�နို
ိ င််
ု� ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းသည််။

အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင််မူူ PR စနစ််သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကို�ယ််စား
ု
�းလှှယ််များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�

အကြား�း� ဆက််စပ််မှုုကို�ု ဖြ�တ််တော�ာက််ထားး�သဖြ�င့််� အားး�နည်းး�သော�ာ အချိိ�တ််အဆက််ကိုု�သာာ ဖြ�စ််စေ�သည််။

အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
PR စနစ််တွွင်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ကြီး��မား
း �းသော�ာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််ကြီး��း တစ််ခုု

အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သဖြ�င့််� မည််သည့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််ကမျှှ မည််သည့််�နေ�ရာာတစ််ခုုကိုု�
သီးး�ခြား�း�ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််တိုုင်း
� း�သည်် နိုုင််ငံ
� ံတွွင်းး�မှှပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည်် (Williams, 2005)။ ထို့့��အပြ�င်် PR စနစ််၏ အင်္ဂါါ�ရပ််များ�း�စွာာ�တို့့��သည််
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� နား�းလည််ရန််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�တွွင််

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်် ခက််ခဲဲစေ�သည်် (Reynolds et al, 2008)။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�၏ ဦးးစား�းပေး�း

ရွေး�း�ချျယ််မှုအ
ု ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီများ�း�ကိုု� အဆင့််�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည််

တွွက််ချျက််ရသည့််� အဆင့််�များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ဖွွယ််ပိုု�

များ�း�လာာစေ�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� PR စနစ််သည်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိ�ိ မည််သည့််�အုုပ််စုုကိုု�

မဆိုု� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုရရှိ�ရ
ိ န်် သေ�ချာ�ာစေ�သော်�်�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�သို့့� ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််ရန််လိုု�အပ််သော�ာ

အနည်းး�ဆုံးး�� ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််ခွဲဲ�တမ်းး�ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပါါတီီငယ််များ�း�ကိုု� ဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�ဆဲဲ
ဖြ�စ််သည်် (Herron, Pekkanen, & Shugart, 2018)။

ခြုံ�ံ�ငုံပြော��ာ
ံ�
ဆိုုရလျှ
�
ှင်် PR စနစ််၏ အနှှစ််သာာရမှာာ� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ

များ�း�အကြား�း�တွွင်် မျှှတစွာာ�မျှှဝေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််သည်် လူူနည်းး�စုု နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီငယ််များ�း�ကိုု�
မျှှတသော�ာကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�သို့့� ခေါ်�်ဆော�ာင််နိုုင််သော�ာကြော
�
��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ�း�စွာာ�ရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�အတွွက်် အထူးး�သင့််�လျော်�်��သည််။ စနစ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် မတူူညီီသော�ာ
သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ဖြ�စ််စေ�ပြီး��း မတူူညီီသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ကြ�ပေ�ရာာ နိုုင််ငံ
� ံတိုင်း
�ု း�

သည်် PR နှှင့််� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််များ�း�
�
အကြား�း� မည််သည့််�စနစ််က ၎င်းး�၏အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ပိုု�မို�ု

ဆီီလျော်�်��သည််ကိုု�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််လိုု�အပ််သည််။

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလူ့့�ဘော�ာင််ကိုု�

တည််ဆော�ာက််သည့််�အခါါ

မှှန််ကန််သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန််မှာာ� အလွွန်အ
် ရေး�းကြီး��သည််
း
။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�သည််
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုုင််သ
�
ည့််�အပြ�င်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ တည််ငြိ�ိမ််မှုုအပေါ်�်လည်းး�

လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည််။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုသည််

နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံအတွွက််

ဆီီလျော်�်��သင့််�တော်�်�သော်�်�လည်းး� အခြား�း�နိုုင််ငံ
� ံတစ််ခုုအတွွက််မူူ ဆီီလျော်�်��ချျင််မှှ ဆီီလျော်�်��လိိမ့််�မည််ဟူူသည့််�

အချျက််ကိုု� သတိိချျပ််ရန််လိုု�သည််။
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vrf;qkHvrf;cGu a½G;aumufyGJpepf

3/ jrefrmEkdifiH\ a&G;aumufyGJpepf
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� မလေ့�့လာာမီီ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံရှိ�လွှ
ိ တ််တော်�်�
ှ
၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံကို
� �ု

နား�းလည််ရန်် အရေး�းကြီး��သည််
း
။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
(အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�) နှှင့််�

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� (အထက််လွှှတ််တော်�်�) ဟူူ၍ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ရှိိ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင််

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုစီီမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၁၂ ဦးးစီီကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ်် ၇ ခုု နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၇ ခုုမှှ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

၁၆၈ ဦးးရှိိ�ပြီး��း စစ််တပ််မှှ တိုု�က််ရိုုက််ခန့််�
�
အပ််ထားး�သော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် ၅၆ ဦးး ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ

တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၄၄၀ ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�အနက်် ၁၁၀ ကိုု� စစ််တပ််မှှ ခန့််�အပ််ထားး�ပြီး�း�

၃၃၀ ကိုု� နိုုင််ငံ
� ံ၏ မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၃၃၀ မှှ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည်် (Myanmar, 2008)။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
လွှှတ််တော်�်�ရှိ�ိ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၅% သည်် စစ််တပ််ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း�အတွွက််

ဖြ�စ််သည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� လွှှတ််တော်�်�များ�း�အတွွက်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုု
ချျင်းး�စီီမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် နှှစ််ဦးးစီီကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု

ချျင်းး�စီီရှိ�ိ မြို့�့��နယ််အရေ�အတွွက််ပေါ်�်မူူတည််၍ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက််ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�
သည့််�အတွွက်် မတူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ�း�တွွင််
း
လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််အရေ�
အတွွက််သည််လည်းး� မတူူညီီကြ�ပေ�။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်� နှှစ််ခုုစလုံးး��အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ�း�ကိုု� ငါးး�နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပသည််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ခုု ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး��ဖြ�စ််ရာာ
း

နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ကျျင်းး�ပမည််ဖြ�စ််သည်် (လွှှတ််တော်�်�လက််

ကမ်းး�စာာစော�ာင််လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��၊ ၂၀၁၉)။ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�နှှ
ှ
င့််� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တို့့�၏ ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း

ဆိုုင််ရာာ
�
လုုပ််ပိုုင််
� ခွွင့်�အာာဏာာ
်
အရဆိုု�လျှှင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ အခန်းး� ၄၊ ပုုဒ််မ ၁၃၆ နှှင့််� ပုုဒ််မ

၁၅၆ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်း
� း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင််သာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� တင််သွွင်းး�ဆုံးး�ဖြ�တ််
�

ရမည််ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�မှှအပ ကျျန််ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�များ�း�က သတ််မှှတ််ထားး�

သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�အရ အဆိုု�ပြု�ုနိုု�င််သည််။ အကယ််၍ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် သဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�
ပါါက အဆိုု�ပြု�ုချျက််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သို့့� တင််သွွင်းး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ လွှှတ််တော်�်�သို့့� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ လက််ရှိိ�စနစ််မှာာ� အစိုးး��ရ

အဆင့််�နှှစ််ခုုလုံးး�� အတွွက်် FPTP စနစ််ပင််ဖြ�စ််သည််။ သမိုု�င်းး�တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��၏ အုုပ််စိုးး��လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု ခံံရသော�ာ
နိုုင််ငံ
� များ�း�တွွင််
ံ
FPTP စနစ််ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ကျျင့််�သုံးး�သော�ာကြော
�
��ာင့််� ယင်းး�သည်် အံ့့�အားး�သင့််�ဖွွယ််မဟုုတ််ပေ�

(Reynolds et al, 2008)။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုုင်း
� း� ဤစနစ််တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သ
ိ ည့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�သည််သာာ အနိုု�င််ရသူူဖြ�စ််ပြီး��း အခြား�း�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�မှာာ�မူူ မည််သည််မျှှ

မရရှိိ�ကြ�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤစနစ််သည်် အနိုု�င််ရသူူအားး� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် လူူများ�း�စုုဖြ�စ််လာာရန်် လွွယ််ကူူ

စေ�သည််။ ယင်းး�သို့့�ဖြ�စ််ခဲ့့�လျှှင်် ၎င်းး�ကိုု� “အစစ််အမှှန််မဟုုတ််သော�ာ လူူများ�း�စုု - false majority” (Moscrop,
Dias, & Ejeckam, n., p.3) ဟုု တခါါတရံံခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််ဆို
� သော်�်�
ု�
ထိုုသို့့
� သော�ာ
�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််သည်် မည််သည့််�လူူနည်းး�စုုဆန္ဒဒမဲဲများ�း� (ဆိုုလို
� �သည််မှာာ
ု
� အခြား�း�အနိုု�င််မရသော�ာ ပါါတီီ

များ�း�အတွွက်် ပေး�းခဲ့့�သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�) ကိုု�မျှှ ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက််ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံတွွင်် FPTP စနစ််၏ ဤအင်္ဂါါ�ရပ််သည်် NLD ပါါတီီအားး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�

အားး�ကော�ာင်းး�စွာာ� လွှှမ်းး�မိုးး��ချုု�ပ််ကိုုင််
� နိုုင််စေ�ခဲ့
�
့�ပြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� မရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သော�ာ
အခြား�း�ပါါတီီများ�း�အပေါ်�် မမျှှမတဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။

အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင်် အသေး�းစိိတ််
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� သာာမန််ဥပဒေ�များ�း�ထက်် ပြ�င််ဆင််ရန််ခက််ခဲဲသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�သတ််မှှတ််

ထားး�သည့််� အများ�း�စုုမဲဲပမာာဏကိုု� ရရှိိ�ရန််လိုု�သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ
ပုုဒ််မနှှစ််ခုုကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင်် လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အော�ာက််တွွင်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ အချို့့���အတွွက်် တရား�း
မျှှတမှုုမရှိိ�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� မြ�င််နိုုင််သည််
�
။ အထူးး�သဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��နှှ
း င့််�

ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အခန်းး� ၄၊ ပိုု�ဒ််မ ၁၆၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ� (က) တွွင််

“တိုုင်း
� �ဒေ�သ
း
ကြီး��း သို့့�မ
� ဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုုင်း
� �း ဖွဲ့�့� စည်းး�ရမည်် - (က) တိုုင်း
� �ဒေ�သ
း

ကြီး��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် မြို့�့��နယ််တစ််မြို့�့��နယ််လျှှင်် နှှစ််ဦးးကျျစီီ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�” ဟူူ၍ ပြ�ဌာာန်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
ဆိုုလို
� �သည််မှာာ
ု
� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််များ�း� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် မြို့�့��နယ််များ�း�

ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံသည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�တွွင်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််များ�း�ရှိိ�
မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် လူူဦးးရေ�တူူညီီကြ�မည််မဟုုတ််ပေ�။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လူူဦးးရေ�

ထူူထပ််သည့််� ဖား�းကန့််�နှှင့််� မိုးး��ညှင်း
ှ �မြို့�့�
း �နယ််များ�း�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နှှစ််ဦးးစီီရှိိ�သည််။ တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�မှာာ�ပင််

လူူဦးးရေ�အနည်းး�ငယ််သာာရှိ�သ
ိ ည့််� ပူူတာာအိုု� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုတွွင််လည်းး� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နှှစ််ဦးးရှိိ�

သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ တစ််မြို့�့��နယ််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှစ််ဦးး သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် လူူဦးးရေ�နည်းး�သည့််�

မြို့�့��နယ််များ�း�အတွွက်် ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�သော်�်�လည်းး� လူူဦးးရေ�ထူူထပ််သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�အတွွက််မူူ မျှှတမှုု
မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်�များ�း�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု မမျှှတသည့််�

အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။

ထို့့�အ
� ပြ�င်် လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ ပုုဒ််မ ၁၆၁၊ ပုုဒ််မခွဲဲ� (ဂ) တွွင်် “ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင််
ထိုု�ပြ�ည််နယ််ရရှိ�ပြီး�
ိ �သော�ာ
း
သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� ကိုု�ယ််ပို�င််အုုပ််ချုု�ပ််
ု
ခွွင့််�ရ စီီရင််စုုရရှိိ�ပြီး��သော�ာ
း

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�မှှအပ

ကျျန််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�အနက််

လျော်�်��ကန််သင့််�မြ�တ််သော�ာ

လူူဦးးရေ�ဖြ�စ််သည့််� နိုုင််ငံ
� ံတော်�်�ရှိ�ိ လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ သုုညဒသမတစ်် ရာာခိုု�င််နှုန်း
ု း�နှှင့််� အထက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး�

သက််ဆိုုင််ရာာက
�
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ တိုုင်း
� �ရင်း
း �း သားး�လူူမျိုး�း��အသီးး�သီး�က
း
လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��လျှှင်် တစ််ဦးးကျျစီီ

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််� ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�” ဟူူ၍ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
ဤပုုဒ််မအရ တိုု�င်းး�ပြ�ည််လူူဦးးရေ� (၅၁,၄၁၉,၄၂၀ ဦးး) ၏ ၀.၁% အော�ာက််သာာရှိိ�သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��စုုတစ််စုုသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�များ�း�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့််� မရရှိိ�နိုင််ဘဲဲ
ု�

၎င်းး�အချျက််သည်် လူူဦးးရေ� ၅၁,၄၁၉ ဦးးအော�ာက်် လျော့�့��နည်းး�သော�ာ လူူနည်းး�စုု/အားး�နည်းး�သော�ာ အုုပ််စုု
များ�း�အပေါ်�် ထိိခိုုက််မှု
�
ရှိ
ု �သည််
ိ
(U Win Kyi, 2015)။ ခြုံ�ံ�ငုံံကြ�
� ည့််�လျှှင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�သည်် နိုုင််ငံ
� ံတွွင်းး�ရှိ�ိ လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုအားး�လုံးး�� အတွွက််

တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�း မရရှိိ�စေ�နိုု�င််ဟုု ဆိုုရပေ�
�
မည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� ၂၀၁၂ ကြား�း�ဖြ�တ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း�တွွင်် အချို့့���သော�ာနိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�က PR စနစ််ကိုု�

ကျျင့််�သုံးး�ရ
� န်် အကြံ�ပြုံ �ုတင််ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အတိိအကျျဆိုုရလျှ
�
ှင်် ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုုင််လတွွင််
�
ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီနှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုပါါတီီ ၁၀ ဖွဲ့့�� တို့့��ပါါဝင််သော�ာ မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��တစ််ခုုက ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််

ထံံသို့့� ပထမဆုံးး��တရား�းဝင်် တိုု�က််တွွန်းး�မှုုပြု�ုခဲ့့�သည်် (Radio Free Asia, 2012)။ PR ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

သည်် ဆီီလျော်�်��မှုုရှိိ�မရှိိ�ကို�ု စစ််ဆေး�းရန််မှာာ� လက််ရှိိ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�

ဆိုုင််ရာာခုံ
�
ရုံးး
ံ� �� ၏ တာာ၀န််ဖြ�စ််သည််။ ကံံအကြော��ာင်းး�မလှှစွာာ�ပင်် ခုံံရုံးး
� �� ၏ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဤကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်း�း ၍
တစ််စုံံတ
� စ််ရာာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုရှှင်း
ု� း�လင်းး�ခြ�င်းး�များ�း� မပြု�ုလုုပ််ဘဲဲ ရာာထူးး�မှှ နှုုတ််ထွွက််သွားး��ကြ�သည််။

၂၀၁၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအင််အားး�စုုပါါတီီသည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် PR စနစ််ကိုု�
ထပ််မံံဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ပြီး��း ၊ ရခိုု�င််တို�င်း
ု း�ရင်းး�သားး�များ�း�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီကလည်းး� PR စနစ််ကိုု�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ကိုုက််ညီီခြ�င်း
�
း�ရှိ�မ
ိ ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် အခြေ�ေခံံ

ဥပဒေ�ခုံံရုံးး
� ��အားး� တရား�းဝင််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ခုံံရုံးး
� �သည််
�
ယင်းး�တော�ာင်းး�ဆိုု�
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ချျက််ကိုု� မတုံ့့��ပြ�န််ခဲ့့�သလို�ု မည််သည့််�အကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််� မတု့့�န််ပြ�န််သည််ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။
စိိတ််ဝင််စား�းစရာာအဖြ�စ်် ၂၀၁၄ ခုုနှှစ််တွွင်် အဆိုု�ပြု�ုချျက်် ၂ ခုုကိုု�

ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�နှှ
ှ
င့််� အမျိုး�း��သားး�

လွှှတ််တော်�်�တို့့�က ခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�သဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် အခြား�း�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေကိုု� ထပ််မံံဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည်် (ငြိ�ိမ်းး�ငြိ�ိမ်းး�၊ ၂၀၁၄) ။ PR ကိိစ္စစကို�ု USDP မှှ လွှှတ််တော်�်�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ဦးးအော�ာင််ဇင််က ပြ�န််လည််တင််ပြ�ခဲ့့�သည််။ လွှှတ််တော်�်�အစည်းး�အဝေး�း အစီီအစဉ််အရ

၎င်းး�လွှတ််တော်�်�
ှ
ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� “မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏ အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� သင့််�လျော်�်��သည့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ရပ််ကိုု� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််” ဟူူ၍ ဖြ�စ််သည််
(Ye Htut, 2019, p.132)။ နိိဂုံးး��ချုု�ပ််စကားး�တွွင်် ၎င်းး�လွှတ််တော်�်�
ှ
ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််က PR စနစ််သည််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��စုံံနေ�ထို
�
�င််သ
ု
ည့််� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံအတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ
တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြော��ာဆိုုခဲ့
� ့�သည််။

ဤအဆိုု�ကို�ဆွေး�း�နွေး�း�ရ
ု
န်် ထော�ာက််ခံံမဲဲ ၃၁၄ မဲဲ၊ ကန့််�ကွွက််မဲဲ ၄၂ မဲဲဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�က
ှ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�
သည်် (Ye Htut၊ 2019)။ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအတွွင်းး�တွွင်် USDP နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အင််အားး�စုုပါါတီီတို့့�က
�

အဆိုု�ကို�ု ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ကြ�ပြီး��း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�ကမူူ ၎င်းး�အဆိုုအားး�
�
ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုလွှတ််တော်�်�
ှ
ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် ၂၂ ဦးး ကလည်းး� PR စနစ်် အယူူအဆကိုု�

ဆန့််�ကျျင််ကြော��ာင်းး�ပြ�သရန်် လွှှတ််တော်�်�မှှ ထွွက််ခွာာ�ခဲ့့�သည််။ ကနဦးးတွွင်် ချျင်းး�၊ ရှှမ်းး�နှှင့််� ရခိုု�င််လွှတ််တော်�်�
ှ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�က PR စနစ််သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီများ�း�ကိုု� အရေး�းသာာစေ�လိိမ့််�မည််ဟုု ထင််မြ�င််ခဲ့့�
ကြ�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပိုုင်း
� း�တွွင်် PR စနစ််သည်် ၎င်းး�တို့့�၏ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ အရေ�အတွွက််ကိုု�

လျှော့�့��ကျျစေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုမိိသည့််�အတွွက်် ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�ကြ�သည်် (Ye Htut, 2019)။ သုံးး��ရက််ကြာ�ာ
ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံမှု
ံ� ုများ�း�အတွွင်းး�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် ၃၉ ဦးး ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ပြီး��း ၁၈ ဦးးက
အဆိုု�ကို�ထော�ာက််ခံ
ု
ံကာာ ၁၈ ဦးးက အဆိုု�ကို�ု ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�ပြီး��း ၃ ဦးးက ကြား�း�နေ�ခဲ့့�ကြ�သည််။
ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံမှု
ံ� အ
ု ပြီး�း�တွွင််

ဥပဒေ�ရေး�းရာာနှှင့််�

အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ�း�

လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သုံးး�သပ််
�
ရေး�း

ကော်�်�မရှှင််မှှ ဦးးရွှေ�ေမန်းး�က “ မိိမိိအနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ခုံံ�ရုံးး��နှှင့််� ဆက််

သွွယ််ခဲ့့�ရာာတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အသစ်် (PR) သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််�

မကိုု�က််ညီီဟုု ခုံံ�ရုံးး��က ပြော��ာခဲ့့�သည််” ဟုုဆိုခဲ့
ု� ့�သည်် (Fisher, 2014)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံမှု
ံ� များ�း�သည််
ု
လွှှတ််တော်�်�၌ တိိတ််ဆိိတ််သွားး��ခဲ့့�ပြီး��း
၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ၎င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််သည့််� မည််သည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုကို
ု မျှ
�ု ှ မတွေ့�့�ခဲ့့�ရပေ�။

အရေး�းပါါသော�ာ မှှတ််သားး�ဖွွယ််ရာာ အချျက််တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� USDP ပါါတီီမှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

ဟော�ာင်းး� ဦးးရဲဲထွွန်းး�က “ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ လွှှတ််တော်�်�က ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျပြီး��သ
း ည့််�

နော�ာက််မှှသာာလျှှင်် ၎င်းး� [အခြား�း�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ရ
� န်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််] ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ

ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ခုံံ�ရုံးး��က ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရမည််” ဟုု မှှတ််ချျက််ပြု�ုခဲ့့�သည်် (ရဲဲထွွဋ််၊ 2019, p.135)။
ဆိုုလို
� သည််မှာာ
ု�
� ဦးးရွှေ�ေမန်းး�သည်် လွှှတ််တော်�်�၌ ပထမဦးးစွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရမည့််� အဆင့််ကို
� ု� ကျော်�်��လွန်
ွ ်ပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ဆိုုင််ရာာ
�
ခုံံရုံးး
� ��သို့့� တိုု�က််ရိုုက််
� တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပေ�သည််။ ဦးးရွှေ�ေမန်းး�၏

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှှင့််�ပတ််သက််၍ “PR စနစ််သည်် လွှှတ််တော်�်�များ�း�တွွင်် NLD နေ�ရာာအများ�း�စုု ရရှိိ�မှုကို
ု �ု
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််နေ�သည့််� အရာာဟုု ရှုုမြ�င််ကာာ PR စနစ််ကိုု� ဆန့််�ကျျင််သူူဖြ�စ််သည့််� ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််

နှှင့််� အပေး�းအယူူလုုပ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရန််အတွွက်် PR စနစ််ကိုု� ဦးးရွှေ�ေမန်းး�က အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဦးးရွှေ�ေမန်းး�ထံံတွွင််
အကြွေး��း�တင််ရှိိ�နေ�သည််ဟုု ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််က ယုံံကြ�ည််သော�ာကြော
�
��ာင့််� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

အပြီး�း�တွွင်် ဦးးရွှေ�ေမန်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ဥပဒေ�ရေး�းရာာနှှင့််� အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ�း� လေ့�့လာာ
ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၏ ဥက္ကကဋ္ဌရာာထူးး�ကိုု� ရယူူနိုုင််ခဲ့
� ့�သည််” ဟုု သဘော�ာပေါ�ါက််နား�းလည််

ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� အော�ာင််ဇင််က ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည်် (Ye Htut, 2019, p.135)။ ဤအချျက််က PR စနစ််ကိုု�
တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ အခြား�း�ရွေး�း�ချျယ််စရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အဖြ�စ်် ကျျင့််�သုံးး�ရ
� န်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ�စဉ််အတွွင်းး� ပါါတီီ
ကြီး��နှှစ််ခုု
း
အကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�း ကစား�းမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
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အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုုရလျှ
�
ှင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံတွွင်် FPTP စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�နေ�သော်�်�လည်း
�
း� PR စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုများ�း�
ု
ကိုု� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််ကတည်းး�ကစ၍ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�က ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။
တစ််ပြို��င််
ု တည်းး�မှာာ�ပင်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�၌ မမျှှတသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုများ�း�သည်် နိုုင််ငံ
� ံ၏ ရွေး�း�ကော�ာက််

ပွဲဲ�စနစ််တစ််ခုုတည်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� မဟုုတ််ပေ�။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုုင်း
� း�

မမျှှတသည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဥပဒေ�များ�း�ကိုုလည်း
�
�း ပြ�င််ဆင််ရန််လိုုအ
� ပ််သည််။ ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သည််
ံ

၎င်းး�၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ အကန့််�အသတ််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ�း�ကိုု� ဟန််ချျက််ညီီအော�ာင််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

မမှှန််မကန်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုခြ�င်းး� ပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေသင့််�သည််။ မျှှတ
သော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််မည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် တစ််ရပ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ရ
� န််အတွွက််

လက််ရှိိ�နိုင််ငံ
ု� ံရေး�း အကန့််�အသတ််များ�း�သာာမက ဤကျျင့််�သုံးး��နိုုင််မှု
� ကို
ု �ု အတားး�အဆီးး�ပြု�ုနေ�သော�ာ အခြား�း�

အချျက််များ�း�ကိုုလည်း
�
း� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် အရေး�းကြီး��သည််
း
။
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4/ enf;pepf
ဤစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���နှှင့််� ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကိုု� ၂၀၁၅

အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််ခဲ့
ု ့�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ ရှုုထော�ာင့််�မှှနေ�၍

ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ဖြ�စ််သည််။1 ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� အချျက််အလက််ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ သုံးး��သပ််ခြ�င်း�း
နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််သူ့့�လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့�� (၂၀၁၉) ၏ ပြ�ည််သူ့့�အမြ�င််စစ််တမ်းး� အစီီရင််ခံံစာာ

များ�း�မှှတဆင့််� စာာဖတ််သူူများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံရှိ�ိ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ အခြေ�ေအနေ�မှှန််နှှင့််� လက််ရှိိ�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် မည််သူူတို့့��ကိုု� အသာာရစေ�ပြီး�း� မည််သူူတို့့��ကိုု� နစ််နာာနေ�စေ�သည််ကိုု� သိိမြ�င််နိုုင််
�

ပေ�လိိမ့််မ
� ည််။ တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�မှာာ�ပင်် ဤစာာတမ်းး�သည်် အကယ််၍ နိုုင််ငံ
� တွွင်း
ံ
�း ၌ PR စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ပါ
� ါက

လက််ရှိိ�လွှှတ််တော်�်�များ�း�၏ အသွွင််သဏ္ဍာာန်် မည််သို့့��ရှိိ�မည််ကိုု� ပြ�သမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��မှှသာာ မတူူညီီ

သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ခြ�င်း
�
း�အားး�ဖြ�င့််� ပါါတီီများ�း�အလိုု�က်် ရရှိိ�မည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

နေ�ရာာအရေ�အတွွက််သည်် မည််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��မည််ကိုု� စာာဖတ််သူူများ�း� နား�းလည််နိုုင််
� မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဤစာာတမ်းး�အဆုံးး��တွွင်် မည််သည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�ကိုု�

လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�သို့့� ရော�ာက််ရှိိ�လာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မည််သည့််�အတိုုင်း
� း�အတာာအထိိ မျှှတသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု

ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််ကိုု� စာာဖတ််သူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ရှာာ�ဖွေ�ေသိိရှိိ�နိုင််ရ
ု� န်် ရည််ရွွယ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

ဤစာာတမ်းး�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက်် သုံးး��သပ််ချျက််များ�း�သည်် ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
အတွွက်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုုအတွွက်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ပါါလိိမ့််�မည််။

ပထမဦးးစွာာ� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း� - အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏ လက််ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

သည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�ရှိိ�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််ချျက််
�
ကိုု�

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အပေါ်�်

တင််ပြ�ပါါမည််။

မည််သို့့��

ဤရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�၌ ဤစာာတမ်းး�သည်် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး� အများ�း�စုု

ပြု�ုလုုပ််ရာာဖြ�စ််သည့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွက်် ရလဒ််များ�း�အားး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််ခြ�င်း
�
း�ကိုု� အဓိိက
ထားး�လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

ရလဒ််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််ပါ
�
ါမည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� အခြား�း�ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုုင်း
� �ဒေ�သ
း
ကြီး��များ�း�နှှ
း
င့််�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�တွွင််
ှ
လူူများ�း�စုုပါါတီီတစ််ခုု၏ သိိသိိသာာသာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု နည်းး�ပါးး�
သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�အတွွက််

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုုလည်း
�
း� ဆွေး�း�နွေး�း�သွားး��ပါါမည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��တွွင််
း
ဗမာာလူူမျိုး�း��အများ�း�စုုနှှင့််�အတူူ စုံံလင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
�
လူူမျိုး�း��စုုများ�း�လည်းး� နေ�ထိုု�င််ကြ�သဖြ�င့််�

၎င်းး�ကိုု� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း� နေ�ထိုုင််ရာာဖြ�စ််သ
�
ည့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုုင််သည််
�
။

ဒုုတိိယအနေ�ဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အော�ာက််တွွင်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�

စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ပြီး��နော�
း ာက်် ပါါတီီတစ််ခုုစီီရရှိိ�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� အချိုး�း��ကျျ တွွက််ချျက််

ပါါက ပါါတီီများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� မည််သို့့��ခွဲဲ�ဝေ�ရရှိ�မ
ိ ည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််�

အခြေ�ေအနေ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််မှု
�
ကို
ု �ု တင််ပြ�ပါါမည််။ အခြေ�ေအနေ�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုုက််
�

ဆန်းး�စစ််ခြ�င်း�တွွင််
း
PR စနစ််၌ အသုံးး��အများ�း�ဆုံးး��နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုရန်် အလွွယ််ကူူဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ List PR စနစ််ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုမည််။ ထို့့��အပြ�င်် စား�းရင်းး�အပွွင့််� open-list PR စနစ််အစား�း စာာရင်းး�အပိိတ်် close-list PR ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုပါါမည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� စာာရင်းး�အပွွင့််� open-list PR အော�ာက််ရှိိ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� တွွက််ချျက််ရန််
1 အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုင််မှု
ု� ု ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၂၀၁၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျသည််ဟုု
သတ််မှှတ််နိုုင််ရ
� န်် ခက််ခဲဲခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််� ၂၀၁၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့််� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တို့့�မှှ ရလဒ််များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််
လေ့�့လာာမှုုပြု�ုရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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အတွွက်် တင််ကြို�ု�လို�အ
ု ပ််ချျက််များ�း�ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အားး�လုံးး�� ကိုု� ၎င်းး�တို့့�၏ နှှစ််သက််မှုုအလိုု�က်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။

အသေး�းစိိတ်် အချျက််အလက်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး� အဆင့််�တွွင်် ပထမဦဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� Phandeeyar ထံံမှှရရှိ�ပြီး�
ိ �း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််၏ သက််

ဆိုုင််ရာာ
�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ဖြ�င့််� တိုု�က််ဆိုု�င််အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကုုဒ်် (code) အဖြ�စ််

ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဂူူဂဲဲလ််ဇယားး� (Google spreadsheet) တွွင်် ထည့််�သွွင်း�ပြီး�
း �း

လိုု�အပ််သော�ာ စာာရင်းး�အင်းး�နှှင့််� သင်္ချာ��ာ ပုံံ�သေ�နည်းး�များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍ ပြ�န််လည််တွွက််ချျက််သည််။ အထူးး�

သဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီများ�း�အားး� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� မည််သို့့�ပေး�
� းအပ််မည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််

အတွွက်် PR စနစ််များ�း�စွာာ�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််ဖြ�စ််သည့််� “ခွဲဲ�တမ်းး� (Quota)” ဟုု

ခေါ်�်သော�ာအရာာကိုု� တွွက််ချျက််ရန််လိုု�အပ််သည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် “သဘာာဝခွဲဲ�တမ်းး� - Natural Quota”

ဟုုလည်းး� အသိိများ�း�သော�ာ “Hare Quota” ပုံံသေ�နည်း
�
း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�
သော်�်� ၎င်းး�သည်် အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး�နည်း
�
း�လမ်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ပါါတီီငယ််များ�း�ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််

(ယာာယီီဥပဒေ�ပြု�ုကော�ာင််စီီ အတွွင်းး�ရေး�းမှူးး��ရုံးး��၊ ရက််စွဲဲ�မပါါ)။ Hare Quota ဆိုုသည််မှာာ
�
� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််ကိုု� လွှှတ််တော်�်�ရှိ�ိ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက််နှှင့််� စား�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ရရှိိ�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုသို့့�� ပေး�းအပ််ရမည့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် နေ�ရာာအရေ�အတွွက််ကိုု�
ရည််ညွှှန်းး�သည်် (အော�ာက််တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) -

Hare quota =

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရမည့််�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််
နေ�ရာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဥပမာာ၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွက်် hare quota ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� တွွက််ချျက််သည််။

Hare quota
(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

Hare quota
(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

=

၁,၉၃၉,၆၉၈ (စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််)
၉၆ (ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာစုုစုုပေါ�ါင်းး�)

= ၂၀,၂၀၅.၁၈၇၅

ဤဥပမာာတွွင်် ရရှိိ�သော�ာ ခွဲဲ�တမ်းး�၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််သ
ု
ည့််� ပါါတီီများ�း�

အနက်် ယင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး� (၂၀,၂၀၅ မဲဲ) ထက်် မဲဲအရေ�အတွွက်် လျော့�့��နည်းး�ရရှိ�သော�ာ
ိ
ပါါတီီများ�း�သည််

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�တွွင််
ှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� ရရှိိ�ကြ�မည််မဟုုတ််ပေ�။ ထိုု�အခါါ ယင်းး�ပါါတီီ
များ�း� ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�သည်် အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သွားး��သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�မဲဲများ�း�ကိုု� မူူလစုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒ

မဲဲပမာာဏမှှ နှုုတ််ဖယ််လိုက််ရသည််
ု�
။ ထို့့�နော�
� ာက််စုုစုုပေါ�ါင်းး� မဲဲပမာာဏအသစ််ကိုု� တွွက််ချျက််သည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််အသစ််နှှင့််�အတူူ hare quota ကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်း
� း� ထပ််မံံ

တွွက််ချျက််ရရှိိ�သည််။

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််
အသစ််(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််
အသစ််(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)
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=

၁,၉၃၉,၆၉၈

(စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ
အရေ�အတွွက််)

=

၁,၈၆၆,၈၆၁

-

၇၂,၈၃၇

(အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သွားး��သော�ာ
ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�)

Hare quota အသစ််
(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

Hare quota အသစ််
(ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

၁,၈၆၆,၈၆၁ (စုုစုုပေါ�ါင်းး�ပမာာဏအသစ််)

=

၉၆ (ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာစုုစုုပေါ�ါင်းး�)

= ၁၉,၄၄၆.၄၆

ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက်် ၁၉,၄၄၆.၄၆ = ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၁ နေ�ရာာ
နော�ာက််အဆင့််�တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး��သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲပမာာဏ ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််
ု
သည့််� ပါါတီီတစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် ရရှိိ�ရမည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက််ကိုု� တွွက််ချျက််နိုု�င််သည််။

သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် NLD ပါါတီီသည်် ၅၃၁,၉၈၆ မဲဲ ရရှိိ�ခဲ့့�သဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတွွက််ချျက််မှုု
အရ PR စနစ််တွွင်် hare quota အရ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�ကိုု� မျှှဝေ�ခဲ့့�ပါါက NLD ရရှိိ�မည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််အရေ�
အတွွက််ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။

PR စနစ််တွွင်် NLD ရရှိိ�မည့််�နေ�ရာာ
များ�း� (ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

PR စနစ််တွွင်် NLD ရရှိိ�မည့််�နေ�ရာာ
များ�း� (ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�)

=

၅၃၁,၉၈၆ (ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် ရရှိိ�သည့််�ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�)
၁၉,၄၄၆.၄၆ (hare quota အသစ််)

= ၂၇.၃၅ (၂၇)

နော�ာက််ထပ််နမူူနာာများ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါဇယားး�တွွင််ကြ�ည့််�ရှုနို
ု ုင််သည််
�
(ဇယားး� ၁ တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ)။ အရေး�းကြီး��း

သော�ာ အချျက််မှာာ� ပါါတီီများ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းပြီး�း�

နော�ာက််တွွင်် အချို့့���နေ�ရာာများ�း� လစ််လပ််နေ�သေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� နေ�ရာာအရေ�အတွွက််
တွွက််ချျက််ရာာတွွင်် ရရှိိ�သည့််� ဒဿမဂဏန်းး�အကြွ�ွင်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ဤကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသော�ာ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းအပ််ရန််အတွွက်် “အကြီး��ဆုံးး
း �� အကြွ�ွင်းး�နည်းး�လမ်းး�” ကိုု� ဤ

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််မှု
�
တွွင််
ု
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�နည်း�လမ်း
း
�တွွင််
း
“၎င်းး�တို့့� [ပါါတီီများ�း�] ရရှိိ�သည့််� ကျျန််ရှိိ�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက်် အစီီအစဉ််အလိုုက််
� ” ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ပေး�းအပ််သည််

(Reynolds et al. et al, 2008, p.178)။ တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကျျန််ရှိိ� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာအများ�း�ဆုံးး��ရှိိ�သည့််�
ပါါတီီများ�း�ကိုု� လစ််လပ််နေ�ရာာများ�း� ပေး�းအပ််သည််။ ဤဥပမာာတွွင်် USDP သည်် ကျျန််ရှိိ�နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ရရှိိ�သည််။

ဇယားး� ၁။ hare quota ကိုု�တွက်
ွ ်ချျက််ခြ�င်းး� - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�မှှ ဥပမာာ
ပါါတီီ

ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�

Hare quota Quota အပြ�ည့််�
နေ�ရာာများ�း�

အကျွွင်းး�

ကျျန််ရှိိ�
နေ�ရာာများ�း�

နေ�ရာာ
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

NLD

၅၃၁,၉၈၆

၂၇.၃၅

၂၇

၀.၃၅

၀

၂၇

USDP

၅၂၄,၁၀၇

၂၆.၉၅

၂၆

၀.၉၅

၁

၂၇

SNLD

၃၅၂,၀၃၅

၁၈.၁၀

၁၈

၀.၁၀

၀

၁၈

……..
(အခြား�း� ပါါတီီများ�း�)

………

………

………

………

………

………

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

၁,၉၃၉,၆၉၈

၉၆

………

………

………

၉၆
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နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အော�ာက််ရှိ�ိ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ အထက််တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်း
� း� အခြေ�ေအနေ�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုုက််
� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�
စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�နော�ာက််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အရ

မည််သည့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် အလုုပ််အဖြ�စ််ဆုံးး�� (သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််) ဆိုု�သည််နှှင့််� ပိုု�မို�၍
ု ကျျယ််ကျျယ််
ပြ�န့််�ပြ�န့််�ဆိုုရသော်�်�
�
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�အော�ာက််တွွင်် မတူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

စနစ််များ�း�သည်် မတူူညီီသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအုုပ််စုုများ�း�ကိုု� မည််သို့့�� အသာာစီးး�ရစေ�သည််ဆိုု�သည့််� အချျက််နှှင့််�
ပတ််သက််၍ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။
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၅.၁။ ပြ�ည််သူ့�့ လွှှတ််တော်�်�
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�အရ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီ ၈၁ ခုု ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့�အနက်် ၁၂ ပါါတီီသည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

နေ�ရာာများ�း� ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ကနဦးးဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုုင်း
� း�ပင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ
စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၃၃၀ ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မကျျင်းး�ပနိုု�င််သည့််�

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၇ ခုုရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့�အနက်် အများ�း�စုုမှာာ� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�မှာာ� ၃၂၃ ဦးးသာာရှိိ�ပြီး��း ကျျန််နေ�ရာာ ၁၁၀ သည််

စစ််တပ််မှှ ခန့််�အပ််ထားး�သူူများ�း�ဖြ�စ််သည််။

၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ရာာခိုု�င််နှုန်း
ု း�နှှင့််� မဲဲအရေ�

အတွွက်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််ကိုု� ပုံံ� ၁ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။2 ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�အရ NLD

သည်် ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုင််နှု
ု� ုန်းး�အမြ�င့််�ဆုံးး�� (၅၇.၂%) ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကို�ယ််စား
ု
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၇၈.၉၅%

(၂၅၅ နေ�ရာာ) ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�ရှိ
ှ
�ိ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�ကိုု� NLD ပါါတီီက
သိိမ်းး�ပိုက််လို
�ု
�က််သဖြ�
ု
င့််� ယခင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ FPTP စနစ််၏ အကျိုးး���ဆက််ဖြ�စ််သည့််� အကြီး��ဆုံးး
း �ပါ
� ါတီီကိုု�

အပိုု�ဆုုကြေး��းနေ�ရာာများ�း� ရရှိိ�စေ�ပြီး�း� ပါါတီီတစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� အစိုးး��ရ အမှှန််တကယ််

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည်် (Reynolds et al, 2008)။ ရလဒ််အနေ�နှှင့််� ဥပဒေ�ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�သည်် လူူများ�း�စုု
ပါါတီီတစ််ခုု၏ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။

သီီအိုု�ရီီအရဆိုု�လျှှင်် FPTP စနစ််သည်် အစိုးး��ရအတွွက်် အတိုုက််
� အခံံကို�ု ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
စေ�သော်�်�လည်းး� ယခုုကိိစ္စစတွွင််မူူ ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လက််တွေ့�့�အခြေ�ေအနေ�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရသည််။ အတိိအကျျ
ဆိုုရလျှ
�
ှင်် အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ�း�ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက််ကိုု� ကြ�ည့််�

လျှှင်် USDP သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကို�ယ််စား
ု
�းလှှယ််နေ�ရာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၉% (အရေ�အတွွက်် အားး�ဖြ�င့််�

နေ�ရာာ ၃၀) ကိုု�သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ၊ ပါါတီီငယ််များ�း�၏ အများ�း�စုု (ပါါတီီစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၈၅.၂% - ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််

ပါါတီီ ၈၁ ခုုအနက်် ၆၉ ခုု) သည်် လွှှတ််တော်�်�သို့့� မရော�ာက််ရှိိ�နိုင််ခဲ့
ု� ့�ကြ�ပေ�။ လွှှတ််တော်�်�သို့့� ရော�ာက််ရှိိ�နိုင််ခဲ့
ု� ့�
ကြ�သည့််� ပါါတီီငယ််များ�း�သည််လည်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၁၂% (အရေ�အတွွက််

အားး�ဖြ�င့််� ၃၈ နေ�ရာာ၊ ပုံံ� ၂ ကိုုကြ�
� ည့််�ပါါ) ကိုု�သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

အရေ�အတွွက်် အလွွန််နည်းး�ပါးး�စွာာ�ရရှိိ�သဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ၎င်းး�တို့့�၏ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််
များ�း�ကိုု�

ထိိရော�ာက််စွာာ�

ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုနိုုင််ခြ�င်း
�
း�

မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�

အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ�း�အတွွက််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ အရေ�အတွွက််သည်် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကင်းး�မဲ့့�သွားး��သည််။ အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ�း�အနေ�

နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုလုုပ််ရ
ု
န်် လုံံလော�ာက််
�
စွာာ� အားး�မကော�ာင်းး�သဖြ�င့််�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီကြံ့�့�ခိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််စေ�သည််။

2

Military appointees are not included in the overview, since they are not elected by civilians.
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ပုံံ� ၁။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း� - ပြ�ည််သူ့�့ လွှတ်
ှ ်တော်�်�အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ�း�ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း� နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�
0'Drkdu&ufwpfygwD

0.04
0.3

ukd;uef.'Drkdua&pDESifh nDnGwfa&;ygwD

0.06
0.3

vDql;trsKd;om;zGHYNzdK;a&;ygwD

0.11
0.6

ucsifjynfe,f'Drkdua&pDygwD

0.12
0.3

ZkdrD; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

0.12
0.6

wtmif;(yavmif)trsKd;om;ygwD

0.39
0.9

woD;yk*¾v

0.74
0.3

ytkd0f;trsKd;om;tzGJYcsKyf

1
0.9

&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

1.57
3.7

&ckdiftrsKd;om;ygwD

2.19
3.7

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh zGHYNzdK;a&;ygwD

28.33
9.3
57.2

trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

qE¼rJ& &mckdifEIef;

79
ae&m&onfh &mckdifEIef;

စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည််မှာာ� ရခိုု�င််အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ ( ANP) နှှင့််� ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (SNLD၊ ပုံံ� ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ) တို့့��အကြား�း�ရှိိ� ခြား�း�နား�းမှုုဖြ�စ််သည််။ ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုန်း
ု း�နှှင့််�ပတ််

သက််၍ ANP သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၂.၁၉ % ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း SNLD သည်် ၁.၅၇% ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ပါါတီီနှှစ််ခုုစလုံးး��သည်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၃.၇% (၁၂ နေ�ရာာ) တူူညီီစွာာ�အနိုုင််ရရှိ
�
�ခဲ့
ိ ့�သည််။
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ယင်းး�သည်် FPTP စနစ််အော�ာက််တွွင်် မျှှတမှုုရှိိ�ရေး�းအတွွက်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််တစ််စုံံတ
� စ််ရာာမရှိိ�ဟုု
အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရရှိိ�ပါါသည်် (Williams, ၂၀၀၅)။

ပါါတီီများ�း�အကြား�း� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း� ရရှိိ�မှုုတွွင််လည်းး� ကြီး��မား
း �းသည့််� ကွာာ�ဟမှုုတစ််ခုုရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

NLD နှှင့််� USDP တို့့��မှှလွဲဲ�၍ အခြား�း�သော�ာ ပါါတီီအားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�တို့့�သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၃%
အော�ာက််ကိုုသာာ
�
ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဤသို့့��သော�ာ ကြီး��မား
း �းသည့််� ကွာာ�ဟမှုုအတွွက်် အကြော��ာင်းး�အရင်းး�မှာာ�

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အခြေ�ေပြု�ုသည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုသည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�အားး�လုံးး�နီး
� း�ပါးး�တို့့�တွွင််

ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပါါတီီတစ််ခုုသည်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််သ
ု
ည့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််

ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�လေ�လေ�
ု
ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက်် မြ�င့််�မား�းစွာာ� ရရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�လေ�လေ�
ု

ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သေး�းငယ််သော�ာ (သို့့��) ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ုပါါတီီများ�း�သည်် လူူကြို�ု�က််များ�း�မှုနှှ
ု င့််�

ပတ််သက််၍ အဆိုုပါ
� ါ ပါါတီီနှှစ််ခုုနှှင့််�ယှှဉ််ပြို��င််ရ
ု န်် အလွွန််ခက််ခဲဲ သည််။ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
၏ ဖြ�စ််စဉ််

တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ ၁၄.၈% သာာလျှှင်် (၁၂) ဦးးသာာ နေ�ရာာရခဲ့့�ပြီး��း နေ�ရာာမရရှိိ�သော�ာ ပါါတီီများ�း�/
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�အတွွက််

ပေး�းခဲ့့�သော�ာ၊

အလေ�အလွွင့်�ဖြ�စ််သွားး
်
��သည့််�

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ၈.၁% (အရေ�အတွွက်် ၁,၈၂၁၁၄၆) ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�သည််

ပုံံ� ၂ - ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း� - ပြ�ည််သူ့�့ လွှတ်
ှ ်တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ�
	နေ�ရာာများ�း�အားး� ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� ��သပ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််

79%
trsKd;om;
'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

12%

tjcm;EkdifiHa&;ygwDESifh
woD;yk*¾v

9%
jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh
zGHYNzdK;a&;ygwD
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အော�ာက််တွွင်် မမျှှတသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ု

မှုုကို�ု ဥပမာာ ပြ�နိုု�င််ရန်် ဇယားး� ၂ တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိ�ိ ၅၅

မြို့�့��နယ််အနက်် ၁၀ ခုုတွွင်် အနိုု�င််ရပါါတီီနှှင့််� အကြီး��မား
း �းဆုံးး�� ရှုံးး��နိိမ့််�သည့််� ပါါတီီတို့့��အတွွက်် ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ပြ�သထားး�သည််။ ရလဒ််များ�း�အရ အနိုု�င််ရရှိ�သူူများ�း�သည််
ိ
သက််ဆိုု�င််ရာာ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း�ကိုု�
အပြ�ည့််�အဝ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ထင််ရှား��းသည််။ ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိ�သော�ာ
ိ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

လော�ာင်းး�များ�း�မှာာ� အနိုု�င််ရခဲ့့�ပြီး��း ကျျန််ကို�ုယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�မှာာ�မူူ နေ�ရာာမရဘဲဲ ကျျန််နေ�ခဲ့့�သည််။

ဥပမာာ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ�း� အကြား�း�တွွင်် USDP သည်် ကွွတ််ခိုု�င််မြို့�့��နယ််တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�
ဆန္ဒဒမဲဲ ၄၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� အနိုု�င််ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�ပြီး��း စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ ၅၅ ရာာနှုုန်းး�ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�သော�ာ ကျျန််ပါါတီီများ�း�မှာာ�

လွှှတ််တော်�်�တွွင်် နေ�ရာာမရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပါါ။ ရလဒ််အနေ�နှှင့််� အဆိုုပါ
� ါမဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�သည်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ၎င်းး�

တို့့��၏ ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့� ပိုု�မို�နှှစ််သက််သော�ာ
ု
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� မရှိိ�ဘဲဲဖြ�စ််

သွားး��ကာာ မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် ၄၅% ကိုု�သာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ အနိုု�င််ရရှိ�သူူသည််
ိ
မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုလုံးး��၏

လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ အားး�လုံးး��ခြုံ�ံ�ကြ�ည့််�လျှှင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဝင််ရော�ာက််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ကြ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအများ�း�စုုအတွွက်် FPTP စနစ််သည်် တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�ခဲ့့�ဘဲဲ ယနေ့�့
အချိိ�န််အထိိ ဥပဒေ�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အနိုု�င််ရပါါတီီတစ််ခုုတည်းး�ကသာာ များ�း�စွာာ�ဩဇာာ

လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
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ဇယားး� ၂ - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၁၀ မြို့�့��နယ််တို့့�ရှိိ� အနိုု�င််ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ပါါတီီနှှင့််�
နေ�ရာာမရရှိိ�သည့််� ပါါတီီများ�း�၏ ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�)
အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ နေ�ရာာမရရှိိ�သည့််� ပါါတီီများ�း�

မဲဲဆန္ဒဒနယ််

အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ

ကွွတ််ခိုု�င််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၅%

၅၅%

လားး�ရှိုးး��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၃၄%

၆၆%

သိိန္နီးး��

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ

၃၉%

၆၁%

ဆီီဆိုု�င််

ပအိုု�ဝ်းး�အမျိုး�း��သားး�အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၆၉%

၃၁%

ကလော�ာ

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၂%

၄၈%

ကျိုု��င်းး�တုံံ�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၃၈%

၆၂%

ကွွမ်းး�ဟိိန်းး�

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ

၄၉%

၅၁%

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ

၅၁%

၄၉%

လင်းး�ခေး�း

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ

၅၀%

၅၀%

ကွွမ်းး�လုံံ�

ကိုးး��ကန့််� ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီနှှင့််�

၂၉%

၇၁%

ကျော�ာ�က််မဲဲ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ််
အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

ညီီညွွတ််ရေး�းပါါတီီ

- ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

- ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

၅.၂ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�
ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီသည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှစ််ဦးးစီီကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််နိုု�င််ပြီး��း

တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံ၏ လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၀.၁% ထက်် ကျော်�်��လွန်
ွ ်သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုု
တစ််စုုချျင်းး�စီီသည်် လွှှတ််တော်�်�၌ ၎င်းး�တို့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ ဆန္ဒဒကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ရန််အတွွက််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််နိုု�င််ကြ�သည််။ ယခင််ကဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၇ မြို့�့��နယ််တို့့��သည်် ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲမပေး�းနိုုင််ကြ�သော�ာကြော
�
��ာင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၁၁၀ ရှိိ�ရမည့််�အစား�း ၉၆ နေ�ရာာသာာရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဝန််ကြီး��း

များ�း�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရမည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၇ ဦးး ရှိိ�ပြီး��း
ကျျန်် ၃၆ နေ�ရာာသည်် စစ််တပ််မှှ ခန့််�အပ််ထားး�သူူများ�း�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ

တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၁၃၇ နေ�ရာာရှိိ�သည််။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၌ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ ၂၆ ခုုတို့့��

ဝင််ရော�ာက်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ၃၈.၄% (၁၀ ပါါတီီ) တို့့��သည််သာာ လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�

ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ကျျန််ပါါတီီ ၆၁.၆% (၁၆ ပါါတီီ) အတွွက်် ပေး�းအပ််သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲ ၆.၃% (၁၂၁၉၀၀ မဲဲ) သည််
အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သွားး��သည််။
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ပုံံ� ၃ တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ နှှင့််� ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုင််နှု
ု� ုန်းး�တို့့�အကြား�း�

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုကို�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အနက်် သုံးး��ပါါတီီတို့့��သည််သာာ

နေ�ရာာအများ�း�အပြား�း� ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သော�ာ အချျက််ကိုု� ယင်းး�သည်် ထင််ရှား��းစွာာ� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည်် (ပုံံ� ၄ ကိုု�

လည်းး� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ)။ ၎င်းး�တို့့�အကြား�း�တွွင်် USDP သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအများ�း�ဆုံးး�� - အတိိအကျျ

ဖော်�်�ပြ� ရလျှှင်် ၃၂% (၃၁ ဦးး) ရရှိိ�ပြီး��း ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုင််နှု
ု� န်း
ု း�သည်် NLD နှှင့််�အတူူတူူ (၂၇%) ပင််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

NLD သည်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၂၂.၉% (၂၂ ဦးး) သာာရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�သည်် NLD အတွွက််

မျှှတမှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ဤကိိစ္စစရပ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ ပိုု�မို�စိိတ််ဝင််စား
ု
�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည််မှာာ� ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�
များ�း� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�သည်် ပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုု (NLD နှှင့််� USDP) တို့့��လော�ာက်် ဆန္ဒဒမဲဲ

အရေ�အတွွက်် မရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� NLD ထက်် ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�သော�ာ
ု
နေ�ရာာများ�း� - အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ရပါါက
၂၅% (၂၄ ဦးး) ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ပုံံ� ၃ - ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း� - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
များ�း�၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�နှှင့််� နေ�ရာာများ�း�

ukd;uef.'Drkdua&pDESifh nDnGwfa&;ygwD
wkdif;&if;om;pnf;vkH;nDnTwfa&;ygwD
vm;[ltrsKd;om;zGHYNzdK;wkd;wufa&;ygwD
&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdu&ufwpfygwD
0 trsKd;om;pnf;vkH;nDnGwfa&;ygwD
ytkd0f;trsKd;om;tzGJYcsKyf
wtmif;(yavmif)trsKd;om;ygwD

0.62
1
1.06
1
1.13
1
5.44
1
0.75
2.1
7.74
6.3
4.38
7.3
22.9

trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf
18.15

&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

25
27.02

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh zGHYNzdK;a&;ygwD

qE¼rJ&mckdifEIef;

27.43

32.3

ae&m& &mckdifEIef;

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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FPTP စနစ််သည်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အနည်းး�ငယ််ရှုပ််ထွေး�း�
ု
နိုုင််သည််
�
။ ယင်းး�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

ပါါတီီကြီး�း�များ�း�အတွွက်် အားး�သာာချျက််ဖြ�စ််စေ�သော်�်�လည်းး� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် သေး�းငယ််သည့််� ပါါတီီများ�း�

အတွွက််လည်းး� နေ�ရာာများ�း� ပိုု�မို�ဖ
ု န််တီးး�ပေး�းသည််။ တအာာင်းး�အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီသည်် ဖော်�်�ပြ�သင့််�သည့််�

ထင််ရှား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် မြော��ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် နေ�ထိုု�င််သည့််� ပထဝီီအနေ�အထားး�
အရ စုုစည်းး�ထားး�သည့််� တအာာင်းး�လူူမျိုး�း��များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ ယခင််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် တအာာင်းး�
အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီသည်် ဆန္ဒဒမဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၄.၃၈% ဖြ�င့််� (ပုံံ� ၃ ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ) ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ

၇.၃% (၇ ဦးး) ရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီသည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲ၏
၅.၄၄% ဖြ�င့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၁% (၁ ဦးး) သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� FPTP စနစ််တွွင်် ပါါတီီငယ််

များ�း�ကိုုလည်း
�
း� အားး�သာာစေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။

ပုံံ� ၄ - ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း� - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ�
	နေ�ရာာများ�း� ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� ��သပ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််

20%

32%

tjcm;EkdifiHa&;ygwDESifh
woD;yk*¾v

23%

trsKd;om;
'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh
zGHYNzdK;a&;ygwD

25%

&Srf;wkdif;&if;om;rsm;
'Drkdu&ufwpfygwD

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�နှှ
ှ
င့််� ဆင််တူူသည့််� ရလဒ််များ�း�ကိုု�
ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�တွွင််လည်း
ှ
း� တွေ့�့�ရှိိ�နိုင််ပါ
ု� ါသည််။ ဇယားး� ၃ တွွင်် လူူဦးးရေ�အရ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ အချို့့���သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�အတွွက်် လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ မမျှှတမှုုကို�ု ပြ�သနေ�သည့််�

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အရှေ့�့�ပိုုင်း
� း�၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််မြော��ာက််ပိုင်း
�ု း�နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တော�ာင််ပို�င်း
ု း�တို့့�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၉ ခုုတို့့��

ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� လားး�ရှိုးး��မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁ တွွင်် NLD သည်် ဆန္ဒဒမဲဲ များ�း�၏ ၃၁ % ဖြ�င့််�
အနိုုင််ရရှိ
�
�ခဲ့
ိ ့�ပြီး��း ဆန္ဒဒမဲဲ ၆၉% ရရှိိ�သည့််� ကျျန််ပါါတီီများ�း�မှာာ� နေ�ရာာမရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပေ�။ ယင်းး�သည်် ဤမဲဲဆန္ဒဒနယ််

အတွွင်းး�ရှိ�ိ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�၏ ၆၉ % တို့့��သည်် NLD မဟုုတ််သည့််� အခြား�း�ပါါတီီတစ််ခုုကိုု� ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းခဲ့့�ကြ�

သည််ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရပါါသည််။ မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�၏ ၃၁% ကိုု�သာာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီသည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််

တစ််ခုုလုံးး��၏ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သဖြ�င့််� ယင်းး�သည်် ကျျန််မဲဲဆန္ဒဒရှှင်် ၆၉% အတွွက်် မျှှတမှုုမရှိိ�ဘဲဲ

လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� မတူူညီီသည့််� အုုပ််စုုအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��ကိုု� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း�အကြား�း� တင်းး�မာာမှုု
များ�း�ကိုု� မြ�င့််�တက််စေ�နိုုင််သည််
�
။
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ဇယားး� ၃ -	ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၉ မြို့�့��နယ််တို့့�အတွွက်် အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီနှှင့််� နေ�ရာာမရရှိိ�
သော�ာ ပါါတီီများ�း�အတွွက်် ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� (ပြ�ည််နယ််အဆင့််�)
မြို့�့��နယ််

ကွွတ််ခိုု�င််

ကျိုု��င်းး�တုံံ�

မိုု�င်းး�ယန်းး�

လားး�ရှိုးး��

သီီပေါ�ါ

တာာချီီ�လိိတ််
တော�ာင််ကြီး��း

နမ့််�ဆန််

မိုု�င်းး�ပန််

မဲဲဆန္ဒဒနယ််

အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ

အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ

နေ�ရာာမရရှိိ�သည့််�

- ဆန္ဒဒမဲဲ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�
ု

ပါါတီီများ�း� - ဆန္ဒဒမဲဲ
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

တအာာင်းး� (ပလော�ာင််)အမျိုး�း��သားး�

၃၉%

၆၁%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၅၆%

၄၄%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၃၄%

၆၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၁%

၅၉%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၇%

၅၃%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၅၇%

၄၃%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၃၁%

၆၉%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၃၆%

၆၄%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း�

၅၈%

၄၂%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း�

၇၃%

၂၇%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၆%

၄၄%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၄၂%

၅၈%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၂%

၅၈%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၅၁%

၄၉%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၅%

၅၅%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း�

၄၄%

၅၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း�

၄၄%

၅၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၄၁%

၅၉%

ပါါတီီ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််

ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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၅.၃ ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��တွွင််
း
မြို့�့��နယ်် ၂၆ မြို့�့��နယ််ရှိိ�သဖြ�င့််� ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� ကိုုယ််စား
�
�း

လှှယ််နေ�ရာာ ၅၂ နေ�ရာာ ရှိိ�ပါါသည််။ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်�တွွင်် တပ််မတော်�်�က ခန့််�အပ််ထားး�သည့််�
တပ််မတော်�်�သားး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၁၈ ဦးးနှှင့််� တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် နှှစ််ဦးးရှိိ�သည််။ ၂၀၁၅

အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီပေါ�ါင်းး� ၁၆ ပါါတီီတို့့�� ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််ခဲ့
ု ့�

ကြ�သည််။ ပုံံ� ၅ တွွင်် တွေ့�့�ရသည့််�အတိုုင်း
� း� အဆိုု�ပါါ ၁၆ ပါါတီီတို့့��အနက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံနေ�ရာာ ၅၂ နေ�ရာာ

စလုံးး��ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့််� အခြေ�ေပြု�ုထားး�သည့််� ပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ NLD နှှင့််� USDP တို့့��သာာ

အနိုုင််ရရှိ
�
�ခဲ့
ိ ့�သည််။ ယင်းး�မှာာ� အဆိုုပါ
� ါ ပါါတီီနှှစ််ခုု စလုံးး��သည်် ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိ�ိ မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂၆ ခုုစလုံးး��တွွင််

ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပိုု�မို�၍
ု တိိကျျစွာာ� ဖော်�်�ပြ�ရပါါက NLD သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�
ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၅၄% ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၉၄% (၄၉ ဦးး) ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သည်် FPTP

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏

သေ�ချာ�ာပြီး�း�သားး�ဖြ�စ််သော�ာ

လက္ခခဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့််�

အများ�း�စုုအတွွက််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�နေ�ရာာ ပိုု�မို�ရရှိ
ု �စေ�မှု
ိ
ု ဖြ�စ််သည််။ NLD ပြီး�း�နော�ာက်် USDP သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲ

များ�း�၏ ၃၇% ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မဲဲကွဲဲ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နေ�ရာာ ၆% (၃ ဦးး) သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဝင််ရော�ာက််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သည့််� ကျျန််ပါါတီီ ၈၈% (၁၄ ပါါတီီ) တို့့��သည်် မည််သည့််� နေ�ရာာမှှ မရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ဘဲဲ (ပုံံ� ၆ ကိုု�
ကြ�ည့််�ရှုုပါါ) စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၉% (၂၇၀၄၄၇ မဲဲ) သည်် အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

NLD မှှ ကြီး�း�စွာာ� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သည့််� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�၌ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ ၁၂% (၂ ပါါတီီ) သည််သာာ
နေ�ရာာရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ပုံံ� ၅ - ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း� - ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
အတွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�နှှင့််�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�
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ပုံံ� ၆ - ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ်် - ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ�
နေ�ရာာများ�း�အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� ��သပ််ချျက််

94%

6%
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ဇယားး� ၄ တွွင်် လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည်် ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� �ဒေ�သ
း
ကြီး��လွှ
း တ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး� မျှှတသော�ာ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု မည််သို့့�� အတားး�အဆီးး�ဖြ�စ််စေ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း� ဒေ�သကြီး��း

အတွွင်းး� မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၂၆ မြို့�့��နယ််ရှိိ�သော်�်�လည်း�း တူူညီီသော�ာ အခြေ�ေအနေ�တစ််ခုုကိုုပ
� င်် ရင််ဆိုုင််နေ�ရခြ�င်း
�
�း

ဖြ�စ််သဖြ�င့််� ၅ မြို့�့��နယ််တို့့��ကိုသာာ
ု�
ဥပမာာများ�း�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အနိုု�င််ရရှိ�သည့့်�
ိ
ပါါတီီသည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့့်� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွင်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၅၀% အထက်် ရရှိိ�

ခဲ့့�သဖြ�င့််� ဤဒေ�သအတွွင်းး� အနိုုင််ရရှိ
�
ိ�သူူသည်် မဲဲထက််ဝက််ကျော်�်��ရရှိိ�သူူဖြ�စ််သည််။ ထို့့�ကြော
� ��ာင့််� လူူနည်းး�စုုကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း�သည်် နေ�ရာာရရှိိ�ရန််အခွွင့်�်အလမ်းး� လျော့�့��နည်းး�သွားး��ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�
ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွင့်
ွ ်� ပိုု�မို�နည်း
ု
း�ပါးး�သွားး��သည််။

ဇယားး� ၄ - ဧရာာဝတီီတိုင်းး�ဒေ�သ
ု�
ကြီး�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၅ မြို့�့��နယ််ရှိိ� အနိုုင်
� ရရှိိ�သည့််�
်
ပါါတီီ
နှှင့််� နေ�ရာာမရသည့််� ပါါတီီများ�း�အတွွက်် ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး�
ု (ပြ�ည််နယ််အဆင့််�)
နေ�ရာာမရသည့််�

မဲဲဆန္ဒဒနယ််

မြ�န််အော�ာင််

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၆၂%

၃၈%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၆၄%

၃၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၄၁%

၅၉%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၄၀%

၅၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၉%

၄၁%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၈%

၄၂%

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�း နှှင့််�

၄၇%

၅၃%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၄၈%

၅၂%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၅၄%

၄၆%

မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၂

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််

၆၀%

၄၀%

အိိမ််မဲဲ
ဇလွွန််

ကျော�ာ�င်းး�ကုုန်းး� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁

ပုုသိိမ််

အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််� ပါါတီီ

အနိုု�င််ရရှိိ�သည့််�

မြို့�့��နယ််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ

ပါါတီီ - ဆန္ဒဒမဲဲ % ပါါတီီများ�း� - ဆန္ဒဒမဲဲ %

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
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ခွုံံ��ငုံံ၍
� ဆိုု�ရပါါက ခြုံ�ံ�ငုံံပြီး�
� �း ဆိုု�ပါါက ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�အရ လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည််

မလုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုနှှင့််� အလွွန််အကျွံံ� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုတို့့�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ တစ််ဖက််
တွွင်် ပါါတီီငယ််များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် နေ�ရာာအနည်းး�ငယ််မျှှသာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ပါါတီီအများ�း�စုုသည်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံရကာာ

ဆနမဲဲ ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် အလေ�အလွွင့််� ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�သည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင်် ပါါတီီကြီး�း�များ�း�သည််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ အပိုု�ဆုုများ�း�ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�ကြ�ပြီး��း အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််စလုံးး�ရှိ
� ိ� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�
လူူများ�း�စုုမှှ များ�း�စွာာ� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််လာာစေ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည််လ
လူူဦးးရေ� အချိုး�း��အစား�းဆိုုင််ရာာ
�
ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုတွွင််လည်း�း မျှှတမှုုမရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဇယားး� ၂၊ ၃ နှှင့််� ၄ တို့့�တွွင််
�

တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် FPTP စနစ််၏ ရလဒ််များ�း�သည်် မျှှတမှုု ရှိိ�ချျင််မှှရှိ�မ
ိ ည််ဖြ�စ််
သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�စနစ််သည်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီငယ််များ�း�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု ရံံဖန််ရံံခါါ ဖန််တီးး�ပေး�းပြီး�း�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ အပိုု�ဆုုရရှိ�နို
ိ င််
ု� မည့််� အာာမခံံချျက််သည်် ပါါတီီကြီး�း�များ�း�အားး� အခြား�း�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

စနစ််များ�း�နှှင့််�

နှိုု�င်းး�စာာလျှှင််

ပိုု�၍

တွွန်းး�တွွန်းး�တိုု�က််တို�က််
ု ပြို��င််
ု ဆိုု�င််ရန််

အားး�ပေး�းလှုံ့့��ဆော်�်�နိုုင််သည််
�
။

ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�သည်် မကြာ�ာခင််ကျျင်းး�ပမည့််� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််မဲဲ

ဆွွယ််လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ကိုု� အခွွင့်�ကော�ာင်း
်
း�
ယူူနိုုင််သည််
�
(Naw Gladys Maung Maung, 2020)။
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6/ 2015 a½G;aumufyGJ &v'frsm;udk
tcsKd;usudk,fpm;jyKpepfatmufwGif 		
tajctaeuGJjym;rItvdkuf
cGJjcrf;pdwfjzmokH;oyfjcif;
ဤအခြေ�ေအနေ�တွွင်် PR နှှင့််� FPTP စနစ််အကြား�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််သော�ာပါ
ု
ါတီီ
များ�း�၌ ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာရရှိိ�မှုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

၆.၁။ ပြ�ည််သူ့�့ လွှတ်
ှ ်တော်�်�
အကယ််၍ PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ပါါတီီတစ််ခုုချျင်းး�စီီရရှိ�သော�ာ
ိ
ဆန္ဒဒမဲဲပမာာဏအရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ

များ�း�ကိုု� အချိုး�း��ကျျမျှှဝေ�ခဲ့့�ပါါက ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�သည််
ှ
မည််သို့့��မည််ပုံံ�ရှိိ�မည််ကိုု� ပုံံ� ၇ ၌ ပြ�သထားး�သည််။
၎င်းး�တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက်် သိိသိိသာာသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း�
ု
တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ NLD

သည်် ဆန္ဒဒမဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၅၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရရှိ�ခဲ့
ိ ့�သည့််�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာအားး�လုံးး��

ပေါ�ါင်းး�၏ ၇၉% (၂၅၅ နေ�ရာာ) အစား�း လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�၏ ၅၉% (၁၉၁

နေ�ရာာ) သာာ ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� PR စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�င့််� NLD သည်် လွှှတ််တော်�်�

ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ ၆၄ နေ�ရာာ ဆုံးး��ရှုံးး��မည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ထပ််အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� USDP ၏ ဖြ�စ််ရပ််

တွွင်် တွေ့�့�ရှိိနို
� င််ပါ
ု� ါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ပုံံ� (၇) တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရသည််မှာာ� PR စနစ််တွွင်် USDP သည််
လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�၏ ၉% (၃၀ နေ�ရာာ) အစား�း လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

နေ�ရာာအားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�၏ ၂၉% (၉၄ နေ�ရာာ အတိိအကျျ) ရရှိိမ
� ည််ဖြ�စ််ကာာ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် သူူတို့့�၏
� အတိုုက််
�

အခံံအနေ�အထားး�ကိုု� ပိုု�မို�အားး�ကော�ာင်း
ု
း�စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အတိုုက််
� အခံံအင််အားး�ကော�ာင်းး�
စေ�မှုုသည်် FPTP စနစ််၏ လက္ခခဏာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယခုုရလဒ််အရ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�တွွင််
ှ

အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အတိုုက််
� အခံံတည််ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းအားး�မြှော��ာ�က််ပြု�ုနိုု�င််သည့််� စနစ််မှာာ� PR စနစ််ပင််

ဖြ�စ််သည််။

ထို့့��အပြ�င်် PR စနစ််၏ လက္ခခဏာာအရ ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�တွွင််
ှ
နေ�ရာာရပါါတီီများ�း� အရေ�အတွွက််သည််

FPTP စနစ််တွွင်် ၁၄.၈% ရှိိ�နေ�ရာာမှှ ၁၇.၈% (၁၂ နေ�ရာာ မှှ ၁၄ နေ�ရာာအထိိ) သို့့�� တိုးး��တက််လာာမည််

ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ မရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�

တိုုင်း
� �ရင်း
း �း သားး�စည်းး�လုံးး�ညီီညွွတ််
�
ရေး�းပါါတီီသည်် ဆန္ဒဒမဲဲစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၁.၉% ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််အ
� တွွက်် လွှှတ််တော်�်�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၁.၉၃% (၆ နေ�ရာာ) ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် FPTP စနစ််အော�ာက််
တွွင်် အနိုု�င််ရခဲ့့�သည့််�ပါါတီီအချို့့���သည်် PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ လက််မဲ့့�ဖြ�စ််သွားး��

ပေ�မည််။ ဥပမာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ၀.၆၂% ဖြ�င့််� FPTP စနစ််အော�ာက််တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ်် ၂ နေ�ရာာ

ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဇိုုမီး
� း�ဒီီမို�ုကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််ပါါတီီသည်် PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် တစ််ယော�ာက််မျှှ
ရရှိိ�မည််မဟုုတ််ပေ�။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််နှှင့််� အချိုး�း��ကျျ
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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ပုံံ� ၇။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် အခြေ�ေအနေ�
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ချျက်် - ပြ�ည််သူ့�့ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ�
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အသီးး�သီးး�ရရှိိ�မည့််�နေ�ရာာများ�း�
vDql;trsKd;om;zGHYNzdK;a&;ygwD

0.62

ZkdrD; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

0.62

0'Drkdu&ufwpfygwD

0.31

ukd;uef.'Drkdua&pDESifh nDnGwfa&;ygwD

0.31

ucsifjynfe,f'Drkdua&pDygwD

0.31

u&ifjynfolYygwD

0.38
wtmif;(yavmif)trsKd;om;ygwD 0.93
0.4
rGeftrsKd;om;ygwD
trsKd;om;'Drkdua&pDtiftm;pk

0.44
0.52

&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdu&ufwpfygwD

0.58
0.31
woD;yk*¾v
0.77

jrefrmEdkifiHawmifolv,form;zGHYNzdK;wkd;wufa&;ygwD

0.8
0.93
ytkd0f;trsKd;om;tzGJYcsKyf
1.03

trsKd;om;wkd;wufa&;ygwD

1.06
&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf 3.72
1.62
wkdif;&if;om;pnf;vkH;nDnTwfa&;ygwD

1.93
&ckdiftrsKd;om;ygwD 3.72
2.26
9.29
jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh zGHYNzdK;a&;ygwD

29.22

trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf
FPTP jzifh ae&m&onfh &mckdifEIef;
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59
PR jzifh ae&m&onfh &mckdifEIef;

78.95

မျှှတစွာာ� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသော�ာအခါါ ခွဲဲ�တမ်းး�ပမာာဏ ပြ�ည့််�မီီခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အချို့့���သော�ာ ပါါတီီများ�း�သည်် ဖယ််ချျန််ခံံ
ရသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ခြုံ�ံ�ငုံံဆို
� ု�ရသော်�်� PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ပါါတီီများ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အတိုု�င်းး�အတာာ

သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မြ�င့််�တက််လာာမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သေး�းငယ််သော�ာ၊ လူူမျိုး�း��စုုနှှင့််� ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ုပါါတီီ
များ�း� ပိုုမို
� �ပါ
ု ါ၀င််လာာမှုုကို�ု ဖြ�စ််စေ�သည်် (ပုံံ� ၈ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� စုံံလင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
�
အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း� လွှှတ််တော်�်�တွွင််

နေ�ရာာရရှိိ�လာာကြ�လျျင်် ၎င်းး�တို့့�အနေ�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ပြော��ာဆိုု�နိုင််
ု� ခွွင့််�

ရှိိ�လာာကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ပိုုမို
� များ�း�ပြား�း�သော�ာ
ု�
နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းပါါတီီများ�း�

လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး� နေ�ရာာရရှိိ�နိုင််သဖြ�
ု�
င့််� အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သည့််� မဲဲအရေ�အတွွက်် လျော့�့��နည်းး�သွားး��သည််။

အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သည့််�မဲဲ ၃% (အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� ၆၈၂.၇၇၃) ကိုုသာာ
�
တွေ့�့�ရသည််။ အကယ််၍

မဲဲဆန္ဒဒနယ််၏ ပမာာဏ (ဆိုုလို
� �သည််မှာာ
ု
� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုစီီတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မည့််� ကိုု�ယ််စား�း

လှှယ်် နေ�ရာာအရေ�အတွွက််) နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ခြား�း�နား�းစွာာ� ပုံံစံ
� ံသတ််မှှတ််

မည််ဆိုု�လျှှင်် လာာမည့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ပိုု�မို�မျှ
ု ှတသော�ာ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုကို�ု ရရှိိ�နိုင််
ု� မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဤ
အခြေ�ေအနေ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး�သပ််မှု
�
အ
ု ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ပြော��ာဆိုု�နိုင််သည််
ု�
။

ပုံံ� ၈။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် အခြေ�ေအနေ�
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ချျက်် - ပြ�ည််သူ့�့ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံရှု
� မြ�
ု င််ခြ�င်းး�
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၆.၂။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�
PR စနစ်် စစ််စစ််ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််သည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ််ကြီး��း တစ််

ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�သည််
ှ

မည််သို့့��ဖြ�စ််လာာမည််ကိုု� ပုံံ� (၉) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း�တွွင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

လွှှတ််တော်�်�သည်် မည််သို့့�ဖြ�စ််လာာ
�
မည််ကိုု� ပုံံ� (၉ ) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပါါတီီများ�း�သည်် hare quota
ဖြ�င့််� တွွက််ထုုတ််ထားး�သော�ာ quota မမှီီ�လျှှင်် ဖယ််ထုုတ််ခံံရမည််ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�တို့့� အနကျျ ၅၄% သာာ (၁၄

ပါါတီီသာာ) လွှှတ််တော်�်�တွွင်် နေ�ရာာရကြ�လိိမ့််�မည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� FPTP စနစ််နှှင့််� မတူူသည့််� ဓနုု
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပါါတီီကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�နှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂလ ကိုုယ််စား
�
�း
လှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�နေ�ရာာရရှိ�ကြ�
ိ မည််ဖြ�စ််သည််။

tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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NLD ပါါတီီအနေ�ဖြ�င့််�ဆိုလျှ
ု� ှင်် ၂၇% ဖြ�င့််� ဆန္ဒဒမဲဲအများ�း�ဆုံးး��ရရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ

စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၂.၉% (၂၂ နေ�ရာာ) အစား�း ၂၈% (၂၇ နေ�ရာာ) ဖြ�င့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း� ပိုု�မို�ရရှိ
ု �မ
ိ ည််

ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူပင်် ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီသည်် FPTP စနစ််အရ ၁% (၁

နေ�ရာာ) သာာ ရရှိိ�ရာာမှှ PR စနစ််တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၆ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း� (၆ နေ�ရာာ) ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင်် USDP ပါါတီီ၏ လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�သည်် ၃၂% မှှ ၂၈%

(အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� ၃၁ နေ�ရာာ မှှ ၂၇ နေ�ရာာအထိိ) နှှင့််� SNLD ပါါတီီသည်် လွှှတ််တော်�်�ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််

နေ�ရာာ ၂၅% မှှ ၁၉% (အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ� ၂၄ နေ�ရာာမှှ ၁၈ နေ�ရာာအထိိ)သို့့�� လျော့�့��ကျျသွားး��မည််

ဖြ�စ််သည််။ FPTP စနစ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဥ််ပါါက PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် အခြား�း�ပါါတီီနှှစ််ခုု ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််ရရှိိ�မှုု

များ�း�ရှိိ�လာာမည််ဖြ�စ််ရာာ အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဆန္ဒဒမဲဲပမာာဏသည််လည်းး� ၃.၇% (အရေ�အတွွက််

အားး�ဖြ�င့််� ၇၂၈၃၇ မဲဲ) သို့့��အထိိ လျော့�့��နည်းး�သွားး��နိုုင််သည််
�
။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကယ််၍ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၌ PR စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ခဲ့
� ့�ပါါက SNLD သည်် တတိိယ အင််အားး�အကြီး��ဆုံးး
း �� ပါါတီီတစ််ခုု
အဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့မ
့� ည်် (ပုံံ� ၉ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ပုံံ� ၉။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ�း�ကိုု� PR စနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် အခြေ�ေအနေ�
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််ချျက်် - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�
အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အသီးး�သီးး�ရရှိိ�မည့််� နေ�ရာာများ�း�

woD;yk*¾v
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၆.၃ ဧရာာဝတီီတိုင်းး�ဒေ�သ
ု�
ကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
အကယ််၍သာာ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် PR စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ခဲ့
� ့�ပါါက ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� �ဒေ�သ
း
ကြီး��လွှ
း တ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး�

သိိသာာသည့််� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖြ�စ််လာာမည််ဖြ�စ််သည််။ အမှှန််စင််စစ််တွွင်် ရလဒ််

များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့ကို
� ု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�တို့့သည််
�
သိိသိိသာာသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�

သဖြ�င့််� NLD သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲ၏ ၅၅.၅% ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၉၄% (၄၉ ဦးး) အစား�း
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ၅၅% (၂၉ ဦးး) ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� USDP သည်် ဆန္ဒဒမဲဲ ၃၈% ဖြ�င့််� နေ�ရာာ ၆% (၃ ဦးး၊

ပုံံ� ၁၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုပါ
ု ါ) အစား�း ၃၈% (၂၀ ဦးး) ရရှိိမ
� ည််ဖြ�စ််သည််။ နေ�ရာာများ�း�အားး� ပါါတီီတစ််ခုုချျင်းး�စီီ ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�

ဆန္ဒဒမဲဲရာာခိုုင််နှု
� ုန်းး�အတိုုင်း
� း� ခွဲဲ�ဝေ�ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သဖြ�င့််� NLD ၏ နေ�ရာာများ�း�သည်် သိိသိိသာာသာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် PR သည်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီငယ််များ�း�အားး� သီီအိုု�ရီီအားး�ဖြ�င့််�သာာမကဘဲဲ ဤ

ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် လက််တွေ့�့�ပါါဝင််စေ�နိုုင််ရ
� န်် အာာမခံံပေး�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််ဆို
� သော်�်�
ု�
ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�အားး�

အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�ပါါက နော�ာက််ထပ်် ပါါတီီ ၃ ခုုတို့့��သည််လည်းး� နေ�ရာာရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ PR စနစ််၏
အားး�သာာချျက််တစ််ခုုမှာာ� မဲဲများ�း�သူူအနိုုင််ရစနစ််ကဲ့
�
့�သို့့�မဟုုတ််ဘဲဲ မဲဲအလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််မှုု ပိုု�မို�နည်း
ု
း�ပါးး�စေ�ပြီး��း
ဤဖြ�စ််စဉ််တွွင်် လေ�လွွင့််�မဲဲ ၂% (၅၉၂၆၅ မဲဲ) သာာ ရှိိ�ခဲ့့�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကယ််၍ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််

အတွွင်းး� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်� အတွွက်် PR စနစ််ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါက နေ�ရာာရရှိိ�မည့််�

နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း� ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�
ု
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပါါတီီကြီး�း�တစ််ခုုမှှ လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�ခြ�င်းး� သိိသိိသာာသာာ လျော့�့��ကျျ

သွားး��မည််ဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုံံ� ၁၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုပါါ)။

ပုံံ� ၁၀ - PR စနစ််အရ ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း�အပေါ်�်
သုံးး��သပ််ချျက်် - ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� နေ�ရာာများ�း�အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံ�
သုံးး��သပ််ချျက််
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ပုံံ� ၁၁ - PR စနစ််အရ ဖြ�စ််လာာနိုုင်
� သည့််�
်
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း�အပေါ်�်

သုံးး��သပ်ချျက်
်
် - ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�၏
နေ�ရာာများ�း�အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� ��သပ််ချျက််
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ပုံံ� ၁၂ - PR စနစ််အရ ဖြ�စ််လာာနိုုင်
� သည့််�
်
၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း�အပေါ်�် သုံးး��သပ်ချျက်
်
်
- ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� နေ�ရာာများ�း�အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံသုံးး
� �သပ်
�
်ချျက််
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7/ aqG;aEG;csufESifh e*kH;csKyfokH;oyfcsuf
ဤစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် လက််ရှိိ� (FPTP) ၏ အားး�သာာချျက််၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�နှှင့််�တကွွ

အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� (PR) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တို့့�အားး� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�

အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််�တို့့�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��င််ခဲ့
ု ့�သည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏
ရှုုထော�ာင့််�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရလဒ််များ�း�အရ အဆိုုပါ
� ါ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှစ််ခုုတို့့�သည်် မတူူညီီ

သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အပေါ်�် သိိသာာကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ရှိ�ကြ�ပါ
ိ
ါသည််။ အထင််ရှား��းဆုံးး��

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� PR စနစ််သည်် ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�သ
ု
ည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အားး� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�

သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�စေ�ကာာ ၎င်းး�တို့့�အားး� ပိုု�မို�ကို
ု ယ််စား
�ု
�းပြု�ုနိုုင််စေ�ခြ�င်း
�
း�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပါါတီီများ�း�စွာာ�တို့့��မှာာ�

နေ�ရာာမရဘဲဲ ကျျန််နေ�ခဲ့့�ဦးးမည််ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယမြော��ာက်် အသိိသာာဆုံးး�� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််မှာာ� အစိုးး��ရအဆင့််�

နှှစ််ရပ််စလုံးး��ရှိိ�

လွှှတ််တော်�်�များ�း�အတွွင်းး�

ဆက််စပ််ပါါသည််။

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာအရေ�အတွွက််

၎င်းး�အရေ�အတွွက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုသည််
ု

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း�နှှ
ု
င့််�

အခြေ�ေပြု�ုထားး�သည့််�

တစ််နိုုင််ငံ
� ံလုံးး��လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သော�ာ ပါါတီီများ�း�နှှင့််�တကွွ အရွွယ််အစား�းသေး�းငယ််သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း

ပါါတီီများ�း�အပေါ်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��တို့့�တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််�
စနစ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအော�ာက််တွွင်် လေ�လွွင့်�ဆုံးး
် �ရှုံးး��သွားး
�
��သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််အနေ�ဖြ�င့််� အရေး�းပါါသော�ာ
သက််ရော�ာက််မှုုကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။

ပထမဦးးစွာာ� FPTP စနစ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် ပါါတီီငယ််များ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသည််

အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််စလုံးး�တို့့
� တွွင််
�
ပိုုမို
� တိုးး
ု� �� တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာပါါသည််။ အတိိအကျျဆိုုရပါ
� ါက ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ

တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာရရှိိ�သည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီအရေ�အတွွက််သည်် ၁၄.၈% မှှ ၁၇.၃% (၁၂ ပါါတီီ မှှ
၁၄ ပါါတီီ)၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�တွွင််
ှ
၃၈.၄% မှှ ၄၆% (၁၀ ပါါတီီ မှှ ၁၂ ပါါတီီ) နှှင့််� ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�

ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်� တွွင်် ၁၂% မှှ ၃၁% (၂ ပါါတီီ မှှ ၅ ပါါတီီ) သို့့�� တိုးး��တက််လာာခဲ့့�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�

တွွင်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�တွွင်် ၈၃% (၈၁ ပါါတီီ အနက်် ၆၇ ပါါတီီ)၊ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၅၄% (၂၆ ပါါတီီ

အနက်် ၁၆ ပါါတီီ)နှှင့််� ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��တွွင််
း
၆၉% (၁၆ ပါါတီီ အနက်် ၁၁ ပါါတီီ) စသဖြ�င့််�

လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�သို့့� ပါါတီီများ�း�ပိုု�မို�ု ရော�ာက််ရှိိ�စေ�သော်�်�လည်းး� ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာ မရဘဲဲကျျန််နေ�ခဲ့့�

သည့််� ပါါတီီများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��တိုုင််
� FPTP စနစ််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက PR စနစ််သည််
လွှှတ််တော်�်�သုံးး��ရပ််အတွွင်းး�သို့့� ပိုုမို
� �များ�း�ပြား�း�သ
ု
ည့််� ပါါတီီများ�း�ကိုု� ရော�ာက််ရှိိ�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

ဒုုတိိယအားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�အတွွင်းး� အကြီး��မား
း �းဆုံးး��ပါါတီီနှှစ််ခုုတို့့��အကြား�း�ရှိိ� နေ�ရာာအရေ�

အတွွက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း�မှာာ
ု
� အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ထင််ရှား��းသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် PR
စနစ််အရ NLD ၏ နေ�ရာာများ�း�သည်် ၇၉% မှှ ၅၉% သို့့�� (၂၅၅ နေ�ရာာမှှ ၁၉၁ နေ�ရာာသို့့��) လျော့�့��ကျျသွားး��ပြီး�း�

USDP ၏ နေ�ရာာများ�း�သည်် ၉% မှှ ၂၉% သို့့�� (၃၀ နေ�ရာာမှှ ၉၄ နေ�ရာာသို့့��) တိုးး��တက််လာာစေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ယင်းး�သည်် နေ�ရာာများ�း�အားး� အချိုး�း��ကျျခွဲဲ�ဝေ�သည့််�အခါါ အတိုု�က််အခံံ ပါါတီီများ�း�သည်် အစိုးး��ရကိုု� အပြ�န််
အလှှန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန်် အင််အားး�ကြီး��လာာပြီး�
း
�း ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ခိုုင််မာာအားး�ကော�ာင်း
�
း�စေ�ကြော��ာင်းး� စံံနမူူနာာ

ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူ စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််တစ််ခုုကိုု� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� တွေ့�့�မြ�င််

နိုုင််သည််
�
။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� USDP နှှင့််� NLD တို့့��နှှစ််ခုုစလုံးး�သည််
�
ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အခြေ�ေပြု�ုထားး�သည့််�
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�ဖြ�စ််ကြ�သဖြ�င့််� USDP သည််သာာ NLD အတွွက်် အဓိိက ပြို��င််ဖက််ဖြ�စ််သည််
ု
။ မည််သို့့��

ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရလဒ််အရ အကယ််၍ SNLD သည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိ�ိ အခြား�း�နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီများ�း�နှှင့််�

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လို�က််ပါ
ု
ါက

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ

တတိိယမြော��ာက််

အင််အားး�ကြီး��ပါ
း ါတီီတစ််ခုု

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ အလားး�တူူပင်် PR စနစ််သည်် ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိ�ိ

အတိုုက််
� အခံံများ�း�ကိုုလည်း
�
း� ခိုုင််မာာအားး�ကော�ာင်း
�
း�စေ�သဖြ�င့််� ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ဆိုု�ရပါါက PR စနစ််သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ
tcsKd;us udk,fpm;vS,fpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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တွွင်် အင််အားး�ကြီး�း�မား�းသည့််� အတိုုက််
� အခံံပါါတီီများ�း�နှှင့််�တကွွ အကြီး��ဆုံးး
း �� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုအစား�း

ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိ�သ
ိ ည့််� အခြား�း�ရွေး�း�ချျယ််စရာာပါါတီီများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းတို့့��ကိုုပါ
� ါ အားး�ပေး�းကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�

နေ�ပါါသည််။

စနစ််နှှစ််ခုုတို့့��တွွင်် ပိုု�မို�သေး�
ု
းငယ််သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခြေ�ေပြု�ုနှှင့််� ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ု နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�

အကြား�း�တွွင််လည်းး� သိိသာာသည့််� နေ�ရာာအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖြ�စ််လာာပေ�မည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� FPTP
စနစ််အရ ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�တွွင်် နေ�ရာာ ၃.၇% (၁၂ နေ�ရာာ) ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ANP သည်် PR စနစ််တွွင််
နေ�ရာာ ၂.၁၉% (၇ နေ�ရာာ) သာာ ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� SNLD သည်် နေ�ရာာ ၃.၇% မှှ ၁.၅၇% (၅ နေ�ရာာ) သာာ

ရရှိိ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််တွွင်် နေ�ရာာများ�း�အားး� အချိုး�း��ကျျ ခွဲဲ�ဝေ�လိုုက််သ
�
ည့််�အခါါ ပါါတီီနှှစ််ခုုတို့့��

အတွွက်် နေ�ရာာအရေ�အတွွက််သည်် အမှှန််စင််စစ််တွွင်် လျော့�့��ကျျသွားး��ခဲ့့�ပါါသည််။ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််�

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၌ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၅% ဖြ�င့််� နေ�ရာာ ၁% (၁ နေ�ရာာ) ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�

ရှှမ်းး�တိုင်း
�ု း�ရင်းး�သားး�များ�း� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီသည်် PR စနစ််တွွင်် နေ�ရာာ ၆.၃% (၆ နေ�ရာာ) ရရှိိ�မည််

ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်�တွွင်် ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ မည််

သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီမျှှ နေ�ရာာရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ PR စနစ််အော�ာက််တွွင််မူူ စုုစုုပေါ�ါင်းး� နေ�ရာာ

၇% ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် မှှတ််သားး�ရန်် အချျက််တစ််ခုုမှာာ� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အခြေ�ေ

အနေ�တွွင်် PR စနစ််သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခြေ�ေပြု�ုနှှင့််� ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ု နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�အတွွက််

ပေး�းအပ််ထားး�သည့််� နေ�ရာာများ�း�ကိုု� နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််မူူ

ယင်းး�သည်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့၏
� စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုကိုမူူ
ု� တိုးး��တက််လာာစေ�ခဲ့့�ခြ�င်း�ဖြ�စ််သည််
း
။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အော�ာက််တွွင်် အလေ�အလွွင့််� ဖြ�စ််သွားး��မည့််� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�
သည်် တွေး�း�ကြ�ည့််�ထားး�သည့််� PR စနစ််အော�ာက််တွွင််ထက်် များ�း�စွာာ�ပိုုမို
� �ပါ
ု ါသည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�

အချို့့���သော�ာ ပါါတီီများ�း�သည်် ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့�အပေါ်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူ၏ အမှှန််တကယ််

ထော�ာက််ခံံမှုထ
ု က်် ပိုု�မို�နည်း
ု
း�ပါးး�သည့််� နေ�ရာာအရေ�အတွွက််များ�း�သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�သော့�့�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�၌ FPTP စနစ််အော�ာက််တွွင်် အလေ�အလွွင့်�် ဖြ�စ််သွားး��သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲ

အရေ�အတွွက််သည်် PR စနစ််အော�ာက််တွွင်် အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််မည့််� ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််ထက်် ၃ ဆ

နီးး�ပါးး� ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�ပါ
ု
ါသည်် (၈.၁၂% နှှင့််� ၃%)။ အလားး�တူူပင်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင််လည်းး� PR စနစ််သုံးး��
ပါါက ဆန္ဒဒမဲဲလေ�လွွင့််�မှုု ၄% ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� လက််ရှိိ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အရ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််

ဆန္ဒဒမဲဲ လေ�လွွင့််�မှုု ၆.၃% ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အထင််ရှား��းဆုံးး�� ဥပမာာမှာာ� ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��ဖြ�စ််
း
ပြီး�း� FPTP စနစ််တွွင်် အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််သွားး��သည့််� ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််သည်် PR စနစ််တွွင််ထက်် ၄ ဆ

(၉% နှှင့််� ၂%) ပိုု�မို�မြ�
ု င့််�မား�းပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အဆိုုပါ
� ါ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အရ PR စနစ််တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�

အလေ�အလွွင့််�ဖြ�စ််မှုု ပိုု�မို�နည်း
ု
း�ပါးး�စေ�သည့််� အလားး�အလာာတစ််ခုုကိုု� ထင််ရှား��းစွာာ� တွေ့�့�မြ�င််ရပါါသည််။

လက််ရှိိ� လေ့�့လာာမှုု ရလဒ််များ�း�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှစ််မျိုး�း��တို့့�၏

သီီအိုုရီီအားး�ဖြ�
�
င့််� ရရှိိ�လာာမည့််� အလားး�အလာာများ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််သုံးး��သပ််ရန်် ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အော�ာက််တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဇယားး� ၅ ၌ FPTP နှှင့််� PR စနစ််တို့့��၏ အသေး�းစိိတ်် လက္ခခဏာာများ�း�အားး� သီီအိုုရီီ
�

အားး�ဖြ�င့််� အကြ�မ်းး�ဖျျဉ်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််တစ််ခုု (Reynolds et al., ၂၀၀၈ နှှင့််� Williams ၂၀၀၅ တို့့��တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အတိုု�င်းး�)နှှင့််�တကွွ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံအတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းမှုု (သို့့��မဟုုတ်် မရှိိ�မှု)ု

တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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ဇယားး� ၅ -	ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှစ််ခုုတို့့�၏ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� သီီအိုရီ
ု� ီပို�င်းး�ဆို
ု
�င်
ု ်ရာာ လက္ခခဏာာများ�း�နှှင့််�
၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််များ�း�

a&G;aumufyGJ
pepf
FPTP

FPTP

oDtkd&Dykdif;qkdif&m vu©Pm
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ အပိုု�ဆုုများ�း�
ဖြ�င့််� ပါါတီီတစ််ခုုတည်းး� ပါါဝင််သည့််�
အစိုးး��ရ များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ပြီး�း�
ကျျယ််ကျျယ်် ပြ�န့််�ပြ�န်် အခြေ�ေပြု�ုထားး�
သည့််� ပါါတီီများ�း�ကိုု� အားး�သာာစေ�သည််
(Reynolds et al., ၂၀၀၈၊
စာာမျျက််နှာာ� ၂၈)
အင််အားး�ကြီး�း� အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ�း�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမှုုကို�ု အားး�ပေး�းသည််
(Reynolds et al., ၂၀၀၈၊
စာာမျျက််နှာာ� ၂၈)

FPTP

ပထဝီီအနေ�အထားး�အရ စုုစည်းး�နေ�
သည့််� အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� အားး�သာာ

စေ�သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈)

FPTP

လူူနည်းး�စုု/သေး�းငယ််သည့််� ပါါတီီများ�း�

ကိုု� မျှှတစွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုုင််မှု
� ု မရှိိ�စေ�
ဘဲဲ ဖယ််ကြ�ဉ််ထားး�သည်် (Reynolds
et al., ၂၀၀၈၊ စာာမျျက််နှာာ� ၂၉)

FPTP:

pm&if; PR

ပါါတီီတစ််ခုု၏ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�
ဆန္ဒဒမဲဲ ပမာာဏနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�

အတွွင်းး� နေ�ရာာပမာာဏတို့့��အကြား�း�

ကွာာ�ဟချျက််ကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�သည််
(Williams ၂၀၀၅)။

PR:

pm&if; PR

လက််တွေ့�့�တွွင််
အတည််ပြု�ုထားး�
ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�

လူူနည်းး�စုု ပါါတီီများ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
မှုုကို�ု အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းသည််
(Reynolds et al., ၂၀၀၈)

Oyrm
အနိုုင််ရပါ
�
ါတီီ (NLD) သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၅၉% ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�

လွှှတ််တော်�်�ရှိ�ိ နေ�ရာာ ၇၉% ကိုု� ရရှိိ�

ထားး�သည််။

X

စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဆန္ဒဒမဲဲများ�း�၏ ၂၈% ရရှိိ�သည့််�
အတိုုက််
� အခံံပါါတီီတစ််ခုု (USDP)

သည်် ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး�
နေ�ရာာ ၉% မျှှသာာ ရရှိိ�ထားး�သည််။

တအာာင်းး�လူူမျိုး�း��များ�း�သည်် ပထဝီီ
အနေ�အထားး�အရ စုုစည်းး�နေ�သဖြ�င့််�
ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး� နေ�ရာာ ၁%
နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး�
၇.၃% ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။
ဇယားး� ၂ နှှင့််� ၃ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အတိုုင်း
� း� အချို့့���သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�အတွွက််
မျှှတမှုုမရှိိ�သော�ာ လူူဦးးရေ�ဆိုုင််ရာာ
�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။
NLD နှှင့််� USDP တို့့�� ရရှိိ�သည့််� နေ�ရာာ
များ�း� အကြား�း�ရှိိ� ကြီး�း�မား�းသည့််� ကွာာ�ဟမှုု
ကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််� USDP သည်် ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်�တွွင်် FPTP စနစ််၌ ၉%
(၃၀ နေ�ရာာ) ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း PR စနစ််တွွင််
နေ�ရာာ ၂၉% (၉၄ နေ�ရာာ) ရရှိိ�မည််
ဖြ�စ််သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ထော�ာက််ခံံမှုု
အလွွန််နည်းး�ငယ််သည့််� (သတ််မှှတ််
ပမာာဏအထက််ရှိိ�သော�ာ) ဒေ�သ
အလိုု�က်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၊ ဥပမာာ
FPTP စနစ််တွွင်် နေ�ရာာမရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ဓနုု
တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ�း� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ပါါတီီတို့့��ကိုု� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ရရှိိ�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;
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a&G;aumufyGJ
pepf
PR: pm&if;
PR

oDtkd&Dykdif;qkdif&m vu©Pm

လက််တွေ့�့�တွွင််
အတည််ပြု�ုထားး�
ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�

Oyrm

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��ကိုု�

မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အုုပ််စုုများ�း�ကိုု�

နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုု

လွှှတ််တော်�်� ၃ ရပ််လုံးး��အတွွင်းး�သို့့� ရော�ာက််

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း�အတွွက််
ပေး�းအပ််သည်် (Reynolds et al.,
၂၀၀၈)

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီငယ််များ�း�အားး�
ရှိိ�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း� ဒေ�သကြီး��လွှ
း ှတ််တော်�်�

အတွွင်းး� ကရင််ပြ�ည််သူ့့�ပါါတီီ၊ တိုုင်း
� း�ရင်းး�
သားး� စည်းး�လုံးး�ညီီညွွတ််
�
ရေး�းပါါတီီနှှင့််�

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ တော�ာင််သူူလယ််သမား�း

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီတို့့��သည်် PR

စနစ််တွွင််သာာ နေ�ရာာရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

PR: pm&if;
PR

ဆန္ဒဒမဲဲ လေ�လွွင့််�မှုု အလွွန််နည်းး�ပါးး�

မျှော်�်��မှှန်းး�ဖြ�စ််စဉ်် သုံးး��သပ််ချျက််အတွွင်းး�

စာာမျျက််နှာာ� ၆၂)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�တို့့�

စေ�သည်် (Reynolds et al., ၂၀၀၈၊

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သကဲ့့�သို့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််�
တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲ လေ�လွွင့်�မှု
် ု ပိုု�မို�နည်း
ု
း�ပါးး�
မည်် ဖြ�စ််သည််။

ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ဆိုုရပါ
� ါက လက််ရှိိ�လေ့�့လာာမှု၏
ု တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အားး�လုံးး�တို့့
� �သည်် FPTP စနစ််တွွင်် အားး�ကော�ာင်းး�သည့််�

အတိုုက််
� အခံံများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�မည််ဆိုုသ
� ည့််� ကတိိကဝတ််မှှလွဲဲ�၍ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��၏

သီီအိုု�ရီီပိုင်း
�ု း�ဆိုု�င််ရာာ လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််နေ�ပါါသည််။ PR စနစ််တွွင််မူူ ၎င်းး�သည်် ကတိိကဝတ််

များ�း�အားး�လုံးး��နှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါသည််။ ယင်းး�သည်် ပထမအချျက််အနေ�ဖြ�င့််� အဆိုုပါ
� ါ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််
များ�း�၏ သီီအိုုရီီပို
� င်း
�ု း�ဆိုု�င််ရာာ လက္ခခဏာာများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ၏ လက််ရှိိ�အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ဆီီလျော်�်��မှုုရှိိ�ပြီး��း

ဒုုတိိယအားး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ကတိိကဝတ််များ�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် နှှစ််ခုုတို့့��သည်် မတူူညီီသည့််�

နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�အားး� မတူူညီီသည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� အားး�သာာစေ�သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် အဆိုုပါ
� ါ စနစ််တစ််ခုု

ချျင်းး�စီီတို့့�အားး� သက််ဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�အတွွက်် ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ထူးး�ခြား�း�သည့််� အားး�သာာ

ချျက််၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ရှိိ�ကြ�ကြော��ာင်းး� ဂရုုပြု�ုရန််အရေး�းကြီး��ပါ
း ါသည််။ သက််ဆိုုင််ရာာ
�
နိုုင််ငံ
� တ
ံ စ််ခုုချျင်းး�စီီ၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့့်� အံံဝင််ခွွင််ကျျဖြ�စ််သည့််� စနစ််သည်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

အနှှစ််ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဤစာာတမ်းး�၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� FPTP နှှင့််� PR ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ�း�သည််

လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� မတူူညီီသည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အတိုု�င်းး�အတာာများ�း�ကိုု� မည််သို့့�� ဖြ�စ််စေ�နိုုင််ကြော
� ��ာင်းး�

ဖော်�်�ပြ�ရန််နှှင့််� စိိတ််ကူးး�ယဉ််ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုအပေါ်�် သုံးး��သပ််ချျက််မှှတဆင့််� အကယ််၍ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံတွွင်် PR

စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�ပါ
� ါက ဖြ�စ််လာာနိုုင််သ
�
ည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း�
ု အကြော��ာင်းး� သရုုပ််ပြ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ

လက််ရှိိ�အခြေ�ေအနေ�အတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််နှှစ််ခုုတို့့�၏ ဘုံံ�လက္ခခဏာာမှာာ� လူူနည်းး�စုုသည်် နေ�ရာာ ပိုု�မို�ု
နည်းး�ပါးး�စွာာ� ရရှိိ�ပြီး��း လူူများ�း�စုုသည်် နေ�ရာာပိုုမို
� �များ�း�ပြား�း�
ု
စွာာ� ရရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ ယင်းး�သည်် နိုုင််ငံ
� ံအတွွင်းး�

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အခြေ�ေစိုုက််ထားး�သ
�
ည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ လူူကြို�ု�က််များ�း�မှုကဲ့
ု ့�သို့့�သော�ာ အကြော��ာင်းး�

အရင်းး� များ�း�စွာာ�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် လက််ရှိိ� FPTP ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည််လည်းး� အဆိုု�ပါါ
ပါါတီီများ�း�နှှင့််�တကွွ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� အရွွယ််အစား�းသေး�းငယ််သော�ာ ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ုပါါတီီ အနည်းး�ငယ််
တို့့��ကိုု� အားး�သာာစေ�ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လူူမှုုပထဝီီအရ လူူဦးးရေ�၏ အများ�း�စုုသည်် ဗမာာလူူမျိုး�း��များ�း� (၆၈%) ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ကျျန််
(၃၂%) တို့့��တွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� တစ််နိုု�င််

ငံံလုံးး��တွွင်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အခြေ�ေပြု�ုထားး�သည့််� ပါါတီီကြီး�း�နှှစ််ခုုသည်် လူူများ�း�စုု ဗမာာလူူမျိုး�း��များ�း�ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� အခြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ�း�နှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံရှိ�ိ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�

သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကြ�သည််။ လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�ရှိ�ိ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�၏ နေ�ရာာရရှိိ�မှုု

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အားး� လူူမှုုပထဝီီရှုုထော�ာင့််�မှှတဆင့််� ကြ�ည့််�ရှုုလျှှင်် ယင်းး�သည်် လူူဦးးရေ�၏ ၃၂% တို့့�� အတွွက််

မျှှတမှုုမရှိိ�ပေ�။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုသော်�်�
ု�
ပြ�ည််သူ့့�လွှတ််တော်�်�
ှ
အတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့�၏ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုုသည််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင်် ၁၂% အော�ာက််သာာရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�သည်် လူူများ�း�စုုများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း�နှှင့််� လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုသည့််� ပါါတီီများ�း�အကြား�း� တင်းး�မာာမှုများ�း�
ု
ကိုု� တိုးး��မြ�င့််�
လာာစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံအနေ�ဖြ�င့််� လူူများ�း�စုုနှှင့််� လူူနည်းး�စုု အုုပ််စုုနှှစ််စုုစလုံးး��အတွွက််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကို�ု အားး�ပေး�းသည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုကိုု� စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။

ဤကိိစ္စစရပ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သုံးး��သပ််ချျက််အရ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအမျိုး�း��မျိုး�း��အကြား�း�ရှိိ� ဆန္ဒဒမဲဲရရှိ�မှု
ိ ု ကွာာ�ဟချျက််

သည်် ကြီး��မား
း �းသော�ာကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် နှှစ််ခုုစလုံးး��တို့့�တွွင်် အရွွယ််အစား�းသေး�းငယ််သည့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခြေ�ေပြု�ုနှှင့််� ဒေ�သအခြေ�ေပြု�ုပါါတီီများ�း�အတွွက်် များ�း�စွာာ� စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရ

ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီအများ�း�စုုတို့့��သည်် သတ််မှှတ််ပမာာဏ မပြ�ည့််�မီီသည့််�
ဆန္ဒဒမဲဲအရေ�အတွွက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သဖြ�င့််� PR စနစ််တွွင််ပင်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး�သို့့� ဝင််ရော�ာက််ခွွင့််�

အတွွက်် ချျန််လှှပ််ထားး�ခြ�င်းး� ခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဆိုုလို
� �သည််မှာာ
ု
� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံအနေ�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပမာာဏ
အားး� အလွွန််မြ�င့််�မား�းစွာာ� သတ််မှှတ််ထားး�ပါါက ပါါတီီငယ််များ�း�အတွွက်် အဆိုုပါ
� ါ ပမာာဏ ရရှိိ�နိုင််ရ
ု� န်် ခက််ခဲဲ

နေ�ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် လူူများ�း�စုုပါါတီီကြီး�း�များ�း�သာာ ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပေ�မည််။ ရလဒ််အဖြ�စ်် ပါါတီီအမျိုး�း��မျိုး�း��

အကြား�း� ဆန္ဒဒမဲဲရရှိ�မှု
ိ ုတွွင်် ကြီး��မား
း �းသည့််� ကွာာ�ဟမှုုတစ််ခုုရှိိ�နေ�ပါါက ပါါတီီကြီး�း�များ�း�သည်် PR စနစ််တွွင််ပင််

လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��နေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

ခြုံ��ငုံ
ံ ကြ�
ံ� ည့််�ရှုသော�ာ
ု
အခါါ PR စနစ််၏ အားး�သာာချျက််မှာာ� ယင်းး�သည်် ကိုုယ််စား
�
�းလှှယ််နေ�ရာာများ�း�ကိုု� မျှှတသော�ာ

နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�င့််� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း�
ု
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ပိုု�မို�ု များ�း�ပြား�း�သည့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ရော�ာက််ရှိိ�လာာစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််

သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ပိုုမို
� ကို
ု� ယ််စား
ု�
�းပြု�ုလာာနိုုင််စေ�ခြ�င်း
�
�ဖြ�
း င့််� လူူမှုုပထဝီီအရ ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု

ကွာာ�ဟချျက််များ�း�ကိုုလည်း
�
�း လျော့�့��ချျပေး�းပါါသည််။ ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီစနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�နေ�သည့််� နိုုင််ငံ
� တ
ံ စ််နိုုင််ငံ
� ံ
အတွွက်် အရေး�းအကြီး��ဆုံးး
း ��အဖြ�စ်် PR စနစ််သည်် အနိိမ့််�ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််

များ�း�အပေါ်�် ပြ�န််လည််တွွက််ချျက််မှုုများ�း�အရ အင််အားး�ကြီး��မား
း �းသည့််� အတိုု�က််အခံံပါါတီီများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာမှုုကို�ု အားး�ပေး�းပါါသည််။ သို့့��တိုင််
ု� PR စနစ််သည်် လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အုုပ််စုုများ�း�

အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�မို�ပေး�
ု းအပ််နိုုင််ရ
� န်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််
� မည့််� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ

အဖြေ�ေမဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််� PR စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�လို
� �ုက််ရုံမျှ
ံ� ှဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရရှိ�အော�ာင််
ိ
အာာမခံံနိုင််ရ
ု� န်် လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အနာာဂတ််တွွင်် ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ပိုု�မို�ရရှိ
ု �ရေး
ိ �း
သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံအနေ�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သစ််တစ််ခုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိတ််အားး�

ထက််သန််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီငယ််များ�း�အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နေ�ရာာတစ််ခုု

ချျန််ထားး�ပေး�းခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သည့််� ကတိိသစ္စာာ�ပြု�ုမှုုများ�း� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့�ပေါ်�်တွွင််

မူူတည််နေ�ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�အတွွင်းး� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ပိုု�မို�ရှိ
ု ိ�စေ�ခြ�င်းး�သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံလင််သ
�
ည့််� လူ့့�အဖွဲ့့��

အစည်းး�တစ််ခုုအတွွင်းး� အားး�သာာချျက််များ�း�စွာာ�ရှိိ�နေ�သည့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းအတွွက်် ခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််
ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံအနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မို�များ�း�ပြား�း�ပြီး�
ု
�း ပိုု�မို�မျှ
ု ှတသည့််� ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုမှုု ပေး�းအပ််နိုုင််
� မည့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််တစ််ရပ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သင့််�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ရပ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် အရေး�းကြီး��သ
း ည့််� နိုုင််ငံ
� ံအတွွင်းး�ရှိ�ိ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််ကိုု�
ခိုုင််မာာအားး�ကော�ာင်း
�
း�စေ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
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သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween Institute)
သည္ သုေတသနသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုေရးသားထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
တို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုး
ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္
သည့္ အနာဂတ္တစ္ရပ္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားပါသည္။ သုေတသနျပဳျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ
အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔မွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ေရး၊ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔
အတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္
ေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအား စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ခံယူခ်က္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ တည္
ေဆာက္ႏင
ို ရ
္ န္ တုင
ိ း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံးု အတြက္ တန္းတူေရး
ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။
ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား
အၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။
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