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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
ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးအတြက္ တန္းတူေရး 
ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား
အၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။
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aus;Zl;wifvTm
ပထမဦးးစွာာ� ဤစွာ�တမးးကို�ု ရေး�းသား�းပြုပုစွာ�ခွာင့်း်ရေးပးခွ့သ်ားည့်း် သားံလွာင့်းပြုပည့်းသား�့ရေး�း�� မဝ့ါါဒ 
ရေးလွလ်ွ�ရေး�းအဖွဲ့ာ့�ကို�ု အထး့ရေးကိုးးဇူးး့တင့်း�ိရုေး�ကို�င့်းး ရေးပြုပ�လွု�ပါသားည့်း။ ထ�ု�အတ ့ဤစွာ�တမးး
ကို�ု စွာတင့်းရေး�းသား�းနိုု�င့်း�န်း ပံပ်�ုးခွ့သ်ားည့်း် သားံလွာင့်းပြုပည့်းသား�့ရေး�း�� မဝ့ါါဒရေးလွလ်ွ�ရေး�းအဖွဲ့ာ့�မ ိ
ဒ�တယုညွှနှ်း�ကို�းရေး�းမ�ိးပြုဖွဲ့စွားသား ့ ယငု့်းးရေးလွ�ဝါးနိုာန်းဝါ�ုကို�ုလွည့်းး အထး့ရေးကိုးးဇူးး့တင့်းပါသားည့်း။ 
ဒ�တယုအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ဖွဲ့န်းတးး��အဖွဲ့ာ့�မ ိ ပရို�ုဂ�မးမ�မး�း (programmers) ၊ အခွးကိုးအလွကိုး
ဆို�ုင့်း�� ကိုွမးးကိုးင့်းသားမ့း�း (Data Scientists) ကို�ုလွည့်းး ၎င့်းးတ�ု�၏ န်ည့်းးပည့်�အကိုအ့ည့်း
မး�း၊ အခွးကိုးအလွကိုးမး�းကိုု� ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပး�န်း စွာ�စွာည့်းးထ�းရေးသား� အခွးကိုးအလွကိုး
မး�းနိုငိ့်း် န်ည့်းးလွမးးကို�ုယု�မး�း ပံပ်�ုးကိုည့့်းပြုခွင့်းးအပါအဝါင့်း အန်းးကိုပး အကြံကိုံပြုပုပြုခွင့်းးမး�း
အတာကိုး ရေးကိုးးဇူးး့ဥပကို��တင့်း�ုိပါသားည့်း။ အလွ�းတပ့င့်း ကိုွနိုး�ပး၏ သား�ရေးတသားန်ဆို�ုင့်း�� 
အကြံကိုံပြုပုသားတ့စွားဦးးပြုဖွဲ့စွားသားည့််း Radka ကို�ုလွည့်းး သားမ့၏ ပည့်��ပးပု�င့်းးဆို�ုင့်း�� လွမးးညွှနှ်းမု
မး�း၊ ပံပ်�ုးမုမး�းအတာကိုး အထး့ရေးကိုးးဇူးး့တင့်း�ိပုါသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ကိုွနိုး�ပး၏ 
ဆိုန်းးစွာစွားမမုး�းတာင့်း အဖွဲ့�ုးထ�ုကိုးတန်းရေးသား� အကြံကိုံဉာ�ဏ်းမး�း၊ အကြံကိုံပြုပုခွးကိုးမး�းရေးပးခွ့�်ကိုသား ့
တစွားဦးးခွးင့်းးစွားကို�ုလွည့်းး ရေးကိုးးဇူးး့တင့်းပါသားည့်း။ ဤစွာ�တမးးသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမအုရေးပ်တာင့်း 
မတည့့်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�း၏ သားကိုးရေး��ကိုးပံ�မး�းကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့မး�းကို�ု 
စွာတုးဝါင့်းစွာ�း�ကိုသားတ့�ုင့်းးအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ပ�ုမ�ုန်ားလွည့်းသား ရေး��ရေးပါကိုးနို�ုင့်းရေးစွာ�န်း အရေးထ�ကိုးအကို့
ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာလွမုး်မည့်းဟု� ယံ��ကိုည့်းပါသားည့်း။ 



trSmpm
၁၉၉၀ ခွ�နိုိစွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး�ို ထ�ုင့်းခွံ�စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၇၉.၇% အနို�ုင့်း��ိခုွ့်
သားည့်း် ပါတးသားည့်း မ့ရေးပးခွ့သ်ားည့်း် မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ရေးထ�ကိုးခွံမ့ ၅၉.၈% သား� ��ိခုွ့်သားည့်း။ 
၂၀၁၀ ခွ�နိုိစွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�း ထ�ုင့်းခွံ�စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၇၈.၅% အနို�ုင့်း��ိခုွ့်
သားည့်း်ပါတးသားည့်း မ့ရေးပးခွ့သ်ားည့်း် မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းစွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ရေးထ�ကိုးခွံမ့ ၅၆.၇% သား� ��ိခုွ့်သားည့်း။ 
၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း ထ�ုင့်းခွံ�စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၇၉% အနို�ုင့်း��ိခုွ့်သားည့်း်
ပါတးသားည့်း မ့ရေးပးခွ့သ်ားည့်း် မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းစွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ရေးထ�ကိုးခွံမ့ ၅၇.၂% သား� ��ိခုွ့်သားည့်း။                 
ထ�ုရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့မး�း၏ �လွဒးအ�းလွံ�းကို�ု �ကိုည့််းပြုခွင့်းးအ�းပြုဖွဲ့င့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းမ ိ��ိရုေးသား� 
ရေးထ�ကိုးခွံမ့နိုငိ့်း် အနို�ုင့်း��ိရုေးသား� ထ�ုင့်းခွံ�အရေး�အတာကိုးတ�ု�အ�ကို�း ကိုာ�ဟုမမုး�းစွာာ� �ိုရေးန်သားည့်းကို�ု 
�ငိ့်းးလွင့်းးစွာာ�ရေးတာ�ပြုမင့်းနို�ုင့်းပါသားည့်း။

ထ�ု�အပြုပင့်း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့သ်ားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�း
ပါတးရေးပါင့်းး ၉၀ ရေးကိုး�း အန်ကိုး ၂၃ ပါတးသား� လွတှးရေးတ�းတ�ပး�ပးတာင့်း ထ�ုင့်းခွံ�ရေးန်�� အနို�ုင့်း��ို
ခွ့်သားည့်း။ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�အဆိုင့်း်�ို လွတှးရေးတ�း ၂ �ပးလွံ�းတာင့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးရေးပါင့်းး ၁၃ ပါတးသား�ု� 
ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့သ်ားည့်း် ပါတးအ�းလွံ�း၏ ၁၅% သား� လွတှးရေးတ�းရေးန်�� အနို�ုင့်း�ခွ့သ်ားည့်း။ ဤ
�လွဒးမး�းသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပု ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွား representative democracy ၏ အရေးပြုခွခွံ
စွာည့်းးမးဉ်းးမး�းနိုငိ့်း် လွံ�းဝါဆိုန်�းကိုးင့်းရေးန်ပါသားည့်း။ ဤကို့သ်ား�ု�သား� ဆိုကိုးလွကိုးပြုဖွဲ့စွားပာ�းရေးန်မည့်း           
ဆို�ုပါကို နို�ုင့်းင့်ံအတာင့်းး ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွား �ငိ့်းသားန်းအ�းရေးကို�င့်းးရေး�းနိုငိ့်း် ဒးမ�ုကိုရေး�စွား အရေးလွအ်ထ
မး�း ပ�ုမ�ုထာန်းးကို�းရေး�းတု��အတာကိုး ကြီးကိုးးမ�း သားည့််း အဟုန်�းအတ�းမး�း ပြုဖွဲ့စွားလွ�နို�ုင့်းပါသားည့်း။ 

၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ နိုငိ့်း် ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတ�ု�တာင့်း ကိုးင့်းးပခွ့သ်ားည့်း် အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့မး�း
အ�းလွံ�း၏ �ံ�တည့့်းခွးကိုး တခွ�မိ� တစွားမ့သား� အနို�ုင့်း� ပြိုပးး၊ နို�ုင့်းသား ့အကို�န်းယ့သားည့်း်စွာန်စွား first-
past-the-post (FPTP) ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား ကိုးင့််းသားံ�းခွ့ပ်ြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အထကိုးတာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့်
သားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းမ ိ��ိသုားည့်း် ရေးထ�ကိုးခွံမ့နိုငိ့်း် လွတှးရေးတ�းတာင့်းး အနို�ုင့်း��ိရုေးသား� ထ�ုင့်းခွံ�
အရေး�အတာကိုးတ�ု�အ�ကို�း ကိုာ�ဟုမမုး�းစွာာ��ိုပြုခွင့်းး သားည့်း FPTP စွာန်စွား၏ �ို�င့်းးစွာာ့ အ�းန်ည့်းးခွးကိုး
ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ ဤကို့သ်ား�ု�ရေးသား� �လွဒးကိုာ�ဟုမသုားည့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွား၏ အရေးပြုခွခွံ 
စွာည့်းးမးဉ်းးကိုု� ခွး ုု းရေးဖွဲ့�ကိုးရေးန်သားည့််းအပြုပင့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံကို့သ်ား�ု�ရေးသား� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းရေးပါင့်းးစွာံ�
ရေးန်ထ�ုင့်းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံအတာကိုး စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းလွသိားည့်း် လွမ့အုသား�ု�းင့်းးအဝါ�ုင့်းးမး�းအ�ကို�း မရေးကိုးန်ပး
မမုး�းနိုငိ့်း် တင့်းးမ�မမုး�း၏ အ�င့်းးအပြုမစွားကြီးကိုးး တစွားခွ� ပြုဖွဲ့စွားလွ�နို�ုင့်းပါသားည့်း။ 

ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း FPTP စွာန်စွားကို�ုသား� မကိုးင့်း်သားံ�း�့ အခွး ုု းကိုးကိုု�ယးစွာ�းပြုပုစွာန်စွား proportional 
representation (PR) ကို�ု ကိုးင့််းသားံ�းခွ့်မည့်းဆို�ုပါကို နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ လွတှးရေးတ�းတာင့်းး
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု မည့်းကို့သ်ား�ု� အရေးပြုပ�င့်းးအလွ့�ိနုို�ုင့်းမည့်းကိုု� နိုုုင့်းးယဉိ်းသားံ�းသားပး�ကိုည့််း�ပြုခွင့်းး ပြုဖွဲ့စွားပါ 
သားည့်း။ ဤသားံ�းသားပးခွးကိုးတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအရေးပြုပ�င့်းးအလွ့ တစွားခွ�တည့်းး၏ သားကိုးရေး��ကိုး
မကုို�ုသား� သားံ�းသားပးထ�း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ အနို�ုင့်း��ိနုို�ုင့်းမ ု နိုနု်းးထ�းအရေးပ် သားကိုးရေး��ကိုးမ ု    
�ိုနို�ုင့်းသားည့််း ပါတးမဝ့ါါဒမး�း၊ စွာည့်းးရိုံ�းရေး�းဗျူး�ဟု�မး�း၊ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�း၏ 
ထင့်းရေးပ်ရေးကိုး�း�ကို�းမုမး�းစွာသားည့််း အပြုခွ�းအရေး�ကို�င့်းးအ��မး�းကို�ု ထည့််းသားာင့်းးသံား�းသားပးထ�းပြုခွင့်းး 
မ�ုိပါ။ စံွာ�လွင့်းကိုာပ့ြုပ�းလွသိားည့််း လွမ့အုသား�ုင့်းးအဝါ�ုင့်းးမး�းအတာကိုး မည့်းသားည့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွားကို 
ပ�ုမ�ုမှတပြိုပးး ပ�ုမ�ုပြုပည့််းစွာံ�သားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ဖွဲ့န်းတးးရေးပးနို�ုင့်းမည့်းဆို�ုသားည့်းကို�ု ရေးဖွဲ့�းထ�တးထ�း



ပါသားည့်း။ တ��းမှတရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းမတိဆိုင့်း် ပ�ုမ�ုမှတပြိုပးး ပ�ုမ�ုပြုပည့််းစွာံ�
သားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ဖွဲ့န်းတးးနို�ုင့်းပြုခွင့်းး သားည့်း ယနိုိုမပန်းးတ�ုင့်းပြုဖွဲ့စွားရေးသား� ပ�ုမ�ုအ�းရေးကို�င့်းး
သားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွားကို�ု ဖွဲ့န်းတးးပြုခွင့်းးပင့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ဤစွာ�တမးးတာင့်း ရေး�းသား�းရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း်အတ�ုင့်းး PR စွာန်စွားသားည့်း အ�းရေးကို�င့်းးသားည့််း 
အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�း ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�ရေးစွာ�န်း အရေးထ�ကိုးအကိုပ့ြုပုရေးသား�းလွည့်းး FPTP 
စွာန်စွားမ ိ PR စွာန်စွားသား�ု� ရေးပြုပ�င့်းးလ့ွကိုးင့်း်သားံ�းယံ�သားကိုးသားကိုးပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုဒးမ�ုကိုရေး�စွားကို�ု 
အပြုပည့််းအဝါ ဖွဲ့န်းတးးရေးပးနို�ုင့်းမည့်းမဟု�တးရေးပ။ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွားကို�ု ပြုပုပြုပင့်းရေးပြုပ�င့်းးလ့ွ�န်း 
လွ�ုအပးသားည့််းအပြုပင့်း မ့ရေးပးသားဦ့းးရေး� ပြုမင့််းမ�းလွ�ရေးစွာရေး�း၊ မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�း၏ မ့ရေးပးမ ုအစွာဉ်း 
အလွ�၊ ပါတးမဝ့ါါဒမး�း၊ စွာည့်းးရိုံ�းရေး�းဗျူး�ဟု�မး�းနိုငိ့်း် လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းး
တ�ု�၏ ထင့်းရေးပ်ရေးကိုး�း�ကို�းမတု�ု�သားည့်းလွည့်းး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးအရေးပ် သားကိုးရေး��ကိုး
မ�ုိုသားည့်း်အ��မး�းပြုဖွဲ့စွားသားည့်းဟု� ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းပါသားည့်း။ ပ�ုမ�ုရေးကို�င့်းးမာန်းတ့် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု
�ိုမ ိ ပ�ုမ�ုပြိုပးး စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းတ့ ် လွတှးရေးတ�းပြုဖွဲ့စွားမ�ိပါ။ ပ�ုမ�ုပြိုပးး စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းသားည့််း 
လွတှးရေးတ�းပြုဖွဲ့စွားမ ိ အ�းလွံ�းပါဝါင့်းမ�ုိုသားည့်း် အင့်းစွာတးဂး�း�ငိ့်းးမး�းနိုငိ့်း် စွာ�ရေးပါင့်းး
ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုး ခွးမတိးပြုခွင့်းမး�း ရေးဖွဲ့�းရေးဆို�င့်းနို�ုင့်းမည့်း ပြုဖွဲ့စွားပါတယး။ ဤအခွးကိုးအ�းလွံ�း
သားည့်း ပ�ုမ�ုအ�းရေးကို�င့်းးခွု�င့်းမ�သားည့်း် ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွား အတာကိုးသား�မကို�့ တ�ုင့်းး�င့်းးသား�း
တန်းးတရ့ေး�းနိုငိ့်း် ပြုပန်းလွည့်းသားင့််းပြုမတးရေး�းအတာကိုးပါ အရေးထ�ကိုးအကိုပ့ြုပုနို�ုင့်းမည့််း 
ရေးပြုခွလွမိးးမး�း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။

ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွား ပ�ုမ�ုခွ�ုင့်းမ�အ�းရေးကို�င့်းးရေး�းနိုငိ့်း် ဒးမ�ုကိုရေး�စွား အရေးလွအ်ထမး�း ပ�ုမ�ု
ထာန်းးကို�းရေး�း ကြီးကိုုု းပမးးမ၏ု အရေး�းပါမနုိုငိ့်း် ထ�ုအရေး�ကို�င့်းး အ��ကို�ု အရေးသားးစွာတုး  
ရေးလွလ်ွ�သားံ�းသားပး ရေးဆိုားရေးနိုားပြုခွင့်းးမး�း ပြုပုလွ�ပး�န်း လွ�ုအပးခွးကိုးတု��ကို�ု အသားအုမတိးပြုပု�ကို
ရေးသား� မတုးရေးဆိုာ သားင့့်ယးခွးင့်းးမး�း၊ မတုးဖွဲ့ကိုးအဖွဲ့ာ့�အစွာည့်းးမး�းကိုု� သားံလွာင့်းပြုပည့်းသား�့ရေး�း�� 
မဝ့ါါဒ ရေးလွလ်ွ�ရေး�းအဖွဲ့ာ့�ကို ရေးကိုးးဇူးး့အထး့တင့်း�ိပုါသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့်း် ဤ စွာ�တမးးပြုပု
စွာ�ရေး�းသား�းသားည့််း ပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်းတစွားခွ�လွံ�းတာင့်း သား�ရေးတသားန်န်ည့်းးန်ာပ�ုင့်းးဆို�ုင့်း�� လွမးးညွှနှ်း 
အ�းရေးပးခွ့သ်ားည့်း် Dr. Radka Antalikova ကို�ု အထး့အသားုအမတိးပြုပုအပးပါသားည့်း။ 
အရေး�းအကြီးကိုးးဆိုံ�း အသားုအမတိး ပြုပု�မည့််းသားမ့း�းမ�ိ သားံလွာင့်းပြုပည့်းသား�့ရေး�း�� မဝ့ါါဒ 
ရေးလွလ်ွ�ရေး�းအဖွဲ့ာ့�၏ အဖွဲ့ာ့�သား့ အဖွဲ့ာ့�သား�းမး�းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ သားတ့�ု�၏ ကြီးကိုုု းစွာ�းအ�းထ�တးမ၊ု 
စွာတုး�ညိ့်းသားးးခွံမတု�ု�သားည့်း ဤစွာ�တမးးပြိုပးးရေးပြုမ�ကိုးရေးအ�င့်းပြုမင့်းရေး�းအတာကိုး တန်းဖွဲ့�ုးပြုဖွဲ့တး 
မ�နို�ုင့်းသားည့််း ကြီးကိုုု းပမးးရေးဆို�င့်း�းကိုးမမုး�းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။

သံံလွငွ််ပြ�ည််သံ�့ရေး�း�ာမူဝ့ါါဒ ရေးလွလ့ွာရေး�းအဖွဲ့ွ��
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၆.၃။ ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး လွတှးရေးတ�း ၃၁
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1/ ed'gef; 
ကိုမာ�တစွားဝါန်းးတာင့်း  ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအမး ုု းမး ုု း�ိရုေးသား�းလွည့်းး အမး�းစွာ�မ�ိ အ�ပးစွာ�နိုိစွားစွာ�အတာင့်းးတာင့်း 
အကိုးံုးဝါင့်း�ကိုသားည့်း။ ၎င့်းးအ�ပးစွာ�နိုစိွားခွ�မ�ိ မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား (majoritarian system) နိုငိ့်း် အခွး ုု းကိုး
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမစုွာန်စွား (PR) တ�ု�ပြုဖွဲ့စွား�ကိုသားည့်း။ ၎င့်းးစွာန်စွားမး�းအ�ကို�း မည့်းသားည့််းစွာန်စွားကို�ု အသံား�းပြုပုမည့်းဟု� 
ရေး�းးခွးယးမပုြုပုပြုခွင့်းးသားည့်း မည့်းသားည့််း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားနို�ုင့်းင့်ံအတာကိုးမဆို�ု အရေး�းအကြီးကိုးးဆိုံ�း  နို�ုင့်းင့်ံ ရေး�းဆို�ုင့်း�� 
ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးတစွားခွ�ပင့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ နို�ုင့်းင့်ံတ�ုင့်းးတာင့်း လွကိုး�ိလုွဦ့းးရေး�အရေးပြုခွအရေးန်ကိုု� 
ထင့်းဟုပးသားည့််း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာ�န်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းသားည့်း အရေး�းပါရေးသား�ရေး�ကို�င့််း
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားသား�ု� ကိုး့ရေးပြုပ�င့်းးရေးန်သားည့််း နို�ုင့်းင့်ံမး�းသားည့်း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအ�းရေးကို�င့်းး 
ရေးစွာ�န်းအတာကိုး မတက့ိုာပ့ြုပ�းရေးသား� ယံ��ကိုည့်းမုမး�း�ုိရေးန်�ကိုသားည့််း နို�ုင့်းငံ့်ရေး�းပါတးမး�း၏ ပး့ရေးပါင့်းးပါဝါင့်းမုကို�ု 
ပြုမှင့််းတင့်းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း မှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမဆုို�ုင့်း�� အရေး�ကို�င့်းးအ��ကိုု� ထည့်း်သားာင့်းးစွာဉ်းးစွာ�း�န်း လွ�ုအပး
သားည့်း (Reynolds et al., 2008)။ ထ�ုသား�ု�မပြုပုခွ့လ်ွှင့်း အထး့သားပြုဖွဲ့င့်း် ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံကို့သ်ား�ု� စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းမု
မး�းပြုပ�းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံတာင့်း လွကိုး�ိ ုမရေးကိုးန်ပးမမုး�းကို�ု ပ�ုမ�ုဆို�ုး�း�းလွ�ရေးစွာပြိုပးး မရေးကိုးန်ပးမအုသားစွား
မး�း ရေးပါကိုးပာ�းလွ�ရေးစွာနို�ုင့်းသားည့််း အရေး�ကို�င့်းး�င့်းးတစွားခွ�ပင့်း ပြုဖွဲ့စွားလွ�နို�ုင့်းသားည့်း။ 

၂၀၀၈ ခွ�နိုိစွားတာင့်း ပြုပဌာ�န်းးခွ့သ်ားည့်း် လွကိုး�ိ ုဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒရေးအ�ကိုးတာင့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံသားည့်း ယရေးန်�
အခွးနု်းအထ ု၂၀၁၀ နိုငိ့်း် ၂၀၁၅ တ�ု�အသားးးသားးး၌ အရေးထာရေးထာ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာန့ိုစိွားကြီးကိုမုး ကိုးင့်းးပခ့်ွပြိုပးး ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
၂၀၁၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာတ့ာင့်း ဗျူ�ုလွးခွးုပးကြီးကိုးး သားနု်းးစွာုန်း ဦးးရေးဆို�င့်းသားည့််း ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု း
ရေး�းပါတး (USDP) ကို အနို�ုင့်း��ိပုြိုပးး အ�ဏ်��လွ�ခွ့သ်ားည့်း။ သားမမတဦးးသားနု်းးစွာုန်းသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းနိုငိ့်း် 
စွားးပာ�းရေး�းဆို�ုင့်း�� လွာတးလွပးခွာင့််းမး�းကို�ု စွာတင့်းအရေးကို�င့်းအထည့်းရေးဖွဲ့�းခ့်ွရေးသား�အခွါ ၎င့်းး၏ မကြံကံိုုစွာဖွဲ့း့ရေးသား� 
လွ�ပးရေးဆို�င့်းမမုး�းကို�ု ပြုပည့်းတာင့်းးနိုငိ့်း် နို�ုင့်းင့်ံတကို�မ ိလွအ့မး�းကို ကြီးကိုုု ဆို�ုခွ့်�ကိုသားည့်း (Beech, 2012၊ Swe 
Win, 2016)။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နိုု�င့်းင့်ံသား�းမး�း၏ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားနိုိင့်း် ဒးမ�ုကို�ကိုးတစွား အခွာင့်း်အရေး�းမး�း
အတာကိုး ရေးမှ�းလွင့််းခွးကိုးသားည့်း သားသုားသုား�သား� ပြုပန်းလွည့်းနို�ုးထလွ�ခွ့်�ကိုသားည့်း။ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွားတာင့်း 
အ ရေး�းကြီးကိုးးရေးသား� အ��ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း မမုတု�ု�ကို�ုယးစွာ�း အဆိုံ�းအပြုဖွဲ့တးပြုပုမည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းကို�ု 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုး�န်း အခွာင့်း်အရေး�းကိုု� ပြုပည့်းသားမ့း�းကို ��ုိခွ့်�ကိုရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း 
၂၀၁၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့သားည့်း နို�ုင့်းငံ့်၏ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားသား�ု� အကိုး့အရေးပြုပ�င့်းးတာင့်း အရေး��ိသား�ု� ရေးပြုခွတစွားလွမိးးတ�ုးနို�ုင့်း
ရေးစွာခွ့သ်ားည့်းကို�ု ပြုင့်င့်းးနို�ုင့်းမည့်းမဟု�တးရေးပ။ 

ဒ�တယုအကြီးကိုမုး အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ကို�ု ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်းကိုးင့်းးပခွ့သ်ားည့်း။ ဤရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့သားည့်း 
တ�ုင့်းးပြုပည့်း၏ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအကိုး့အ ရေးပြုပ�င့်းး ရေး��ိဆိုကိုးနို�ုင့်းရေးစွာ�န်း �ည့်း�းယးခွးကိုးပြုဖွဲ့င့််း အပြိုင့်မုးးစွာ�းဗျူ�ုလွးခွးုပး
ကြီးကိုးးသားနု်းးစွာုန်းအပြုဖွဲ့စွား အသားာင့်းယထ့�းရေးသား� စွာစွားတပး၏ အ�ဏ်�ကို�ု အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး (NLD) 
ထံသား�ု� လွှ့ရေးပြုပ�င့်းး�န်းအတာကိုးသား�ပြုဖွဲ့စွားသားည့်းဟု� လွအ့မး�းကို ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း လွကိုးခွံခွ့�်ကိုသားည့်း 
(Irrawaddy, 2019)။ စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးနို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး ၉၀ နိုငိ့်း် တစွားသားးးပ�ဂဂလွကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းး ၃၁၀ ဦးး
တ�ု�သားည့်း ပါတးစွာံ�စွာန်စွား၏ အမတိးအသား�းပြုဖွဲ့စွားရေးသား� အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့်
�ကိုသားည့်း (Carter Center, 2016)။ သား�ု�ရေးသား�းလွည့်းး ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းရေးသား� နို�ုင့်းငံ့်ရေး�းပါတးမး�း၏ 
၂၃% (၂၂ ပါတး) နိုငိ့််း တစွားသားးးပ�ဂဂလွ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�း၏ ၁.၆% (၅ ဦးး ) သား� လွတှးရေးတ�းတာင့်း 
ရေးန်����ိခုွ့်သားည့်း (U Sai Kyaw Thu, 2019)။ ထ�ု�အပြုပင့်း “ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ခွးနု်းတန်းပြိုပး” ဟုရ့ေးသား� ရေးဆို�င့်းပ�ဒး
ပြုဖွဲ့င့််း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့ရ်ေးသား� NLD ပါတးသားည့်း အမး ုု းသား�းလွတှးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� 
၈၀% (၁၃၅ ဦးး) နိုငိ့်း် ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းတာင့်း ၇၉% (၂၅၅ ဦးး)ပြုဖွဲ့င့်း် ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�အဆိုင့်း်တာင့်း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခွံ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း၏ ၇၉% (၄၉၁ ရေးန်�� အန်ကိုး ၃၉၀)
ကို�ု ��ိခုွ့ရ်ေး�ကို�င့်းး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းအ� ရေးတာ��သားည့်း။ ပြုပည့်းန်ယးနိုိင့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း် 
လွတှးရေးတ�းမး�းတာင့်း NLD သားည့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် �ခွ�ုင့်းပြုပည့်းန်ယးမလိွာ့၍ ကိုးန်းအ�းလွံ�းကို�ု သားမုးးပ�ုကိုးနို�ုင့်း
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ခွ့်သားည့်း။ ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�အဆိုင့်း်နိုငိ့်း် ပြုပည့်းန်ယး/တု�င့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း် နိုစိွားခွ�လံွ�းတ�ု�တာင့်း NLD 
သားည့်း အမး�းစွာ�ပြုဖွဲ့စွားကို� အလွာန်းအကိုွံ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမု ပြုဖွဲ့စွားလွ�ခ့်ွသားည့်းဟု� ဆို�ု�ရေးပမည့်း။ 

ဤအခွးကိုးကို ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့သားည့်း ယဉိ်းပြိုပုု င့်းမနုိုငိ့်း်ပတးသားကိုးလွှင့်း လွာတးလွပး၍ မှတမ�ုိုရေးသား�းလွည့်းး 
လွကိုး�ိပုြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားပြုဖွဲ့စွားရေးသား� “တစွားမ့သား�အနို�ုင့်း�စွာန်စွား (First Past the Post)” (FPTP) 
သား�ု�မဟု�တး “နို�ုင့်းသားအ့ကို�န်းယ”့ စွာန်စွားသားည့်း မှတရေးသား� �လွဒးကိုု� မဖွဲ့န်းတးးနို�ုင့်းဟု� ဆို�ု�မည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ ၎င့်းး
စွာန်စွားတာင့်း ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားသားည့်း မမုတု�ု���ိုရေးသား� ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးအ� 
လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� မှတစွာာ� မ��ိုနို�ုင့်းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ FPTP စွာန်စွားတာင့်း မ့အရေး� 
အတာကိုး အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးသားည့်း ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့၏ ထကိုးဝါကိုး
ရေးအ�ကိုးသား� ��ိရုေးသား�းလွည့်းး အနို�ုင့်း��ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ကိုးန်းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�း၊ အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း ပါတးင့်ယး
မး�းနိုငိ့်း် အ�းန်ည့်းးရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းသားည့်း တစွားစွာံ�တစွား����ိပုြုခွင့်းးအလွးဉ်းးမ�ိ�ု့ ကိုးန်း�စွားသားည့်း။ �လွဒးအရေးန်နိုငိ့်း် 
ဤအဖွဲ့ာ့�မး�းသားည့်း မမုတု�ု�လွ�ုလွ�းခွးကိုးမး�းကို�ု လွတှးရေးတ�းတာင့်း မမုတု�ု�ရေး�းးခွးယးလွ�ုသားည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းမ ိ
တဆိုင့််း ရေးပြုပ�ဆို�ုရေးဆိုား ရေးနိုားနို�ုင့်းပြုခွင့်းး မ�ိ�ု့ လွအ့ခွး ုု �ကို�ုသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း မ့အနို�ုင့်း��ိသုားသ့ားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး 
တစွားခွ�လွံ�း၏ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးပြုဖွဲ့စွားလွ�သားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့၏ အဓိကုို�ည့်း�းယးခွးကိုးမ�ိ အမး�းပြုပည့်း
သားအ့တာကိုး အဆိုံ�းအပြုဖွဲ့တးပြုပုနိုု�င့်းသားည့််း အဆိုင့်း်တာင့်း ပြုပည့်းသား�့ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းကို�ု ရေး�းးခွးယး�န်းပြုဖွဲ့စွားရေးသား�းလွည့်းး 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအတာကိုး လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး မှတစွာာ�
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းမကုို�ု ဖွဲ့န်းတးးရေးပးထ�းပြုခွင့်းး မ�ိရုေးပ။ 

မးကိုးရေးမ�ိကိုးရေးခွတး ဒးမ�ုကိုရေး�စွားလွ�့အဖွဲ့ာ့�အစွာည့်းး - အထး့သားပြုဖွဲ့င့်း် ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံကို့သ်ား�ု�ရေးသား� လွမ့း ုု းရေးပါင့်းးစွာံ�ရေးန်ထ�ုင့်း
သားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံတစွားခွ�၌ လွမ့း ုု းစွာ�တ�ုင့်းးတာင့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ၎င့်းးတ�ု�ကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပု�န်းအတာကိုး အရေးလွးသား�
နိုိစွားသားကိုးရေးသား�  နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း သား�ု�မဟု�တး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�း�ိ�ုကို�� ထ�ုအ�ပးစွာ�မး�းကို�ု မမနိ်းမကိုန်း
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြုခွင့်းး သား�ု�မဟု�တး မည့်းသားည့််းကို�ုယးစွာ�းပြုပုမုမှ မ�ုိပြုခွင့်းးသားည့်း ပြုပဿန်ာမး�းစွာာ�ကို�ု ရေးပ်ရေးပါကိုးရေးစွာနို�ုင့်းသားည့်း။ 
လွကိုးရေးတာ�တာင့်း လွတှးရေးတ�း၌  အပြုပည့်း်အ၀ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ��ိ�ုန်းမ�ိ အမနိ်းတကိုယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း မပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပ။ 
သား�ု�ရေးသား�းလွည့်းး ကိုာ့ပြုပ�းပြုခွ�းန်ားရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းအ�ကို�း တင့်းးမ�မမုး�းကို�ု ရေးလွှ�ခ်ွးနို�ုင့်း�န်းအတာကိုး မှတစွာာ� 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု အတ�ုင့်းးအတ�တစွားခွ�အထ ု ��ိ�ုန်းမ�ိ အရေး�းကြီးကိုးးသားည့်း (Williams, 2005)။ နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံ
တာင့်း မှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမုကို�ုပြုဖွဲ့စွားရေးစွာမည့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားတစွားခွ�ကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း�န်း သား�ု�မဟု�တး အပြုခွ�း
န်ည့်းးလွမးးတစွားခွ�အရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု ပ�ုမ�ုရေးကို�င့်းးမာန်းလွ�ရေးစွာရေး�းအတာကိုး လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု 
ပြုပန်းလွည့်းပံ�စွာံရေးပြုပ�င့်းးလွ့�န်းမ�ိ  နို�ုင့်းင့်ံရေး�းအ� ထကိုးသားန်းလွု�လွ�းမ�ုိုမသိား� ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပမည့်း။ 

လွကိုး�ိပုြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း တ�ုင့်းးပြုပည့်းတာင့်းး�ို နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးအမး�းစွာ�အတာကိုး မှတမု
လွည့်းးမ�ိ၊ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းပြုခွင့်းးလွည့်းး မ�ိရုေး�ကို�င့်းး ယခွ�စွာ�တမးးကို တင့်းပြုပရေးဆိုားရေးနိုားထ�းသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း 
ယခွ�စွာ�တမးးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းမ ုအတ�ုင့်းးအတ�နိုငိ့်း်ပတးသားကိုးပြိုပးး လွကိုး�ိ ုFPTP စွာန်စွား၏ အကိုး ုု းသားကိုးရေး��ကိုး
မကုို�ု အလွ�းအလွ��ိုရေးသား� PR ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိင့်း် နိုုုင့်းးယဉိ်းရေးလွလ်ွ��န်း �ည့်း�းယးထ�းသားည့်း။ ယင့်းးသား�ု�  
နိုုုင့်းးရေးလွလ်ွ���တာင့်း ပါတးမဝ့ါါဒမး�း၊ မ့ဆိုာယးစွာည့်းးရိုံ�းရေး�းဗျူး�ဟု�မး�း၊ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� လွက့ြီးကိုုု ကိုး
မး�းမစုွာသားည့်း် အပြုခွ�းကိုနု်းး�ငိ့်းမး�းကို�ု မရေးပြုပ�င့်းးလွ့ရေးစွာ�့ တစွားသားတးမတိးတည့်းးထ�း�ိုပါသားည့်း။ ထ�ုသား�ု�ပြုပုလွ�ပးနို�ုင့်း
�န်းအတာကိုး ကိုမာ�ရေးပ်တာင့်း အသားံ�းအမး�းဆိုံ�း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိစွားခွ�သားည့်း မတည့့်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒး
မး�းကို�ု မည့်းသား�ု�ရေးပ်ရေးပါကိုးရေးစွာသားည့်းကို�ု ယခွ�စွာ�တမးးတာင့်း ပထမဦးးစွာာ� အကိုးဉ်းးခွးံုးရေးဖွဲ့�းပြုပပါမည့်း။ ဤအပု�င့်းးတာင့်း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား တစွားခွ�ခွးင့်းးစွား၏ အကိုး ုု းရေးကိုးးဇူးး့မး�းနိုိင့်း် အ�းန်ည့်းးခွးကိုးမး�း၊  ၎င့်းးတ�ု�၏ အဓိကုိုအဂါါ�ပးမး�း
ကို�ုလွည့်းး တင့်းပြုပသားာ�းပါမည့်း။ ထ�ုရေးန်ာကိုးတာင့်း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းကိုု� ဆိုန်းးစွာစွားပြုခွင့်းး၊ ပြုပန်းလွည့်း
ဆိုန်းးစွာစွားပြုခွင့်းးတု��မတိဆိုင့်း် ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု ရေးလွလ်ွ�စွား့စွာမးးပါမည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�း
အရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း တ��းမှတရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းမတိစွားဆိုင့်း် ဒးမ�ုကိုရေး�စွားကို�ု ခွ�ုင့်းမ�ရေးစွာရေး�းဟုသ့ားည့်း် အနိုိုမ
�ည့်းမနိ်းးခွးကိုးပြုဖွဲ့င့််း မည့်းသားည့်း်ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း ပ�ုမ�ုမှတပြိုပးး ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ�ိ ု နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအတာကိုး 
ပ�ုမ�ုရေးကို�င့်းးမာန်းစွာာ� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းခွာင့်း်အ�း ဖွဲ့န်းတးးရေးပးနို�ုင့်းမည့်းကုို� ဤအခွးကိုးအလွကိုးဆိုန်းးစွာစွားမမု ိရေးတာ��ိုခွးကိုး
မး�းကို ပြုပသားမည့်းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။  
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2/ a&G;aumufyGJpepfrsm;udk avhvmjcif;  
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားဆို�ုသားည့်းမ�ိ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း အနို�ုင့်း�သားမ့း�း သား�ု�မဟု�တး ပြုပည့်းသား�့ ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
မး�းကို�ု ရေး�းးခွးယး�န်း ပြုပည့်းသားမ့း�း၏ ဆိုနိုဒမ့မး�းကို�ု ရေး�တာကိုးပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း အစွာ�ုး�အ�း ရေး�းးရေးကို�ကိုး
တင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့််း န်ည့်းးလွမးးတစွားခွ�ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း (Williams, 2005)။ မတည့့်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား
မး�းတာင့်း မတည့့်းရေးသား� �ည့်း�းယးခွးကိုးမး�း�ိ�ုကိုကို� ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့်း် ၎င့်းးတ�ု�ကို�ု ပဋိုပကိုခရေးပြုဖွဲ့�ငိ့်းး�န်း၊ 
ကိုး�း၊မရေး�း�� ပါဝါင့်းနို�ုင့်းမကုို�ု လွ�ပးရေးဆို�င့်း�န်းစွာသားည့််း န်ည့်းးလွမးးမး�းအပြုဖွဲ့စွား ပံ�စွာံသားတးမတိးနို�ုင့်းသားည့်း။ 
နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံခွးင့်းးစွားတာင့်း ကို�ုယး်ပြုပဿန်ာနိုငိ့်း်ကို�ုယး �ို�ကိုပြိုပးး ပြုပဿန်ာအ�းလွံ�းကို�ု ရေးပြုပလွည့်းရေးစွာမည့််း 
တစွားခွ�တည့်းးရေးသား� န်ည့်းးလွမးးအရေးပြုဖွဲ့မ�ိနုို�ုင့်းရေးပ�� ၎င့်းးပြုပဿန်ာမး ုု းစွာံ�တ�ု�ကို�ု ရေးပြုဖွဲ့�ငိ့်းးကို�ုင့်းတာယးနို�ုင့်း�န်း
အတာကိုး ကိုမာ�အနိုိံ�တာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအမး ုု းမး ုု းကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း�ကိုသားည့်း (Williams, 2005)။ ဤ
အရေး�ကို�င့်းးရေး�ကို�င့််းပင့်း နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံ၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု ပံ�စွာံခွး သား�ု�မဟု�တး ပံ�စွာံပြုပုပြုပင့်းရေးပြုပ�င့်းးလွ့
�ကို��တာင့်း နို�ုင့်းငံ့်၏ လွကိုး�ိနုို�ုင့်းငံ့်ရေး�း သား�ု�မဟု�တး စွားးပာ�းရေး�းအရေးပြုခွအရေးန်ကို�ု ထည့်း်သားာင့်းးစွာဉ်းးစွာ�းပြုခွင့်းးပြုပု
�ကို�သားည့်း။ 

ကိုမာ�တစွားဝါန်းးတာင့်း ရေးလွလ်ွ�နို�ုင့်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းစွာာ��ိုရေးသား�းလွည့်းး အရေးပြုခွခွံအ�းပြုဖွဲ့င့််း ၎င့်းး
တ�ု�ကို�ု အ�းလွံ�းကို�ု ၁) ဗျူဟု�စွာန်စွား(plurality)/မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား ၂) PR စွာန်စွားမး�း၊ ၃) ရေး��ရေးနိုာိထ�း
ရေးသား�စွာန်စွားမး�း၊ (၄) အပြုခွ�းစွာန်စွားမး�းဟု၍့ အ�ပးစွာ�ရေးလွးစွာ�ခွာ့နို�ုင့်းသားည့်း။ အသားံ�းအမး�းဆိုံ�းစွာန်စွားနိုိစွားခွ�ပြုဖွဲ့စွား
သားည့်း် မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားနိုငိ့်း် PR စွာန်စွားကို�ု ဒးမ�ုကိုရေး�စွားနို�ုင့်းင့်ံအမး�းတာင့်း ရေးတာ�နို�ုင့်းသားည့်း။ အတအုကိုးဆို�ု
�လွှင့်း ကိုမာ�န်ို�ုင့်းင့်ံမး�းအန်ကိုး ၂၃.၅% (၁၉၉ နို�ုင့်းင့်ံ အန်ကိုး ၄၆ နို�ုင့်းင့်ံ) တာင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားပြုဖွဲ့စွား
သားည့်း် FPTP ကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း�ကိုကို� နို�ုင့်းင့်ံစွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၃၅.၆% (၁၉၉ နို�ုင့်းင့်ံ အန်ကိုး ၇၂ နို�ုင့်းင့်ံ) တာင့်း PR 
စွာန်စွားကို�ု အသားံ�းပြုပု�ကိုသားည့်း (Reynolds et al. , 2008) ။ FPTP စွာန်စွား (မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား) သားည့်း 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံတာင့်း လွကိုး�ိကုိုးင့််းသားံ�းရေးန်သားည့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ယင့်းး FPTP စွာန်စွား၏ စွာနု်းရေးခွ်မု
မး�းကို�ု ရေးပြုဖွဲ့�ငိ့်းးနို�ုင့်း�န်း PR စွာန်စွားကို�ု အဆို�ုပြုပုထ�းရေးသား�ရေး�ကို�င့်း် ဤစွာ�တမးးတာင့်း ထ�ုစွာန်စွားနိုိစွားခွ�ကို�ု 
ရေးလွလ်ွ�သားံ�းသားပးသားာ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။

၂.၁။ မူ�မူ�ားသံအ့နို�ုင််�စနစ်

“Plurality” ဟု�လွည့်းး လွသ့ားမုး�းရေးသား� မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားတာင့်း မ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးလွ�င့်းး သား�ု�မဟု�တး ပါတးကို�ု အနို�ုင့်း�သားအ့ပြုဖွဲ့စွား �ငိ့်းးလွင့်းးစွာာ�သားတးမတိးသားပြုဖွဲ့င့််း ၎င့်းးစွာန်စွားကိုု� အရို�ုး�ငိ့်းးဆိုံ�း
စွာန်စွားအပြုဖွဲ့စွား ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း ရေးဖွဲ့�းပြုပရေးလွ�်ို�ကိုသားည့်း။ ကိုးင့််းသားံ�းရေးသား� န်ည့်းးလွမးး အရေးပ်မတ့ည့်း၍ 
၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း တစွားခွ�နိုိင့်း်တစွားခွ� ကိုာ့ပြုပ�းမ�ုိုရေးသား�းလွည့်းး “နို�ုင့်းသားအ့ကို�န်းယ့” ဟုသ့ားည့်း် ၎င့်းး၏အနိုစိွားသား��
မ�ိမ ့ အပြိုမ့တမးးအတတ့ပ့ြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ကိုမာ�အနိုိံ�တာင့်း ကိုးင့််းသားံ�းလွးကိုး�ိရုေးသား� မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား (၅) 
မး ုု းမ�ိ ရေးအ�ကိုးပါအတ�ုင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။

ပထမဦးးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း FPTP စွာန်စွားတာင့်း ပြုပည့်းသားမ့း�းသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� လွပ့�ဂဂုု လွး
တစွားဦးးခွးင့်းးအလွ�ုကိုး ရေး�းးခွးယးမ့ရေးပး�ကို�ပြိုပးး မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�လွှင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး တစွားဦးးတည့်းးသား� 
ရေး�းးခွးယးမည့််းစွာန်စွားပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားသ့ားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး၏ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးပြုဖွဲ့စွားလွ�သားည့်း။ 
ထ�ုကို့သ်ား�ု�ရေးသား�စွာန်စွားမး ုု းကို�ု အရေးမ�ကုိုန်းပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�ကို့သ်ား�ု� ဒးမ�ုကိုရေး�စွား သားကိုးတမးး�ညိ့်း�ကို�သားည့််း နို�ုင့်းင့်ံ
မး�းတာင့်း ရေးတာ�နို�ုင့်းသားည့်း။ ဒ�တယုမ�ိ မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးထကိုးပု�ပြိုပးး ရေး�းးရေးကို�ကိုး
တင့်းရေးပြုမှ�ကိုး�န်းအတာကိုး FPTP စွာန်စွားကို�ု အသားံ�းပြုပုရေးသား�အခွါ ၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးအရေး� 
အတာကိုး�ိသုားရေးလွ�ကိုးအထ ုမ့ရေးပးနို�ုင့်းရေးသား� “Block Vote” အပြုဖွဲ့စွားသား�ု� ရေးပြုပ�င့်းးလွ့သားာ�းသားည့်း (Reynolds 
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et al., 2008)။ ဤစွာန်စွားတာင့်း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း သားကိုးဆို�ုင့်း��မ့ဆိုနိုဒန်ယးတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်း ရေးပြုမ�ကိုး
�န်းလွ�ုအပးသားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးအရေး�အတာကိုး ပြုပည့််းသားည့်းအထ ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုး�ကို�သားည့်း။ 
ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းသားည့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးပြုဖွဲ့စွားလွ��ကို
သားည့်း။

ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးခွးင့်းးစွားကို�ုသား� အပြိုမ့တမးး
ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးရေးသား�းလွည့်းး “ပါတးအလွ�ုကိုးသားမုးးကြံကံိုုးမ့ရေးပးပြုခွင့်းး (Party Block Vote)” တာင့်းမ့ 
အန်ည့်းးင့်ယး ကိုာ့ပြုပ�းမ�ုိုသားည့်း။ Party Block Vote တာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးထကိုးပု�၍ ရေး�းးရေးကို�ကိုး
တင့်းရေးပြုမ�ကိုးရေးသား� မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း�ိုပြိုပးး မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း ဆိုနိုဒမ့တစွားမ့တည့်းးသား� အသားံ�းပြုပု၍ ပါတး
မး�းအတာကိုး မ့ရေးပး�သားည့်း။ ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် ပါတးသားည့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��
အ�းလွံ�းကို�ု ��ိသုားည့်း။ ထ�ု�ရေးန်ာကိုး “Alternative Vote” စွာန်စွားတာင့်း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း မမုတု�ု�နိုိစွားသားကိုး
ရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� ကြီးကိုုု ကိုးနိုစိွားသားကိုးမ ု အစွာဉ်းအလွ�ုကိုး အမတိးစွာဉ်း ၁၊ အမတိးစွာဉ်း ၂၊ 
အမတိးစွာဉ်း ၃ စွာသားည့်းပြုဖွဲ့င့််း သားတးမတိးရေး�းးခွးယးမ့ရေးပးနိုု�င့်းသားည့်း (Reynolds et al., 2008)။ FPTP စွာန်စွား�ို 
ရေး�တာကိုးပံ�နိုငိ့်း်မတသ့ားည့်းမ�ိ ဤစွာန်စွားတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးသားည့်း ဆိုနိုဒမ့အမး�းစွာ�ပြုဖွဲ့င့််း အနို�ုင့်း�ပါကို 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးအပြုဖွဲ့စွား ခွးကိုးခွးင့်းးရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခွံ�သားည့်း (၎င့်းးသားည့်း ၅၀ ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းး
အရေးပါင့်းးတစွားမ့ပြုဖွဲ့စွားနိုု�င့်းသားည့်း။ Reynolds et al., 2008) ။ 

ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း “Two-Round System - နိုိစွားရေးကိုး�ပ်ြုပန်းစွာန်စွား” တာင့်း ၎င့်းး၏ အမည့်းကို �ည့်းညွှနှ်းး
သားည့်း်အတ�ုင့်းး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့နိုိစွားကြီးကိုမုး ပါ�ိုသားည့်း။ အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း မည့်းသားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းး 
သား�ု�မဟု�တး ပါတးကိုမှ ဆိုနိုဒမ့အမး�းစွာ�ကို�ု မ��ိုသားည့််းအခွါ ဤရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွားကို�ု အသံား�းပြုပုရေးလွ�ုိ်သားည့်း။ 
ဒ�တုယအကြီးကိုမုး မ့ရေးပးပြိုပးးရေးန်ာကိုးတာင့်း အနို�ုင့်း��ိသုားက့ို�ု ရေး�ကိုပြုင့်�သားည့်း။ ခြုံခွံုင့်ံ�၍ဆို�ု�လွှင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�
စွာန်စွားမး�းအ�းလွံ�း၏ �ံ�လွကိုခဏ်�မ�ိ ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း ��ိသုားမ့း�းကို�ု အပြိုမ့တမးး မးကိုးနိုာိသား�ရေးပးပြုခွင့်းး
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အနို�ုင့်း�သားသ့ားည့်း ပကိုတဆုိုနိုဒမ့အမး�းစွာ�နိုငိ့်း် - ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့၏ ထကိုးဝါကိုး
ရေးကိုး�းပြုဖွဲ့င့််း - အနို�ုင့်း�ရေးစွာ�န်းအတာကိုး Alternative Vote စွာန်စွားနိုိင့်း် Two-Round System - နိုိစွားရေးကိုး�ပ်ြုပန်း
စွာန်စွားမး�းကို�ုကိုးင့််းသားံ�း�ကိုသားည့်း (Reynolds et al, 2008)။

မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား၏ အ�းသား�ခွးကိုးမး�းအန်ကိုးမတိစွားခွ�မိ� ၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းနိုငိ့်း် 
၎င့်းးတု��၏ မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းအ�ကို�းတာင့်း န်းးန်းးစွာပးစွာပးပြုဖွဲ့စွားရေးစွာပြုခွင့်းးပင့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားမး�း
တာင့်း အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးခွံတစွားဦးးစွား�ိုသားည့်း် မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း ထ�း�ိသုားပြုဖွဲ့င့််း မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�စွား 
(ဥပမ� ပြိုမုု � သား�ု�မဟု�တး ပြိုမုု �န်ယး) ၌ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးတည့်းးကိုု�သား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့်း။ 
ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းသားည့်း သားကိုးဆို�ုင့်း�� မ့ဆိုနိုဒန်ယးမိ တကိုးရေး��ကိုးလွ��ကိုပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွား�� ထ�ု
န်ယးရေးပြုမတာင့်းရေးန်ထ�ုင့်းရေးသား� ပြုပည့်းလွမ့း�း၏ လွ�ုလွ�းခွးကိုးမး�း၊ စွာ�ုး�မုးပပ့န်းမုမး�းကို�ု ခွံစွာ�းသား�ုိုနို�ုင့်းဖွဲ့ာယး�ို
သားည့်း။ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းသားည့်း အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း ၎င့်းးတ�ု�၏ မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းတာင့်း ရိုံ�းခွန်းးမး�း ဖွဲ့ာင့်း်လွစိွား
ထ�း�ိ�ုကိုသားပြုဖွဲ့င့််း အကိုး ုု းဆိုကိုးအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းနိုငိ့်း်  မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းအ�ကို�း ပ�ုမ�ုန်းးကိုပးရေးသား�
စွာည့်းးရေးနိုာိင့်းမကုို�ု တည့်းရေးဆို�ကိုး�န်း အခွာင့်း်အရေး�း�ရေးစွာသားည့်း။ အပြုပန်းအလွိန်းအ�းပြုဖွဲ့င့်း် မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း 
၎င့်းးတု�� ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမ�ကိုးလွု�ကိုးသားည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�း၏  စွာာမးးရေးဆို�င့်း�ည့်းကိုု� ပ�ုမ�ုလွာယးကို့
စွာာ� အကို့ပြုဖွဲ့တးနို�ုင့်းပြိုပးး ရေးန်ာကိုးတစွားကြီးကိုမုး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ၎င့်းးကို�ု မ့ရေးပးမည့်း၊ မ့မရေးပးမည့်းကိုု�လွည့်းး 
ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးနို�ုင့်းရေးစွာသားည့်း။ 

ထ�ု�အပြုပင့်း နို�ုင့်းင့်ံ၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အတာကိုး မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းကို�ု မှတစွာာ� သားတးမတိးထ�းပြုခွင့်းးမ�ိရုေးသား� 
အရေးပြုခွအရေးန်မး ုု းတာင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး
မး�းနိုငိ့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခွံ�ရေးစွာသားည့်း။ ယင့်းးသားု��ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာ�န်း
အတာကိုး ပါတးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားကို မှတရေးသား� ရေးဝါစွာ�ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းတာင့်း ရေးထ�ကိုးခွံသား ့အမး�းစွာ���ို
နို�ုင့်းရေးစွာ�န်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးန်မုတုးလွ�ုင့်းးမး�းကိုု� ရေး�းဆိုာ့သားတးမတိးပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း ပြုပုလွ�ပးနို�ုင့်းသားည့်း။ 
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တစွားန်ည့်းးရေးပြုပ��လွှင့်း အကိုယး၍ ပါတးတစွားခွ�သားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးအ�းလွံ�းရေးပါင့်းးတာင့်း ရေးထ�ကိုးခွံမ ု ၃၈% 
��ိထု�းပါကို မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း၏ ၃၈% တာင့်း ရေးထ�ကိုးခွံသားအ့မး�းစွာ�ကို�ု ��ိ�ုန်းအတာကိုး မ့ဆိုနိုဒန်ယးန်ုမတုး
လွ�ုင့်းးမး�းကိုု� သားတးမတိး�န်း ကြီးကိုုု းစွာ�းနို�ုင့်းသားည့်း။ ဤန်ည့်းးအ�းပြုဖွဲ့င့်း် ပါတးသားည့်း ဥပရေးဒပြုပုလွတှးရေးတ�းတာင့်း 
မှတရေးသား�ရေးဝါစွာ���ို�န်း အခွာင့်း်အရေး�း�နို�ုင့်းသားည့်း (Williams, 2005)။ မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း တစွားခွါ 
တစွား�ံတာင့်း ရေးထ�ကိုးခွံသားမ့း�း ပထဝါးအရေးန်အထ�းအ� စွာ�စွာ�စွာည့်းးစွာည့်းးရေးန်ထ�ုင့်းမ�ုိုသားည့်း် ပါတးင့်ယးမး�းမ ိ
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းကို�ုလွည့်းး အ�းသား�ရေးစွာသားည့်း (Moscrop, 2016)။ သား�ဓိကိုအ�းပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ 
FPTP စွာန်စွားရေး�ကို�င့််း �မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်း ပထဝါးအရေးန်အထ�းအ� စွာ�စွာ�စွာည့်းးစွာည့်းးရေးန်ထု�င့်းရေးန်�ကိုသားည့််း 
လွန့်ည့်းးစွာ�ပြုဖွဲ့စွားရေးသား� တအ�င့်းးလွမ့း ုု းစွာ�သားည့်း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�း၌ ၃ ရေးန်�� 
အနို�ုင့်း�ခွ့သ်ားည့်း။ 

ထ�ု�အပြုပင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးကြီးကိုးးမး�းကို�ု အ�းသား�ရေးစွာလွးကိုး “တစွားပါတးအစွာ�ုး�
မး�းကို�ု ရေးပ်ရေးပါကိုးရေးစွာသားည့်း” (Reynolds et al, 2008, p. 36)။ သား�ဓိကိုအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်း 
NLD သားည့်း ဆိုနိုဒမ့စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၅၇% သား���ုိခွ့်ရေးသား�းလွည့်းး ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း၌ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၇၈% ရေးန်����ိခုွ့်သားည့်း။ တစွားန်ည့်းးဆို�ု�ရေးသား�း ၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း  ပါတး
ကြီးကိုးးမး�းအတာကိုး၊ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း အကြီးကိုးးဆိုံ�းပါတးအတာကိုး “ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အပ�ုဆို�” မး�းကို�ု ဖွဲ့န်းတးး
ရေးပးသားည့်း။ 

သားးအ�ု�းအ�ဆို�ု�လွှင့်း အ�းကြီးကိုးးရေးသား� တစွားပါတးအစွာ�ုး��ိပုြုခွင့်းး၏ အပြုခွ�းမးကိုးနိုာိစွာ�တစွား�ကိုးမ�ိ အတ�ုကိုး 
အခွံမး�းသားည့်းလွည့်းး အရေး�းပါရေးသား� ပြုပန်းလွနိ်းစွာစွားရေးဆိုးသားည့််း အခွန်းးကိုဏ္ဍကို�ု ရေးဆို�င့်း�းကိုး�န်းနိုငိ့်း်  လွကိုး�ို
အစွာ�ုး�အပြုပင့်း လွကိုးရေးတာ�ကိုးရေးသား� အပြုခွ�းရေး�းးခွးယးစွာ��တစွားခွ�အပြုဖွဲ့စွား မမုုကို�ုယးကို�ု ရေးဖွဲ့�းပြုပနို�ုင့်း�န်း 
လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� လွံ�လွံ�ရေးလွ�ကိုးရေးလွ�ကိုး��ိထု�းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း (Reynolds et al., 
2008)။ အဆိုံ�းသားတးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ဆို�ု�လွှင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�သားည့််း စွာန်စွားသားည့်း အသားံ�းပြုပု�န်းနိုငိ့်း် န်ားလွည့်း�န်း 
ရို�ုး�ငိ့်းးလွာယးကိုသ့ားည့်း။ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဆို�ုင့်း�� အ���ိုမး�းအတာကိုးမ�ိလွည့်းး  မ့ရေး�တာကိုး��တာင့်း အပြုခွ�း
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းထကိုး ပု�မ�ုလွာယးကိုသ့ားည့်း (Reynolds et al, 2008)။

သား�ု�ရေးသား�း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားတာင့်းလွည့်းး အ�းန်ည့်းးခွးကိုးမး�း�ိသုားည့်း။ အထကိုးတာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့သ်ားည့်း်
အတ�ုင့်းး ဤစွာန်စွားတာင့်း မ့အမး�းဆိုံ�း��ိရုေးသား� သားသ့ားည့်း အနို�ုင့်း�သားပ့ြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ သား�ု�ပြုဖွဲ့စွား�� အနို�ုင့်း�သားသ့ားည့်း 
အ�းလွံ�းကို�ု�ယသ့ားာ�းပြိုပးး လွန့်ည့်းးစွာ�မး�းမ�ိ မည့်းသားည့်းမှမ��ိ�ု့ ကိုးန်း�စွားသားည့်း။ အထကိုးမ ိNLD ဥပမ�
တာင့်း ရေးတာ�ပြုမင့်း�သားည့်း်အတ�ုင့်းး  မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း လွမ့း�းစွာ�အ�း ဥပရေးဒပြုပုလွတှးရေးတ�း၏ ရေးန်��
ရေးဝါစွာ�ကို�ု ၎င့်းး��ိသုားည့်း် မ့အရေး�အတာကိုးထကိုး ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းစွာာ� ရေးပးအပးထ�းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း လွမ့း�းစွာ�ကို�ု 
အလွာန်းအကိုွံကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာသားည့်း။ ထ�ု�အပြုပင့်း ၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း ဆိုနိုဒမ့မး�းကို�ု နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း
အ�ကို�း ခွာ့ပြုခွမးးရေးပးပြိုပးး အနို�ုင့်း�သားသ့ားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�တာင့်း အ�ပးခွးုပးသားပ့ြုဖွဲ့စွားလွ�ရေးသား�အခွါ ရိုံးုန်ုမး်
ရေးသား� ပါတးမး�းအတာကိုး ပြုပည့်းသားက့ိုရေးပးခွ့ရ်ေးသား� မ့မး�းသားည့်း အလွဟုဿ ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းရေးစွာသားည့်း။

ထ�ု�အပြုပင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း လွန့်ည့်းးစွာ�မး�းကို�ု မှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု မ��ိုရေးစွာရိုံ�သား�မကို 
အမး ုု းသားမးးမး�းကို�ုလွည့်းး လွတှးရေးတ�းတာင့်း ပါဝါင့်းနို�ုင့်းပြုခွင့်းးမ�ိ ုပြုဖွဲ့စွားရေးစွာသားည့်း။ ကိုမာ�အနိုိံ�အပြုပ�းမိ သားကိုးရေးသား
အရေးထ�ကိုးအထ�းမး�းအ� မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားတာင့်း၊ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း အ�ဖွဲ့�ကုိုတာင့်း အမး ုု းသားမးးမး�း 
သားည့်း ဥပရေးဒပြုပုလှွတးရေးတ�းသား�ု� ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခံွ�နို�ုင့်းရေးပြုခွ န်ည့်းးပါးသားည့်း (Reynolds et al, 2008, 
p.51)။ မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း အမိန်းတကိုယးပင့်း အသားံ�းပြုပု�န်း လွာယးကိုရ့ေးသား�းလွည့်းး မှတရေးသား� 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမနုိုငိ့်း်ပတးသားကိုးလွှင့်း ရေးမးခွာန်းးထ�တးဖွဲ့ာယးပြုဖွဲ့စွားလွ�သားည့်း။ မး�းရေးသား�အ�းပြုဖွဲ့င့််း အ�ပးစွာ�င့်ယး 
မး�းသားည့်း ၎င့်းးတ�ု� အခွး ုု းကိုး�သားင့််းသားည့်း် အ�ဏ်�ခွာ့ရေးဝါမမု ိဖွဲ့ယးထ�တးခွံ�ပြိုပးး ဒးမ�ုကိုရေး�စွားမဆိုန်းဟု� အမး�း
ကို မတိးယရ့ေးသား� အရေးပြုခွအရေးန်တစွားခွ�ကို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးစွာသားည့်း (Williams, 2005)။

အခွးုပးအ�းပြုဖွဲ့င့််းဆို�ု�လွှင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား၏ သားရေး��သား��ဝါမ�ိ အ�းကြီးကိုးးသားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး
မး�းကို�ု မးကိုးနိုာိသား�ရေးပးပြုခွင့်းးပင့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အပြုခွ�းတစွားဖွဲ့ကိုးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြုခွင့်းးနိုငိ့်း် အမး�းပါဝါင့်းပြုခွင့်းး
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ရိုရုေးထ�င့််းမ�ိကိုည့်း်လွှင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးင့်ယးမး�းနိုငိ့်း် လွန့်ည့်းးစွာ�မး�းအတာကိုး    
မသားင့််းရေးလွး�း�့ မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွား- အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း FPTP ၏ အဓိကုိုအဂါါ�ပးမ�ိ ရေးသားးင့်ယးသားည့််း
အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�း၏ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ရေးလွး�န််ည့်းးရေးအ�င့်း စွာန်စွားတကိုးပြုပုရေးန်ပြုခွင့်းးပင့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်းဟု�
ဆို�ု�ကိုသားည့်း။ ဤ “နို�ုင့်းသားအ့ကို�န်းယ ့ သားရေး��ထ�းသားည့်း အ�ပးခွးုပးသားမ့း�းအ�း အပြုခွ�းအပြုမင့်းမး�းနိုငိ့်း် 
အတ�ုကိုးအခွံမ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�း၏ လွ�ုအပးခွးကိုးမး�း၊ ဆိုနိုဒမး�းကို�ု မပြုမင့်းရေးစွာ�့ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့နိုိင့်း် အစွာ�ုး�နိုစိွားခွ�
စွာလွံ�းအ�း တစွားဦးးသား�လွှင့်း တစွားဦးးန်ာသားည့်း် ပြိုပုု င့်းဆို�ုင့်းမအုပြုဖွဲ့စွားသား�ု� ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ရေးစွာသားည့်း” (Reynolds et 
al., 2008, p.27)။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း မှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ�ုကိုးမ�ိကိုည့််းလွှင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားသားည့်း 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံကို့သ်ား�ု�ရေးသား� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး ုု းစွာံ�ရေးန်ထ�ုင့်းရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံနိုငိ့်း် မဆိုးရေးလွး�းဟု� ယဆ့ိုသားင့်း်သားည့်း။

၂.၂။ အချိုး��ုးကျ�ကျု�ယ််စားပြ��မူစုနစ် (PR စနစ်)

PR စွာန်စွားတာင့်း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း ၎င့်းးတု��၏မ့ဆိုနိုဒန်ယးမိ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးအရေးပြုမ�ကိုးအမး�းကိုု� 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးပြိုပးး ၎င့်းးကိုု�ယးစွာ�းလွယိးမး�းကို�ု ပါတးမး�းအ�ကို�း အခွး ုု းကိုးခွာ့ရေးဝါရေးပးသားည့်း။ 
“PR စွာန်စွား၏ �ည့်း�းယးခွးကိုးမ�ိ ပါတးတစွားခွ� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ��ုိသားည့်း် မ့အရေး�အတာကိုးနိုငိ့်း် လွတှးရေးတ�း
အတာင့်းး��ိသုားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��ရေးဝါစွာ�အ�ကို�း ကိုာ�ဟုမကုို�ု သားတ�ုို�ို ရေးလွှ�ခ်ွး�န်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း” 
(Reynolds et al, 2008, p.29)။ တစွားန်ည့်းးဆို�ု�ရေးသား�း PR စွာန်စွားသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအ�ကို�း ဆိုနိုဒမ့
မး�းကို�ု ရေးဝါမှပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း လွတှးရေးတ�းတာင့်း တကုိုးရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ဖွဲ့န်းတးး�န်း �ည့်း�းယးပြိုပးးရေးန်ာကိုး 
ကြီးကိုးးမ�းရေးသား� ပါတးတစွားခွ�၏ လွမှးးမ�ုးမကုို�ု ကို�ကိုာယးပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း ပါတးတစွားခွ�သားည့်း 
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့၏ ၃၀% ��ိလုွှင့်း ၎င့်းး၏ကိုု�ယးစွာ�းလွယိး ၃၀% သားည့်း ရေးန်����ိ�ုကိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း “အနို�ုင့်း�သားသ့ားည့်း အကို�န်းမယန့ို�ုင့်းရေးပ - အနို�ုင့်း�သားသ့ားည့်း ၎င့်းးအတာကိုး မှတရေးသား� ရေးဝါစွာ�ကို�ုသား� 
�ယခ့ွာင့်း်�ိုပြိုပးး ပါတးင့်ယးမး�းအ�းလွံ�းသားည့်းလွည့်းး ၎င့်းးတု��၏ မှတရေးသား� ရေးဝါစွာ�ကို�ု ��ိ�ုကိုသားည့်း”    
(Williams, 2005, p.198)။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�းစွာာ� ရေးန်ထ�ုင့်းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံမး�းတာင့်း FPTP စွာန်စွား
ထကိုး PR စွာန်စွားကိုု� ပ�ုမ�ုအသားံ�းပြုပုရေးလွ�်ိုသားည့်း။

PR စွာန်စွား အမး ုု းအစွာ�းနိုိစွားမး ုု း�ိသုားည့်း။ “List PR” စွာန်စွားနိုိင့်း် “Single Transferable Vote” စွာန်စွားတ�ု�
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ပထမဆိုံ�း List PR သား�ု�မဟု�တး “စွာစွားမနိ်းရေးသား� PR” သားည့်း PR စွာန်စွားမး�းတာင့်း အရို�ုး�ငိ့်းးဆိုံ�းပံ�စွာံ
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤစွာန်စွားတာင့်း “မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း ပါတးကို�ု ရေး�းးခွးယးမ့ရေးပး�ကိုကို� ပါတးမး�းသားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး
အ�းလွံ�းတာင့်း ၎င့်းးတ�ု���ိုရေးသား� မ့ရေးဝါစွာ�အခွး ုု းအ� လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး ရေးန်��မး�းကိုု� ��ိသုားည့်း” 
(Reynolds et al., 2008, p.74)။ 

List PR စွာန်စွားတာင့်း  စွာ��င့်းးအပတုးနိုငိ့်း် စွာ��င့်းးအပာင့်းဟ်ု၍့ ရေး�းးခွးယးစွာ��နိုစိွားခွ��ိုပြိုပးး ၎င့်းးတု��နိုိစွားမး ုု းလွံ�းကို�ု 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားရေးယ�ကိုးထကိုး ပ�ုမ�ုရေး�းးရေးကို�ကိုးသားည့််း မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းတာင့်း အသားံ�းပြုပု�ကိုသားည့်း။ 
စွာ��င့်းးအပတုး PR စွာန်စွားတာင့်း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း ၎င့်းးတ�ု�ရေး�းးခွးယးသားည့််းပါတးကို�ု မ့ရေးပး�ကိုပြိုပးး စွာ��င့်းး
အပာင့််း PR စွာန်စွားတာင့်းမ ့မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း ၎င့်းးတု��ရေး�းးခွးယးသားည့််း ပါတးစွာ��င့်းးမ ိမည့်းသားည့််းကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� ပ�ုမ�ုနိုိစွားသားကိုးရေး�ကို�င့်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပ�ကိုသားည့်း (Samara for Democracy for Democracy, 
2016)။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့်း် စွာ��င့်းးအပာင့်း် PR စွာန်စွားတာင့်း ပါတးအတာင့်းးမ ိဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးလွ�င့်းးမး�းသားည့်း ၎င့်းးတု��၏ ပါတးအနို�ုင့်း�ပါကို လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးအပြုဖွဲ့စွားရေးန်�� ��ိ�ုကိုသားည့်း။

ဒ�တုယအမး ုု းအစွာ�းပြုဖွဲ့စွားသားည့််း Single Transferable Vote သားည့်း  မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးထကိုး ပ�ုရေး�းးခွးယးမည့််း မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း�ို ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� ဦးးစွာ�းရေးပး 
အဆိုင့်း် သားတးမတိးရေး�းးခွးယးရေးသား� စွာန်စွားပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤစွာန်စွားတာင့်း သားတးမတိးထ�းရေးသား� ပထမဦးးစွာ�းရေးပး 
ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုး ထကိုးရေးကိုး�းလွာန်း��ိုရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� ခွးကိုးခွးင့်းးရေး�းးရေးကို�ကိုး 
တင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့်း (Reynolds  et al., 2008, p.90)။ ပါတးစွာ��င့်းးန်ည့်းးလွမးးကိုု� အသားံ�းပြုပုနို�ုင့်းရေးသား�းလွည့်းး 
ပံ�မနိ်းအ�းပြုဖွဲ့င့်း် မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းထကိုး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းကိုု� ဦးးတည့်းမ့
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ရေးပး�ကိုသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�း�လွဒးကိုု� အကြီးကိုမုးမး�းစွာာ�ရေး�တာကိုးပြိုပးး ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးသားည့်း။ 

PR စွာန်စွား၏ �ငိ့်းးလွင့်းးရေးသား� အ�းသား�ခွးကိုးမ�ိ ပါတးမး�းကို�ု အခွး ုု းကိုးအ�ဏ်� ခွာ့ရေးဝါရေးပးရေးလွ�်ိုရေးသား� 
ရေး�ကို�င့််း ပါတးင့်ယးမး�းသားည့်း ၎င့်းးတ�ု�၏ �သားင့််း�ထ�ုကိုးရေးသား� ဥပရေးဒပြုပုအ�ဏ်�ကိုု� ခွာ့ရေးဝါ�ယန့ို�ုင့်း�ကိုသားည့်း။ 
ထ�ု�အပြုပင့်း မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားနိုိင့်း် ပြုခွ�းန်ားသားည့်းမ�ိ PR စွာန်စွားတာင့်း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားရေးသား� ဆိုနိုဒမ့ 
အန်ည့်းးင့်ယးသား��ိရုေးစွာပြိုပးး မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ၎င့်းးတ�ု�၏ ဆိုနိုဒမ့မး�းသားည့်း အမိန်းတကိုယး အ��
ရေး��ကိုးသားည့်းဟု� ခွံစွာ�း�ရေးစွာသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း PR စွာန်စွားသားည့်း ရေးသားးင့်ယးရေးသား� လွန့်ည့်းးစွာ�နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး
မး�း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုခွာင့်း်��ိနုို�ုင့်းရေး�းကိုု� အ�းရေးပးသားည့်း။

အပြုခွ�းတစွားဖွဲ့ကိုးတာင့်းမ ့PR စွာန်စွားသားည့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးခွံကိုု�ယးစွာ�းလွယိးမး�းနိုငိ့်း် ၎င့်းးတ�ု�၏ မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း
အ�ကို�း ဆိုကိုးစွာပးမကုို�ု ပြုဖွဲ့တးရေးတ�ကိုးထ�းသားပြုဖွဲ့င့််း အ�းန်ည့်းးရေးသား� အခွးတုးအဆိုကိုးကို�ုသား� ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာသားည့်း။ 
အ�ယးရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း PR စွာန်စွားတာင့်း တ�ုင့်းးပြုပည့်းတစွားခွ�လွံ�းကို�ု ကြီးကိုးးမ�းရေးသား� မ့ဆိုနိုဒန်ယးကြီးကိုးးတစွားခွ�
အပြုဖွဲ့စွား သားတးမတိးထ�းသားပြုဖွဲ့င့်း် မည့်းသားည့််း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးကိုမှ မည့်းသားည့်း်ရေးန်��တစွားခွ�ကို�ု 
သားးးပြုခွ�းကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြုခွင့်းးမ�ိ�ု့ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးတ�ုင့်းးသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံတာင့်းးမပိြုပည့်းသားအ့�းလွံ�းကို�ု 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုရေးသား�ရေး�ကို�င့််းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း (Williams, 2005)။ ထ�ု�အပြုပင့်း PR စွာန်စွား၏ အဂါါ�ပးမး�းစွာာ�တ�ု�သားည့်း 
မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း န်ားလွည့်း�န်းနိုငိ့်း် ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွားမံခွန်�းခွာ့ရေး�းအဖွဲ့ာ့�မး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း လွကိုးရေးတာ�တာင့်း
စွားမံခွန်�းခွာ့�န်း ခွကိုးခွ့ရေးစွာသားည့်း (Reynolds et al, 2008)။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�း၏ ဦးးစွာ�းရေးပး
ရေး�းးခွးယးမအု� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�း သား�ု�မဟု�တး ပါတးမး�းကို�ု အဆိုင့်း်သားတးမတိးပြုခွင့်းးသားည့်း 
တာကိုးခွးကိုး�သားည့််း အဆိုင့်း်မး�းစွာာ� လွ�ုအပးရေးသား�ရေး�ကို�င့််း စွားမံခွန်�းခွာ့ရေး�းအဖွဲ့ာ့�အတာကိုး လွ�ပးရေးဆို�င့်းဖွဲ့ာယးပ�ု
မး�းလွ�ရေးစွာသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း PR စွာန်စွားသားည့်း လွ�့အဖွဲ့ာ့�အစွာည့်းးအတာင့်းး�ို မည့်းသားည့်း်အ�ပးစွာ�ကို�ု 
မဆို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ�ု�ိ�ုန်း ရေးသားခွး�ရေးစွာရေးသား�းလွည့်းး လွတှးရေးတ�းသား�ု� ဝါင့်းရေး��ကိုးနိုု�င့်း�န်းလွ�ုအပးရေးသား� 
အန်ည့်းးဆိုံ�း ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးခွာ့တမးးကို�ု သားတးမတိးထ�းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း ပါတးင့်ယးမး�းကိုု� ဖွဲ့ယး�ကိုဉ်းထ�းဆို့
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း (Herron, Pekkanen, & Shugart, 2018)။

ခြုံခွံုင့်ံ�ရေးပြုပ�ဆို�ု�လွှင့်း PR စွာန်စွား၏ အနိုိစွားသား��မ�ိ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး
မး�းအ�ကို�းတာင့်း မှတစွာာ�မှရေးဝါပြုခွင့်းးပင့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤစွာန်စွားသားည့်း လွန့်ည့်းးစွာ� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးင့်ယးမး�းကိုု� 
မှတရေးသား�ကိုု�ယးစွာ�းပြုပုမပုြုဖွဲ့င့််း လွတှးရေးတ�းတာင့်းးသား�ု� ရေးခွ်ရေးဆို�င့်းနို�ုင့်းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု း
မး�းစွာာ��ိုသားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံမး�းအတာကိုး အထး့သားင့်း်ရေးလွး�းသားည့်း။ စွာန်စွားတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားသားည့်း မတည့့်းရေးသား� 
သားကိုးရေး��ကိုးမမုး�းပြုဖွဲ့စွားရေးစွာပြိုပးး မတည့့်းရေးသား� �ည့်း�းယးခွးကိုးမး�းကိုု� ပြုဖွဲ့ည့််းဆိုည့်းး�ကိုရေးပ�� နို�ုင့်းင့်ံတ�ုင့်းး
သားည့်း PR နိုငိ့်း် မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားမး�းအ�ကို�း မည့်းသားည့်း်စွာန်စွားကို ၎င့်းး၏အရေးပြုခွအရေးန်နိုငိ့်း် ပ�ုမ�ု
ဆိုးရေးလွး�းသားည့်းကိုု� ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တး�န်းလွ�ုအပးသားည့်း။ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားလွ�့ရေး��င့်းကိုု� တည့်းရေးဆို�ကိုးသားည့််းအခွါ 
မနိ်းကိုန်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွားကို�ု ရေး�းးခွးယး�န်းမ�ိ အလွာန်းအရေး�းကြီးကိုးးသားည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ ၎င့်းးသားည့်း 
နို�ုင့်းင့်ံရေး�းအရေးပြုပ�င့်းးအလွ့ကိုု� ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးစွာနိုု�င့်းသားည့််းအပြုပင့်း လွ�့အဖွဲ့ာ့�အစွာည့်းး၏ တည့်းပြိုင့်မုးမအုရေးပ်လွည့်းး 
လွမှးးမ�ုးမု�ိုသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားတစွားခွ�သားည့်း နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံအတာကိုး 
ဆိုးရေးလွး�းသားင့််းရေးတ�းရေးသား�းလွည့်းး အပြုခွ�းနို�ုင့်းင့်ံတစွားခွ�အတာကိုးမ ့ဆိုးရေးလွး�းခွးင့်းမ ိဆိုးရေးလွး�းလွမုး်မည့်းဟုသ့ားည့်း် 
အခွးကိုးကို�ု သားတခုွးပး�န်းလွ�ုသားည့်း။ 



8  | vrf;qkHvrf;cGu a½G;aumufyGJpepf



tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf 
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif; |   9  

3/ jrefrmEkdifiH\ a&G;aumufyGJpepf  
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ�ိ ုရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု မရေးလွလ်ွ�မး ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ�ိလုွတှးရေးတ�း၏ ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးတည့်းရေးဆို�ကိုးပံ�ကို�ု 
န်ားလွည့်း�န်း အရေး�းကြီးကိုးးသားည့်း။ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�လှွတးရေးတ�းတာင့်း ပြုပည့်းသ့ား�လွတှးရေးတ�း (ရေးအ�ကိုးလွတှးရေးတ�း) နိုငိ့််း 
အမး ုု းသား�းလွတှးရေးတ�း (အထကိုးလွတှးရေးတ�း) ဟု၍့ လွတှးရေးတ�းနိုစိွား�ပး�ိုသားည့်း။ အမး ုု းသား�းလွတှးရေးတ�းတာင့်း 
ပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးတစွားခွ�စွားမိ ကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၁၂ ဦးးစွားကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုး�သားည့်း။ 
ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ပြုပည့်းန်ယး ၇ ခွ� နိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး ၇ ခွ�မ ိရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးထ�းသားည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး 
၁၆၈ ဦးး�ိုပြိုပးး စွာစွားတပးမ ိတ�ုကိုးရို�ုကိုးခွန်�းအပးထ�းရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၅၆ ဦးး �ိုသားည့်း။ ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�း
တာင့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၄၄၀ �ိုသားည့်း။ ၎င့်းးတ�ု�အန်ကိုး ၁၁၀ ကို�ု စွာစွားတပးမ ိခွန်�းအပးထ�းပြိုပးး 
၃၃၀ ကို�ု နို�ုင့်းင့်ံ၏ ပြိုမုု �န်ယးရေးပါင့်းး ၃၃၀ မ ိရေး�းးခွးယးထ�းသားည့်း (Myanmar, 2008)။ ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း 
လွတှးရေးတ�း�ိ ု ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၂၅% သားည့်း စွာစွားတပးကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းအတာကိုး 
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ သားကိုးဆို�ုင့်း�� ပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း် လွတှးရေးတ�းမး�းအတာကိုး  ပြိုမုု �န်ယးတစွားခွ�
ခွးင့်းးစွားမ ိ ကို�ုယးစွာ�းလွယိး နိုိစွားဦးးစွားကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့်း။ ပြုပည့်းန်ယးနိုိင့််းတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးတစွားခွ�
ခွးင့်းးစွား�ို ပြိုမုု �န်ယးအရေး�အတာကိုးရေးပ်မ့တည့်း၍ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုးကို�ု သားတးမတိးထ�း�ို
သားည့်း်အတာကိုး မတည့့်းရေးသား� ပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးမး�းတာင့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးအရေး� 
အတာကိုးသားည့်းလွည့်းး မတည့့်း�ကိုရေးပ။

ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�လွတှးရေးတ�းနိုငိ့်း် ပြုပည့်းန်ယးနိုိင့််း တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွှတးရေးတ�း နိုိစွားခွ�စွာလွံ�းအတာကိုး  ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့
မး�းကို�ု င့်ါးနိုိစွားလွှင့်းတစွားကြီးကိုမုး ကိုးင့်းးပသားည့်း။ ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တစွားခွ� ကိုးင့်းးပခွ့ပ်ြိုပးးပြုဖွဲ့စွား�� 
ရေးန်ာကိုးတစွားကြီးကိုမုး အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ကို�ု ၂၀၂၀ ခွ�နိုိစွားတာင့်း ကိုးင့်းးပမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း (လွတှးရေးတ�းလွကိုး
ကိုမးးစွာ�ရေးစွာ�င့်းလွ�ပးင့်န်းးအဖွဲ့ာ့�၊ ၂၀၁၉)။ ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းနိုိင့်း် အမး ုု းသား�းလွတှးရေးတ�းတ�ု�၏ ဥပရေးဒပြုပုရေး�း
ဆို�ုင့်း�� လွ�ပးပ�ုင့်းခွာင့်း်အ�ဏ်�အ�ဆို�ုလွှင့်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒ၊ အခွန်းး ၄၊ ပ�ဒးမ ၁၃၆ နိုငိ့်း် ပ�ဒးမ 
၁၅၆ တာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့််းအတ�ုင့်းး ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�လွတှးရေးတ�းတာင့်းသား� ဥပရေးဒ�ကိုမးး တင့်းသားာင့်းးဆိုံ�းပြုဖွဲ့တး
�မည့်းဟု� ပြုပဌာ�န်းးထ�းသားည့််း ကိုစုွာစ�ပးမး�းမအိပ ကိုးန်းကိုစုွာစ�ပးမး�းကိုု� လွတှးရေးတ�းမး�းကို သားတးမတိးထ�း
ရေးသား� လွ�ပးထံ�းလွ�ပးန်ည့်းးမး�းအ� အဆို�ုပြုပုနို�ုင့်းသားည့်း။ အကိုယး၍ လွတှးရေးတ�းနိုစိွား�ပး သားရေး��ထ�းကိုာ့လွာ့
ပါကို အဆို�ုပြုပုခွးကိုးကိုု� ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�လွတှးရေးတ�းသား�ု� တင့်းသားာင့်းး�န်း လွ�ုအပးသားည့်း။

ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၌ လွတှးရေးတ�းသား�ု� ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုး��တာင့်း အသားံ�းပြုပုရေးသား� လွကိုး�ိစုွာန်စွားမ�ိ အစွာ�ုး�
အဆိုင့်း်နိုိစွားခွ�လွံ�းအတာကိုး FPTP စွာန်စွားပင့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ သားမ�ုင့်းးတာင့်း ပြိုဗျူတုသုားှတ�ု�၏ အ�ပးစွာ�ုးလွှမးးမ�ုးမ ုခွံ�ရေးသား�
နို�ုင့်းငံ့်မး�းတာင့်း FPTP စွာန်စွားကို�ု အဓိကုိုအ�းပြုဖွဲ့င့််း ကိုးင့််းသံား�းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ယင့်းးသားည့်း အ်ံအ�းသားင့််းဖွဲ့ာယးမဟု�တးရေးပ 
(Reynolds et al, 2008)။ အထကိုးတာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့သ်ားည့်း်အတ�ုင့်းး ဤစွာန်စွားတာင့်း ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိသုားည့်း် 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးသားည့်းသား� အနို�ုင့်း�သားပ့ြုဖွဲ့စွားပြိုပးး အပြုခွ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းမ�ိမ ့မည့်းသားည့်းမှ 
မ��ိ�ုကိုရေးပ။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ဤစွာန်စွားသားည့်း အနို�ုင့်း�သားအ့�း လွတှးရေးတ�းတာင့်း လွမ့း�းစွာ�ပြုဖွဲ့စွားလွ��န်း လွာယးကို့
ရေးစွာသားည့်း။ ယင့်းးသား�ု�ပြုဖွဲ့စွားခွ့လ်ွှင့်း ၎င့်းးကိုု� “အစွာစွားအမနိ်းမဟု�တးရေးသား� လွမ့း�းစွာ� - false majority” (Moscrop, 
Dias, & Ejeckam, n., p.3) ဟု� တခွါတ�ံရေးခွ်ရေးဝါ �်ကိုသားည့်း။ အ�ယးရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း ထ�ုသား�ု�ရေးသား� 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးသားည့်း မည့်းသားည့််းလွန့်ည့်းးစွာ�ဆိုနိုဒမ့မး�း (ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ အပြုခွ�းအနို�ုင့်းမ�ရေးသား� ပါတး
မး�းအတာကိုး ရေးပးခွ့သ်ားည့်း် ဆိုနိုဒမ့မး�း) ကို�ုမှ ထည့်း်သားာင့်းးတာကိုးခွးကိုးပြုခွင့်းး မ�ိုရေးသား�ရေး�ကို�င့််းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံတာင့်း FPTP စွာန်စွား၏ ဤအဂါါ�ပးသားည့်း NLD ပါတးအ�း လွတှးရေးတ�းကို�ု 
အ�းရေးကို�င့်းးစွာာ� လွမှးးမ�ုးခွးုပးကို�ုင့်းနို�ုင့်းရေးစွာခွ့ပ်ြိုပးး လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း မ��ိုခွ့်�ကိုရေးသား� 
အပြုခွ�းပါတးမး�းအရေးပ် မမှမတပြုဖွဲ့စွားရေးစွာခွ့သ်ားည့်း။

အခွး ုု �ရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံမး�းတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းကို�ု ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒမး�းတာင့်း အရေးသားးစွာတုး 
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ထည့်း်သားာင့်းးရေး�းသား�းထ�းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း သား�မန်းဥပရေးဒမး�းထကိုး ပြုပင့်းဆိုင့်း�န်းခွကိုးခွ့သားည့်း။ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ
တာင့်း ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒကိုု� ပြုပင့်းဆိုင့်း�န်းအတာကိုး လွထ့�ဆိုနိုဒခွံယ့ပာ့ သား�ု�မဟု�တး အထး့သားတးမတိး
ထ�းသားည့််း အမး�းစွာ�မ့ပမ�ဏ်ကိုု� ��ိ�ုန်းလွ�ုသားည့်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒ၏ ရေးအ�ကိုးရေးဖွဲ့�းပြုပပါ 
ပ�ဒးမနိုိစွားခွ�ကို�ု�ကိုည့််းလွှင့်း လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး အခွး ုု �အတာကိုး တ��း
မှတမမု�ိုရေးသား� အရေးပြုခွအရေးန်မး�းကို�ု ဥပမ�အရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ပြုမင့်းနို�ုင့်းသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးနိုငိ့်း်
ပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းမး�း ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပြုခွင့်းးနိုငိ့်း်စွာပးလွးဉ်းး၍ အခွန်းး ၄၊ ပ�ုဒးမ ၁၆၁၊ ပ�ဒးမခွာ့ (ကို) တာင့်း              
“တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး သား�ု�မဟု�တး ပြုပည့်းန်ယးလှွတးရေးတ�းကို�ု ရေးအ�ကိုးပါအတ�ုင့်းးဖွဲ့ာ�့စွာည့်းး�မည့်း - (ကို) တ�ုင့်းးရေးဒသား 
ကြီးကိုးး သား�ု�မဟု�တး ပြုပည့်းန်ယးမး�းတာင့်း ပြိုမုု �န်ယးတစွားပြိုမုု �န်ယးလွှင့်း နိုိစွားဦးးကိုးစွား  ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့််း 
တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး သား�ု�မဟု�တး ပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�း” ဟု၍့ ပြုပဌာ�န်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း။ 
ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ  ပြုပည့်းန်ယးအဆိုင့််းတာင့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�း သားတးမတိးပြုခွင့်းးသားည့်း ပြိုမုု �န်ယးမး�း
ရေးပ်တာင့်း အရေးပြုခွခွံသားည့်း။ သား�ု�ရေးသား�း လွကိုးရေးတာ�တာင့်း တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးနိုငိ့်း် အထး့သားပြုဖွဲ့င့်း် ပြုပည့်းန်ယးမး�း�ိ ု
ပြိုမုု �န်ယးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားသားည့်း လွဦ့းးရေး�တည့့်း�ကိုမည့်းမဟု�တးရေးပ။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း ကိုခွးင့်းပြုပည့်းန်ယး�ုိ လွဦ့းးရေး� 
ထထ့ပးသားည့််း ဖွဲ့�းကိုန်�းနိုငိ့််း မ�ုးညှ့်င့်းးပြိုမုု �န်ယးမး�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးနိုစိွားဦးးစွား�ုိသားည့်း။ တစွားခွးနု်းတည့်းးမ�ိပင့်း 
လွဦ့းးရေး�အန်ည့်းးင့်ယးသား��ိသုားည့်း် ပတ့�အ�ု ကို့သ်ား�ု�ရေးသား� ပြိုမုု �န်ယးတစွားခွ�တာင့်းလွည့်းး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးနိုိစွားဦးး�ို
သားည့်း။ သား�ု�ပြုဖွဲ့စွား�� တစွားပြိုမုု �န်ယးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးနိုိစွားဦးး သားတးမတိးပြုခွင့်းးသားည့်း လွဦ့းးရေး�န်ည့်းးသားည့််း 
ပြိုမုု �န်ယးမး�းအတာကိုး ထရုေး��ကိုးမ ု �ိုရေးသား�းလွည့်းး လွဦ့းးရေး�ထထ့ပးရေးသား� ပြိုမုု �န်ယးမး�းအတာကိုးမ ့ မှတမ ု 
မ�ိရုေးပ။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့်း် ပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�းမး�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု မမှတသားည့််း
အရေးပြုခွအရေးန်ကိုု� ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးစွာသားည့်း။

ထ�ု�အပြုပင့်း လွန့်ည့်းးစွာ�မး�းကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမနုိုငိ့််း ပတးသားကိုး၍ ပ�ဒးမ ၁၆၁၊ ပ�ဒးမခွာ ့(ဂ) တာင့်း “ပြုပည့်းန်ယးမး�းတာင့်း 
ထ�ုပြုပည့်းန်ယး��ိပုြိုပးးရေးသား� သား�ု�မဟု�တး ထ�ုပြုပည့်းန်ယးအတာင့်းး ကို�ုယးပ�ုင့်းအ�ပးခွးုပးခွာင့်း်� စွား�င့်းစွာ���ိပုြိုပးးရေးသား� 
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းမး�းမအိပ ကိုးန်းတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းမး�းအန်ကိုး ရေးလွး�းကိုန်းသားင့််းပြုမတးရေးသား� 
လွဦ့းးရေး�ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေးတ�း�ိ ုလွဦ့းးရေး�စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ သား�ည့်ဒသားမတစွား ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးနိုိင့််း အထကိုး�ိရုေး�ကို�င့်းး 
သားကိုးဆို�ုင့်း��ကို သားတးမတိးထ�းရေးသား� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းအသားးးသားးးကို လွမ့း ုု းတစွားမး ုု းလွှင့်း တစွားဦးးကိုးစွား 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးသားည့််း ပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�း” ဟု၍့ ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း။ 
ဤပ�ဒးမအ� တ�ုင့်းးပြုပည့်းလွဦ့းးရေး� (၅၁,၄၁၉,၄၂၀ ဦးး) ၏ ၀.၁% ရေးအ�ကိုးသား��ိသုားည့်း် တ�ုင့်းး�င့်းးသား�း
လွမ့း ုု းစွာ�တစွားစွာ�သားည့်း ပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး လွတှးရေးတ�းမး�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုခွာင့်း် မ��ိနုို�ုင့်း�့ 
၎င့်းးအခွးကိုးသားည့်း လွဦ့းးရေး� ၅၁,၄၁၉ ဦးးရေးအ�ကိုး ရေးလွး�န််ည့်းးရေးသား� လွန့်ည့်းးစွာ�/အ�းန်ည့်းးရေးသား� အ�ပးစွာ�
မး�းအရေးပ် ထခုွ�ုကိုးမ�ုိုသားည့်း (U Win Kyi, 2015)။ ခြုံခွံုင့်ံ��ကိုည့််းလွှင့်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒတာင့်း 
ထည့်း်သားာင့်းးပြုပဌာ�န်းးထ�းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဥပရေးဒသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံတာင့်းး�ို လွန့်ည့်းးစွာ�အ�ပးစွာ�အ�းလွံ�းအတာကိုး 
တန်းးတအ့ခွာင့်း်အရေး�း မ��ိရုေးစွာနို�ုင့်းဟု� ဆို�ု�ရေးပမည့်း။

ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ၂၀၁၂ �ကို�းပြုဖွဲ့တးရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အပြိုပးးတာင့်း အခွး ုု �ရေးသား�နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းကို PR စွာန်စွားကို�ု 
ကိုးင့််းသံား�း�န်း အကြံကံိုပြုပုတင့်းပြုပခ့်ွ�ကိုသားည့်း။ အတအုကိုးဆို�ု�လွှင့်း ၂၀၁၂ ခွ�နိုစိွား၊ ဇူးလ့ွ�ုင့်းလွတာင့်း  ဒးမ�ုကိုရေး�စွားနိုငိ့််း 
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွန့်ည့်းးစွာ�ပါတး ၁၀ ဖွဲ့ာ့� တ�ု�ပါဝါင့်းရေးသား� မဟု�မတုးအဖွဲ့ာ့�တစွားခွ�ကို ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ရေးကို�းမ�ငိ့်း
ထံသား�ု� ပထမဆိုံ�းတ��းဝါင့်း တ�ုကိုးတာန်းးမုပြုပုခွ့သ်ားည့်း (Radio Free Asia, 2012)။ PR ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား
သားည့်း ဆိုးရေးလွး�းမ�ုိုမ�ိကုို�ု စွာစွားရေးဆိုး�န်းမ�ိ  လွကိုး�ိဖုွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒအ� ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒ
ဆို�ုင့်း��ခံွ�ရံို�း၏ တ�၀န်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ကံိုအရေး�ကို�င့်းးမလွစိွာာ�ပင့်း ခံွ�ရံို�း၏ အ���ုိမး�းသားည့်း ဤကိုစုွာစနိုငိ့််းစွာပးလွးဉ်းး၍  
တစွားစွာံ�တစွား�� အဓိပုါါယးဖွဲ့ာင့်း်ဆို�ု�ငိ့်းးလွင့်းးပြုခွင့်းးမး�း မပြုပုလွ�ပး�့ ��ထး့မ ိနိုတုးထာကိုးသားာ�း�ကိုသားည့်း။

၂၀၁၃ ခွ�နိုိစွားတာင့်း အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအင့်းအ�းစွာ�ပါတးသားည့်း အမး ုု းသား�းလွတှးရေးတ�းတာင့်း PR စွာန်စွားကို�ု 
ထပးမံရေးဆိုားရေးနိုား�န်း ကြီးကိုုု းပမးးခွ့ပ်ြိုပးး၊ �ခွ�ုင့်းတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�းတု�းတကိုးရေး�းပါတးကိုလွည့်းး PR စွာန်စွားကို�ု 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံတာင့်း ကိုးင့််းသားံ�း�န်း ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒနိုငိ့်း် ကို�ုကိုးည့်းပြုခွင့်းး�ိမု�ိ ု ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တး�န်း အရေးပြုခွခွံ
ဥပရေးဒခွံ�ရိုံ�းအ�း တ��းဝါင့်းရေးတ�င့်းးဆိုု�ခွ့်သားည့်း။ သား�ု�ရေးသား�းလွည့်းး အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒခွံ�ရိုံ�းသားည့်း ယင့်းးရေးတ�င့်းးဆိုု� 
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ခွးကိုးကို�ု မတံ��ပြုပန်းခွ့်သားလွ�ု မည့်းသားည့််းအရေး�ကို�င့်းးရေး�ကို�င့််း မတ��န်းပြုပန်းသားည့်းကို�ုလွည့်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့ပ်ြုခွင့်းးမ�ိရုေးပ။

စွာတုးဝါင့်းစွာ�းစွာ��အပြုဖွဲ့စွား ၂၀၁၄ ခွ�နိုိစွားတာင့်း အဆို�ုပြုပုခွးကိုး ၂ ခွ�ကို�ု  ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းနိုိင့်း် အမး ုု းသား�း
လွတှးရေးတ�းတ�ု�ကို ခွာင့်း်ပြုပုခွ့သ်ားပြုဖွဲ့င့််း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အတာကိုး အပြုခွ�းရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း
�န်း ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပြုခွကိုု� ထပးမံရေးဆိုားရေးနိုားခွ့�်ကိုသားည့်း (ပြိုင့်မုးးပြိုင့်မုးး၊ ၂၀၁၄) ။ PR ကိုစုွာစကို�ု USDP မ ိလွတှးရေးတ�း
ကို�ုယးစွာ�းလွယိး ဦးးရေးအ�င့်းဇူးင့်းကို ပြုပန်းလွည့်းတင့်းပြုပခွ့သ်ားည့်း။ လွတှးရေးတ�းအစွာည့်းးအရေးဝါး အစွားအစွာဉ်းအ� 
၎င့်းးလွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး၏ �ည့်းမနိ်းးခွးကိုးမ�ိ “ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ အရေးပြုခွအရေးန်နိုငိ့်း် သားင့်း်ရေးလွး�းသားည့််း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားတစွား�ပးကိုု� ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းအတာကိုး အရေးကို�င့်းအထည့်းရေးဖွဲ့�း�န်း” ဟု၍့ ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း 
(Ye Htut, 2019, p.132)။ န်ုဂံ�းခွးုပးစွာကို�းတာင့်း ၎င့်းးလွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးကို PR စွာန်စွားသားည့်း 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံကို့သ်ား�ု�ရေးသား� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး ုု းစွာံ�ရေးန်ထ�ုင့်းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံတစွားနို�ုင့်းင့်ံအတာကိုး သားင့်း်ရေးလွး�းရေးသား�  
တစွားခွ�တည့်းးရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားပြုဖွဲ့စွားသားည့်းဟု� ရေးပြုပ�ဆိုု�ခွ့်သားည့်း။

ဤအဆို�ုကို�ုရေးဆိုားရေးနိုား�န်း ရေးထ�ကိုးခွံမ့ ၃၁၄ မ့၊ ကိုန်�းကိုာကိုးမ့ ၄၂ မ့ပြုဖွဲ့င့််း ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းကို ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွ့်
သားည့်း (Ye Htut၊ 2019)။ ရေးဆိုားရေးနိုားမအုတာင့်းးတာင့်း USDP နိုငိ့််း အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အင့်းအ�းစွာ�ပါတးတ�ု�ကို 
အဆို�ုကို�ု ရေးထ�ကိုးခွံခွ့�်ကိုပြိုပးး တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းနိုု�င့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းကိုမ ့ ၎င့်းးအဆို�ုအ�း ဆိုန်�းကိုးင့်းခွ့်သားည့်း။    
ထ�ု�အပြုပင့်း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွန့်ည့်းးစွာ�လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၂၂ ဦးး ကိုလွည့်းး PR စွာန်စွား အယ့အဆိုကို�ု 
ဆိုန်�းကိုးင့်းရေး�ကို�င့်းးပြုပသား�န်း လွတှးရေးတ�းမ ိထာကိုးခွာ�ခွ့်သားည့်း။ ကိုန်ဦးးတာင့်း ခွးင့်းး၊ �မိးးနိုိင့်း်  �ခွ�ုင့်းလွတှးရေးတ�း
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းကို PR စွာန်စွားသားည့်း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းပါတးမး�းကို�ု အရေး�းသား�ရေးစွာလွမုး်မည့်းဟု� ထင့်းပြုမင့်းခွ့်
�ကိုရေးသား�းလွည့်းး ရေးန်ာကိုးပ�ုင့်းးတာင့်း PR စွာန်စွားသားည့်း ၎င့်းးတု��၏ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အရေး�အတာကိုးကို�ု 
ရေးလွှ�က်ိုးရေးစွာနို�ုင့်းရေး�ကို�င့်းး သားတပုြုပုမသုားည့်း်အတာကိုး ဆိုန်�းကိုးင့်းခွ့်�ကိုသားည့်း (Ye Htut, 2019)။ သားံ�း�ကိုး�ကို�
ရေးဆိုားရေးနိုားပြုင့်င့်းးခွံ�မမုး�းအတာင့်းးတာင့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၃၉ ဦးး ပါဝါင့်းရေးဆိုားရေးနိုားခွ့ပ်ြိုပးး ၁၈ ဦးးကို 
အဆို�ုကို�ုရေးထ�ကိုးခွံကို� ၁၈ ဦးးကို အဆိုု�ကို�ု ဆိုန်�းကိုးင့်းခွ့်ပြိုပးး ၃ ဦးးကို �ကို�းရေးန်ခွ့�်ကိုသားည့်း။

ရေးဆိုားရေးနိုားပြုင့်င့်းးခွံ�မအုပြိုပးးတာင့်း ဥပရေးဒရေး�း��နိုငိ့်း် အထး့ကိုစုွာစ�ပးမး�း ရေးလွလ်ွ�ဆိုန်းးစွာစွားသားံ�းသားပးရေး�း 
ရေးကို�းမ�ငိ့်းမ ိဦးးရေး�ေမန်းးကို “ မမုုအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒဆိုု�င့်း�� ခွံ�ရိုံ�းနိုငိ့်း် ဆိုကိုး
သားာယးခွ့�်�တာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအသားစွား (PR) သား�ု� ရေးပြုပ�င့်းးလ့ွပြုခွင့်းးသားည့်း ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒနိုငိ့်း်  
မကို�ုကိုးည့်းဟု� ခွံ�ရိုံ�းကို ရေးပြုပ�ခွ့သ်ားည့်း” ဟု�ဆို�ုခွ့်သားည့်း (Fisher, 2014)။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား
ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ရေး�းနိုငိ့်း်ပတးသားကိုးရေးသား� ရေးဆိုားရေးနိုားပြုင့်င့်းးခွံ�မမုး�းသားည့်း လွတှးရေးတ�း၌ တတုးဆိုုတးသားာ�းခွ့်ပြိုပးး 
၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ၎င့်းးနိုငိ့်း်ပတးသားကိုးသားည့််း မည့်းသားည့််း ရေးပြုပ�င့်းးလွ့မကုို�ုမှ မရေးတာ�ခွ့်�ရေးပ။

အ ရေး�းပါရေးသား� မတိးသား�းဖွဲ့ာယး�� အခွးကိုးတစွားခွ�အရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း USDP ပါတးမ ိ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးဟု�င့်းး ဦးး�့ထာန်းးကို “ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိင့်း်ပတးသားကိုး၍ လွတှးရေးတ�းကို ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးခွးပြိုပးးသားည့်း် 
ရေးန်ာကိုးမသိား�လွှင့်း ၎င့်းး [အပြုခွ�းရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း�န်း အဆို�ုပြုပုခွးကိုး] ကို�ု ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံ
ဥပရေးဒဆို�ုင့်း�� ခွံ�ရိုံ�းကို ပြုပန်းလွည့်းသားံ�းသားပး�မည့်း” ဟု� မတိးခွးကိုးပြုပုခွ့သ်ားည့်း (�့ထာဋိး၊ 2019, p.135)။ 
ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ ဦးးရေး�ေမန်းးသားည့်း လွတှးရေးတ�း၌ ပထမဦးးစွာာ� ဆံို�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးခွး�မည့််း အဆိုင့််းကို�ု ရေးကိုး�းလွာန်းပြိုပးး 
ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးပံ�အရေးပြုခွခွံဥပရေးဒဆိုု�င့်း�� ခွံ�ရိုံ�းသား�ု� တ�ုကိုးရို�ုကိုးတင့်းသားာင့်းးခွ့ပ်ြုခွင့်းး ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပသားည့်း။ ဦးးရေး�ေမန်းး၏ 
ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးနိုငိ့်း်ပတးသားကိုး၍ “PR စွာန်စွားသားည့်း လွတှးရေးတ�းမး�းတာင့်း NLD ရေးန်��အမး�းစွာ� ��ိမုကုို�ု 
ပြိုခွမုးးရေးပြုခွ�ကိုးရေးန်သားည့််း အ��ဟု� ရိုပုြုမင့်းကို� PR စွာန်စွားကို�ု ဆိုန်�းကိုးင့်းသားပ့ြုဖွဲ့စွားသားည့်း် ရေးဒ်ရေးအ�င့်းဆိုန်းးစွာ��ကိုည့်း
နိုငိ့်း် အရေးပးအယလ့ွ�ပးည့်ှနုိုုုင့်းး�န်းအတာကိုး PR စွာန်စွားကို�ု ဦးးရေး�ေမန်းးကို အသားံ�းပြုပုခွ့သ်ားည့်း။ ဦးးရေး�ေမန်းးထံတာင့်း 
အရေး�ကိုားတင့်း�ိုရေးန်သားည့်းဟု� ရေးဒ်ရေးအ�င့်းဆိုန်းးစွာ��ကိုည့်းကို ယံ��ကိုည့်းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့
အပြိုပးးတာင့်း ဦးးရေး�ေမန်းးသားည့်း ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�လွတှးရေးတ�း ဥပရေးဒရေး�း��နိုိင့်း် အထး့ကိုစုွာစ�ပးမး�း ရေးလွလ်ွ�
ဆိုန်းးစွာစွားသားံ�းသားပးရေး�းရေးကို�းမ�ငိ့်း၏ ဥကိုကဋ္ဌ��ထး့ကို�ု �ယန့ို�ုင့်းခွ့သ်ားည့်း” ဟု� သားရေး��ရေးပါကိုးန်ားလွည့်း            
ခွ့်ရေး�ကို�င့်းး ရေးအ�င့်းဇူးင့်းကို ရေးပြုပ��ကို�းခွ့သ်ားည့်း (Ye Htut, 2019, p.135)။ ဤအခွးကိုးကို PR စွာန်စွားကို�ု 
တ�ုင့်းးပြုပည့်း၏ အပြုခွ�းရေး�းးခွးယးစွာ�� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအပြုဖွဲ့စွား ကိုးင့််းသားံ�း�န်း ကြီးကိုုု းပမးးရေးန်စွာဉ်းအတာင့်းး ပါတး
ကြီးကိုးးနိုိစွားခွ�အ�ကို�း နို�ုင့်းင့်ံရေး�း ကိုစွာ�းမမုး�း �ိရုေးန်ခွ့ရ်ေး�ကို�င့်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပရေးန်သားည့်း။
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အခွးုပးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ဆို�ု�လွှင့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံတာင့်း FPTP စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသားံ�းရေးန်ရေးသား�းလွည့်းး PR စွာန်စွား ရေးပြုပ�င့်းးလွ့
ကိုးင့််းသားံ�း�န်း ကြီးကိုုု းပမးးမမုး�းကို�ု ၂၀၁၂ ခွ�နိုိစွားကိုတည့်းးကိုစွာ၍ နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းကို ပြုပုလွ�ပးခွ့�်ကိုသားည့်း။ 
တစွားပြိုပုု င့်းတည့်းးမ�ိပင့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး၌ မမှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမမုး�းသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံ၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုး 
ပာ့စွာန်စွားတစွားခွ�တည့်းးရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးန်ပြုခွင့်းးလွည့်းး မဟု�တးရေးပ။ အထကိုးတာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့သ်ားည့်း်အတ�ုင့်းး   
မမှတသားည့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာဥ့ပရေးဒမး�းကို�ုလွည့်းး ပြုပင့်းဆိုင့်း�န်းလုွ�အပးသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းငံ့်သားည့်း 
၎င့်းး၏ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား၏ အကိုန်�းအသားတးနိုိင့်း် ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပြုခွမး�းကို�ု ဟုန်းခွးကိုးည့်းရေးအ�င့်းပြုပုပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း     
မမနိ်းမကိုန်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြုခွင့်းး ပြုပဿန်ာကို�ု  ရေးပြုဖွဲ့�ငိ့်းးနို�ုင့်းမည့််း န်ည့်းးလွမးးတစွားခွ�ကို�ု ��ိရေးဖွဲ့ာသားင့်း်သားည့်း။ မှတ
ရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ဖွဲ့န်းတးးရေးပးနို�ုင့်းမည့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား တစွား�ပးကိုု� ကိုးင့််းသားံ�း�န်းအတာကိုး 
လွကိုး�ိနုို�ုင့်းင့်ံရေး�း အကိုန်�းအသားတးမး�းသား�မကို ဤကိုးင့််းသားံ�းနို�ုင့်းမကုို�ု အတ�းအဆိုးးပြုပုရေးန်ရေးသား� အပြုခွ�း
အခွးကိုးမး�းကိုု�လွည့်းး ပြုပန်းလွည့်းသားံ�းသားပး�န်း အရေး�းကြီးကိုးးသားည့်း။
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4/ enf;pepf
ဤစွာ�တမးး၏ �ည့်း�းယးခွးကိုးမ�ိ လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား၏ ရေးကို�င့်းးကိုး ုု းနိုိင့်း် ဆို�ုးကိုး ုု းမး�းကိုု� ၂၀၁၅ 
အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့ရ်ေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ ရိုရုေးထ�င့််းမရိေးန်၍ 
ဆံို�းပြုဖွဲ့တး�န်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။1 ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ�့လွဒးမး�းကို�ု အခွးကိုးအလွကိုးခွာပ့ြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့� သံား�းသားပးပြုခွင့်းး 
နိုငိ့်း် ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဆို�ုင့်း�� ပြုပည့်းသား�့လွပုး��ိးမအုဖွဲ့ာ့� (၂၀၁၉) ၏ ပြုပည့်းသား�့အပြုမင့်းစွာစွားတမးး အစွား�င့်းခွံစွာ� 
မး�းမတိဆိုင့်း် စွာ�ဖွဲ့တးသားမ့း�းသားည့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ�ိ ု နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ အရေးပြုခွအရေးန်မနိ်းနိုိင့််း လွကိုး�ို 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း မည့်းသားတ့�ု�ကို�ု အသား��ရေးစွာပြိုပးး မည့်းသားတ့�ု�ကို�ု န်စွားန်ာရေးန်ရေးစွာသားည့်းကို�ု သားပုြုမင့်းနို�ုင့်း
ရေးပလွမု်းမည့်း။ တစွားခွးနု်းတည့်းးမ�ိပင့်း ဤစွာ�တမးးသားည့်း အကိုယး၍ နို�ုင့်းငံ့်တာင့်းး၌ PR စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသံား�းပါကို 
လွကိုး�ိလုွတှးရေးတ�းမး�း၏ အသားာင့်းသားဏ္ဍ�န်း မည့်းသား�ု��ိုမည့်းကို�ု ပြုပသားမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ သား�ု�မိသား� မတည့့်း 
ရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းကို�ု ကိုးင့််းသားံ�းပြုခွင့်းးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ပါတးမး�းအလွ�ုကိုး ��ိမုည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးန်��အရေး�အတာကိုးသားည့်း မည့်းသား�ု�ရေးပြုပ�င့်းးလွ့သားာ�းမည့်းကို�ု စွာ�ဖွဲ့တးသားမ့း�း န်ားလွည့်းနို�ုင့်းမည့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
ဤစွာ�တမးးအဆိုံ�းတာင့်း မည့်းသားည့်း်ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း ကိုာ့ပြုပ�းပြုခွ�းန်ားရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းကို�ု 
လွတှးရေးတ�းတာင့်းးသား�ု� ရေး��ကိုး�ိလုွ�ရေးစွာပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း မည့်းသားည့််းအတ�ုင့်းးအတ�အထ ုမှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမု
ကို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးစွာသားည့်းကိုု� စွာ�ဖွဲ့တးသားမ့း�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့်း် ��ိရေးဖွဲ့ာသား�ုိုနို�ုင့်း�န်း �ည့်း�းယးသားည့်း။ ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း 
ဤစွာ�တမးးတာင့်း တင့်းပြုပထ�းရေးသား� အခွးကိုးအလွကိုး သားံ�းသားပးခွးကိုးမး�းသားည့်း ၂၀၂၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့
အတာကိုး နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ ကြီးကိုုု တင့်းပြုပင့်းဆိုင့်းမအုတာကိုး အရေးထ�ကိုးအကိုပ့ြုဖွဲ့စွားရေးစွာပါလွမုး်မည့်း။ 

ပထမဦးးစွာာ� ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�း -  အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွကိုး�ိ ုရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား
သားည့်း ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�နိုိင့်း် ပြုပည့်းန်ယး/တု�င့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း်�ို နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအရေးပ် မည့်းသားု��
သားကိုးရေး��ကိုးမ�ုိုရေး�ကို�င့်းး ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးခွးကိုးကိုု� တင့်းပြုပပါမည့်း။ ဤ�ည့်း�းယးခွးကိုးပြုဖွဲ့င့််း 
ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�အဆိုင့်း်၌  ဤစွာ�တမးးသားည့်း ဥပရေးဒပြုပုရေး�းလွ�ပးင့်န်းးစွာဉ်းတာင့်း ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးခွးပြုခွင့်းး အမး�းစွာ� 
ပြုပုလွ�ပး��ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းအတာကိုး �လွဒးမး�းအ�း ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးပြုခွင့်းးကိုု� အဓိကုို
ထ�းလွ�ပးရေးဆို�င့်းပါသားည့်း။ ပြုပည့်းန်ယးနိုိင့််း တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း်တာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ 
�လွဒးမး�းကို�ု ခွာပ့ြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သံား�းသားပးပါမည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ အပြုခွ�းပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့််း တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးမး�းနိုငိ့််း 
နိုုုင့်းးယဉိ်းလွှင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းတာင့်း လွမ့း�းစွာ�ပါတးတစွားခွ�၏ သားသုားသုား�သား�လွှမးးမ�ုးမ ု န်ည့်းးပါး 
ရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ ထ�ု�အပြုပင့်း ဤစွာ�တမးးတာင့်း ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးး လွတှးရေးတ�းအတာကိုး 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းကိုု�လွည့်းး ရေးဆိုားရေးနိုားသားာ�းပါမည့်း။ အ�ယးရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း ဧ��၀တးတ�ုင့်းး
ရေးဒသားကြီးကိုးးတာင့်း ဗျူမ�လွမ့း ုု းအမး�းစွာ�နိုိင့်း်အတ ့စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းရေးသား� လွမ့း ုု းစွာ�မး�းလွည့်းး ရေးန်ထ�ုင့်း�ကိုသားပြုဖွဲ့င့််း 
၎င့်းးကိုု� အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ရေးန်ထု�င့်း��ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း �မိးးပြုပည့်းန်ယးနိုငိ့်း် နိုုုင့်းးယဉိ်းနိုု�င့်းသားည့်း။

ဒ�တုယအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းကိုု� လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ခွာ့ပြုခွမးး 
စွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးပြိုပးးရေးန်ာကိုး ပါတးတစွားခွ�စွား��ိရုေးသား� ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးအ�းပြုဖွဲ့င့််း အခွး ုု းကိုး တာကိုးခွးကိုး
ပါကို ပါတးမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� မည့်းသား�ု�ခွာ့ရေးဝါ��ိမုည့်းကို�ု ရေးဖွဲ့�းပြုပသားည့််း 
အရေးပြုခွအရေးန် ကိုာ့ပြုပ�းမအုလွ�ုကိုး ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးမကုို�ု တင့်းပြုပပါမည့်း။ အရေးပြုခွအရေးန်ကိုာ့ပြုပ�းမအုလွ�ုကိုး
ဆိုန်းးစွာစွားပြုခွင့်းးတာင့်း PR စွာန်စွား၌ အသံား�းအမး�းဆံို�းနိုငိ့််း အသံား�းပြုပု�န်း အလွာယးကိုဆံ့ို�းပြုဖွဲ့စွားရေးသား� List PR စွာန်စွားကို�ု 
အသားံ�းပြုပုမည့်း။ ထ�ု�အပြုပင့်း စွာ�း�င့်းးအပာင့်း် open-list PR စွာန်စွားအစွာ�း စွာ��င့်းးအပတုး close-list PR ကို�ု 
အသားံ�းပြုပုပါမည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ စွာ��င့်းးအပာင့်း် open-list PR ရေးအ�ကိုး�ိ�ုလွဒးမး�းကိုု� တာကိုးခွးကိုး�န်း

1 အခွးကိုးအလွကိုးမး�း ��ိနုို�ုင့်းမ ု ရေး��ိရေးန်ာကိုးည့်းညွှာတးမ ု မ�ိပုြုခွင့်းးနိုငိ့်း် ၂၀၁၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ကို�ု ဒးမ�ုကိုရေး�စွားန်ည့်းးကိုးသားည့်းဟု� 
သားတးမတိးနို�ုင့်း�န်း ခွကိုးခွ့ပြုခွင့်းးတု��ရေး�ကို�င့််း ၂၀၁၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့နိုိင့်း် ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တ�ု�မ ိ �လွဒးမး�းကိုု� နိုုုင့်းးယဉိ်း
ရေးလွလ်ွ�မပုြုပု�န်း မပြုဖွဲ့စွားနိုု�င့်းခွ့ရ်ေးပ။
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အတာကိုး တင့်းကြီးကိုုု လွ�ုအပးခွးကိုးမး�း�ိရုေးသား�ရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။  ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးအ�းလွံ�းကို�ု ၎င့်းးတ�ု�၏ နိုိစွားသားကိုးမအုလွ�ုကိုး အဆိုင့်း်သားတးမတိး�န်း လွ�ုအပးသားည့်း။

အရေးသားးစွာတုး အခွးကိုးအလွကိုး ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�ပြုခွင့်းး အဆိုင့်း်တာင့်း ပထမဦးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း သားကိုးဆို�ုင့်း�� 
အခွးကိုးအလွကိုးမး�းကိုု� Phandeeyar ထံမ�ိ�ိုပြိုပးး ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ရေးကို�းမ�ငိ့်း၏ သားကိုး 
ဆို�ုင့်း�� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းပြုဖွဲ့င့််း တ�ုကိုးဆို�ုင့်းအတည့်းပြုပုခွ့သ်ားည့်း။ ထ�ု�ရေးန်ာကိုး ကို�ဒး (code) အပြုဖွဲ့စွား 
ရေးပြုပ�င့်းးလ့ွထ�းသားည့််း အခွးကိုးအလွကိုးမး�းကို�ု ဂဂ့့လွးဇူးယ�း (Google spreadsheet) တာင့်း ထည့််းသားာင့်းးပြိုပးး 
လွ�ုအပးရေးသား� စွာ��င့်းးအင့်းးနိုငိ့်း် သားခွါး� ပံ�ရေးသားန်ည့်းးမး�း အသားံ�းပြုပု၍ ပြုပန်းလွည့်းတာကိုးခွးကိုးသားည့်း။ အထး့ 
သားပြုဖွဲ့င့််း နို�ုင့်းငံ့်ရေး�းပါတးမး�းအ�း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း မည့်းသားု��ရေးပးအပးမည့်းကို�ု ဆံို�းပြုဖွဲ့တး�န်း 
အတာကိုး PR စွာန်စွားမး�းစွာာ�တာင့်း အသားံ�းပြုပုရေးသား� ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးပြုဖွဲ့စွားသားည့််း “ခွာ့တမးး (Quota)” ဟု� 
ရေးခွ်ရေးသား�အ��ကိုု� တာကိုးခွးကိုး�န်းလွု�အပးသားည့်း။ ယခွ�စွာ�တမးးတာင့်း “သား��ဝါခွာ့တမးး - Natural Quota” 
ဟု�လွည့်းး အသားမုး�းရေးသား� “Hare Quota” ပံ�ရေးသားန်ည့်းးကိုု� အသားံ�းပြုပုထ�းသားည့်း။ အ�ယးရေး�ကို�င့််းဆို�ု
ရေးသား�း ၎င့်းးသားည့်း အရို�ုး�ငိ့်းးဆိုံ�းန်ည့်းးလွမးးပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ပါတးင့်ယးမး�းကိုု� မးကိုးနိုာိသား�ရေးပးပြုခွင့်းးရေး�ကို�င့််းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း 
(ယ�ယးဥပရေးဒပြုပုရေးကို�င့်းစွား အတာင့်းးရေး�းမ�ိးရံို�း၊ �ကိုးစွာာမ့ပါ)။  Hare Quota ဆို�ုသားည့်းမ�ိ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာတ့ာင့်း 
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးကို�ု လွတှးရေးတ�း�ိ ု ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုးနိုငိ့်း် စွာ�းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း 
��ိရုေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးတစွားခွ�သား�ု� ရေးပးအပး�မည့််း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး ရေးန်��အရေး�အတာကိုးကို�ု 
�ည့်းညွှနှ်းးသားည့်း (ရေးအ�ကိုးတာင့်း�ကိုည့််းပါ) -

Hare quota =
စ�စ�ရေး�ါင််းဆနိုဒမူ�အ ရေး�အတွကွျ်

ရေး�းးရေးကျာကျ်တွင််ရေးပြမူာာကျ်�မူည့််ကျ�ုယ််စားလွယှ််
ရေးန�ာ စ�စ�ရေး�ါင််း

ဥပမ�၊ �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းအတာကိုး hare quota ကိုု� ရေးအ�ကိုးပါအတ�ုင့်းး တာကိုးခွးကိုးသားည့်း။ 

Hare quota 
(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

=
၁,၉၃၉,၆၉၈ (စ�စ�ရေး�ါင််းဆနိုဒမူ�အရေး�အတွကွျ်)

၉၆ (ကျ�ုယ််စားလွယှ််ရေးန�ာစ�စ�ရေး�ါင််း)

Hare quota 
(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

= ၂၀,၂၀၅.၁၈၇၅

ဤဥပမ�တာင့်း ��ိရုေးသား� ခွာ့တမးး၏ အဓိပုါါယးမ�ိ �မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းသားည့််း ပါတးမး�း
အန်ကိုး ယင့်းးခွာ့တမးး (၂၀,၂၀၅ မ့) ထကိုး မ့အရေး�အတာကိုး ရေးလွး�န််ည့်းး��ိုရေးသား� ပါတးမး�းသားည့်း 
�မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း ��ိ�ုကိုမည့်းမဟု�တးရေးပ။ ထ�ုအခွါ ယင့်းးပါတး
မး�း ��ိုခွ့်ရေးသား� ဆိုနိုဒမ့မး�းသားည့်း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ၎င့်းးမ့မး�းကိုု� မလ့ွစွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒ
မ့ပမ�ဏ်မ ိနိုတုးဖွဲ့ယးလုွ�ကိုး�သားည့်း။ ထ�ု�ရေးန်ာကိုးစွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး မ့ပမ�ဏ်အသားစွားကို�ု တာကိုးခွးကိုးသားည့်း။ စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး 
ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးအသားစွားနိုငိ့်း်အတ ့hare quota ကို�ု ရေးအ�ကိုးတာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့််းအတ�ုင့်းး ထပးမံ
တာကိုးခွးကိုး��ိသုားည့်း။

စ�စ�ရေး�ါင််းဆနိုဒမူ�အ ရေး�အတွကွျ်
အသံစ်(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

=
၁,၉၃၉,၆၉၈ 
(စ�စ�ရေး�ါင််းဆနိုဒမူ�
အ ရေး�အတွကွျ်)

- ၇၂,၈၃၇ 
(အရေးလွအလွငွ့််ပြဖွဲ့စ်သံာွးရေးသံာ 
ဆနိုဒမူ�မူ�ား)

စ�စ�ရေး�ါင််းဆနိုဒမူ�အ ရေး�အတွကွျ်
အသံစ်(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

=  ၁,၈၆၆,၈၆၁
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Hare quota အသံစ် 
(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

=
၁,၈၆၆,၈၆၁ (စ�စ�ရေး�ါင််း�မူာဏအသံစ်)

၉၆ (ကျ�ုယ််စားလွယှ််ရေးန�ာစ�စ�ရေး�ါင််း)

Hare quota အသံစ် 
(�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

= ၁၉,၄၄၆.၄၆

ဆနိုဒမူ�အရေး�အတွကွျ် ၁၉,၄၄၆.၄၆ = ကျ�ုယ််စားလွယှ်် ၁ ရေးန�ာ

ရေးန်ာကိုးအဆိုင့်း်တာင့်း အန်ည့်းးဆိုံ�းသားတးမတိးထ�းသားည့်း် ဆိုနိုဒမ့ပမ�ဏ် ��ိထု�းရေးသား� ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်း
သားည့်း် ပါတးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားအတာကိုး ��ိ�ုမည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုးကို�ု တာကိုးခွးကိုးနို�ုင့်းသားည့်း။ 
သား�ဓိကိုအ�းပြုဖွဲ့င့််း �မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်း NLD ပါတးသားည့်း ၅၃၁,၉၈၆ မ့ ��ိခုွ့်သားပြုဖွဲ့င့််း ရေးအ�ကိုးပါတာကိုးခွးကိုးမု
အ� PR စွာန်စွားတာင့်း  hare quota အ� ဆိုနိုဒမ့မး�းကို�ု မှရေးဝါခွ့ပ်ါကို NLD ��ိမုည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးအရေး� 
အတာကိုးကို�ု ရေးတာ�ပြုမင့်းနို�ုင့်းသားည့်း။ 

PR စနစ်တွငွ်် NLD ��ှမုူည့််ရေးန�ာ
မူ�ား (�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

=
၅၃၁,၉၈၆ (�မှူ်းပြ�ည််နယ််တွငွ်် ��ှသုံည့််ဆနိုဒမူ�မူ�ား)

၁၉,၄၄၆.၄၆ (hare quota အသံစ်) 

PR စနစ်တွငွ်် NLD ��ှမုူည့််ရေးန�ာ
မူ�ား (�မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်)

= ၂၇.၃၅ (၂၇)

ရေးန်ာကိုးထပးန်မန့်ာမး�းကို�ု ရေးအ�ကိုးပါဇူးယ�းတာင့်း�ကိုည့််းရိုနုို�ုင့်းသားည့်း (ဇူးယ�း ၁ တာင့်း�ကိုည့််းပါ)။ အရေး�းကြီးကိုးး
ရေးသား� အခွးကိုးမ�ိ ပါတးမး�းအ�းလွံ�းအတာကိုး သားကိုးဆို�ုင့်း�� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း ခွာ့ရေးဝါရေးပးပြိုပးး
ရေးန်ာကိုးတာင့်း အခွး ုု �ရေးန်��မး�း လွစွားလွပးရေးန်ရေးသားးသားည့်းကို�ု ရေးတာ��မည့်း။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ ရေးန်��အရေး�အတာကိုး 
တာကိုးခွးကိုး��တာင့်း ��ိသုားည့်း် ဒဿမဂဏ်န်းးအ�ကိုာင့်းးမး�းရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤကိုးန်း�ိရုေးန်ရေးသားးရေးသား� 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� သားတးမတိးရေးပးအပး�န်းအတာကိုး “အကြီးကိုးးဆိုံ�း အ�ကိုာင့်းးန်ည့်းးလွမးး” ကို�ု ဤ
ခွာပ့ြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သံား�းသားပးမတုာင့်း အသံား�းပြုပုခ့်ွသားည့်း။ ၎င့်းးန်ည့်းးလွမးးတာင့်း “၎င့်းးတု�� [ပါတးမး�း] ��ုိသားည့််း ကိုးန်း�ို 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုး အစွားအစွာဉ်းအလွ�ုကိုး” ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� ရေးပးအပးသားည့်း 
(Reynolds et al.  et al, 2008, p.178)။ တန်ည့်းးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ကိုးန်း�ို ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အမး�းဆံို�း�ိုသားည့််း 
ပါတးမး�းကို�ု လွစွားလွပးရေးန်��မး�း ရေးပးအပးသားည့်း။ ဤဥပမ�တာင့်း USDP သားည့်း ကိုးန်း�ုိရေးန်��မး�းကို�ု ��ုိသားည့်း။

ဇယ်ား ၁။ hare quota ကျု�တွကွျ်ချိုး�ကျ်ပြချိုးင််း - �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်မူ ှဥ�မူာ

�ါတွီ ဆနိုဒမူ�မူ�ား Hare quota Quota အပြ�ည့််
ရေးန�ာမူ�ား

အကျွင််း ကျ�န်�ှု 
ရေးန�ာမူ�ား

ရေးန�ာ 
စ�စ�ရေး�ါင််း

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

……..
(အပြုခွ�း ပါတးမး�း)

……… ……… ……… ……… ……… ………

စ�စ�ရေး�ါင််း ၁,၉၃၉,၆၉၈ ၉၆ ……… ……… ……… ၉၆
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ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားရေးအ�ကိုး�ို ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းကိုု� ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�
သားံ�းသားပးပြုခွင့်းး၊  အထကိုးတာင့်း �ငိ့်းးလွင့်းးတင့်းပြုပထ�းသားည့််းအတ�ုင့်းး အရေးပြုခွအရေးန်ကိုာ့ပြုပ�းမအုလွ�ုကိုး ခွာ့ပြုခွမးး 
စွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးပြုခွင့်းးမး�းကိုု� ရေးဆို�င့်း�းကိုးပြိုပးးရေးန်ာကိုး နိုုုင့်းးယဉိ်းရေးတာ��ိုခွးကိုးမး�းအ� မည့်းသားည့််း
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း အလွ�ပးအပြုဖွဲ့စွားဆိုံ�း (သား�ု�မဟု�တး ပြုဖွဲ့စွားလွမုး်မည့်း)  ဆို�ုသားည့်းနိုငိ့်း် ပ�ုမ�ု၍ ကိုးယးကိုးယး 
ပြုပန်�းပြုပန်�းဆို�ု�ရေးသား�း ကိုာ့ပြုပ�းပြုခွ�းန်ားရေးသား� အရေးပြုခွအရေးန်မး�းရေးအ�ကိုးတာင့်း မတည့့်းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့
စွာန်စွားမး�းသားည့်း မတည့့်းရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းအ�ပးစွာ�မး�းကို�ု မည့်းသား�ု� အသား�စွားး�ရေးစွာသားည့်းဆိုု�သားည့်း် အခွးကိုးနိုိင့်း်
ပတးသားကိုး၍ နိုုုင့်းးယဉိ်းရေးတာ��ိုခွးကိုးမး�းကိုု� ရေးဆိုားရေးနိုားသားာ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
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၅.၁။ ပြ�ည််သံ�့လွှတွ်ရေးတွာ်

၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဆို�ုင့်း�� အခွးကိုးအလွကိုးမး�းအ� ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းအတာကိုး နို�ုင့်းင့်ံရေး�း
ပါတး ၈၁ ခွ� ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့ပ်ြိုပးး ၎င့်းးတ�ု�အန်ကိုး ၁၂ ပါတးသားည့်း လွတှးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးန်��မး�း ��ိခုွ့်သားည့်း။ ကိုန်ဦးးရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့သ်ားည့်း်အတ�ုင့်းးပင့်း ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� 
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ၃၃၀ �ိုသားည့်း။ သား�ု�ရေးသား�းလွည့်းး ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့မကိုးင့်းးပနိုု�င့်းသားည့််း 
မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၇ ခွ��ိုခွ့်ပြိုပးး ၎င့်းးတု��အန်ကိုး အမး�းစွာ�မိ� �မိးးပြုပည့်းန်ယးအတာင့်းးတာင့်း တည့်း�ိုသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုး တင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခွံ�သားည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�းမ�ိ ၃၂၃ ဦးးသား��ိပုြိုပးး ကိုးန်းရေးန်�� ၁၁၀ သားည့်း 
စွာစွားတပးမ ိခွန်�းအပးထ�းသား့မး�းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။  

၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းအတာကိုး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးနိုိင့််း မ့အရေး� 
အတာကိုး ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးအ�ကို�း ပြုခွ�းန်ားခွးကိုးကို�ု ပံ� ၁ တာင့်းရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း။2 ကိုနု်းးဂဏ်န်းးမး�းအ� NLD 
သားည့်း ဆိုနိုဒမ့��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးအပြုမင့််းဆိုံ�း (၅၇.၂%) ��ိခုွ့်ပြိုပးး ရေး�းးရေးကို�ကိုးခွံကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၇၈.၉၅% 
(၂၅၅ ရေးန်��) ��ိခုွ့်သားည့်း။ ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း�ိ ုကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အ�းလွံ�းန်းးပါးကို�ု NLD ပါတးကို 
သားမုးးပ�ုကိုးလွ�ုကိုးသားပြုဖွဲ့င့််း ယခွင့်းရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့ရ်ေးသား� FPTP စွာန်စွား၏ အကိုး ုု းဆိုကိုးပြုဖွဲ့စွားသားည့််း အကြီးကိုးးဆိုံ�းပါတးကို�ု 
အပ�ုဆို�ရေး�ကိုးရေးန်��မး�း ��ိရုေးစွာပြိုပးး ပါတးတစွားခွ�တည့်းးပြုဖွဲ့င့််း ဖွဲ့ာ့�စွာည့်းးထ�းသားည့်း် အစွာ�ုး� အမနိ်းတကိုယး 
ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�ခွ့သ်ားည့်း (Reynolds et al, 2008)။ �လွဒးအရေးန်နိုငိ့်း် ဥပရေးဒပြုပုလွတှးရေးတ�းသားည့်း လွမ့း�းစွာ�
ပါတးတစွားခွ�၏ လွှမးးမ�ုးပြုခွင့်းးကိုု� ခွံခွ့်�သားည့်း။

သားးအ�ု�းအ�ဆို�ုလွှင့်း FPTP စွာန်စွားသားည့်း အစွာ�ုး�အတာကိုး အတ�ုကိုးအခွံကို�ု �ငိ့်းး�ငိ့်းးလွင့်းးလွင့်းး ရေးပ်ရေးပါကိုး
ရေးစွာရေးသား�းလွည့်းး ယခွ�ကိုစုွာစတာင့်းမ ့ကိုာ့ပြုပ�းရေးသား� လွကိုးရေးတာ�အရေးပြုခွအရေးန်ကိုု� ရေးတာ�ပြုမင့်း�သားည့်း။ အတုအကိုး
ဆို�ု�လွှင့်း အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�း��ိခုွ့်ရေးသား� လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုးကို�ု �ကိုည့််း
လွှင့်း USDP သားည့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးခွံကိုု�ယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၉% (အရေး�အတာကိုး အ�းပြုဖွဲ့င့််း 
ရေးန်�� ၃၀) ကို�ုသား� ��ိခုွ့်ပြိုပးး၊ ပါတးင့်ယးမး�း၏ အမး�းစွာ� (ပါတးစွာ�စွာ� ရေးပါင့်းး၏ ၈၅.၂% - ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဝါင့်း
ပါတး ၈၁ ခွ�အန်ကိုး ၆၉ ခွ�) သားည့်း လွတှးရေးတ�းသား�ု� မရေး��ကိုး�ိနုို�ုင့်းခွ့�်ကိုရေးပ။ လွတှးရေးတ�းသား�ု� ရေး��ကိုး�ုိနို�ုင့်းခွ့်
�ကိုသားည့််း ပါတးင့်ယးမး�းသားည့်းလွည့်းး စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၁၂% (အရေး�အတာကိုး
အ�းပြုဖွဲ့င့််း ၃၈ ရေးန်��၊ ပံ� ၂ ကို�ု�ကိုည့်း်ပါ) ကို�ုသား� ��ိခုွ့်�ကိုသားည့်း။ ထ�ုကို့သ်ား�ု� လွတှးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
အရေး�အတာကိုး အလွာန်းန်ည့်းးပါးစွာာ���ိုသားပြုဖွဲ့င့််း ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးခွးသားည့််း လွ�ပးင့်န်းးစွာဉ်းတာင့်း ၎င့်းးတ�ု�၏ မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်း
မး�းကို�ု ထရုေး��ကိုးစွာာ� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းပြုခွင့်းး မ�ိရုေးသား�ရေး�ကို�င့်း် အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�းအတာကိုး 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အရေး�အတာကိုးသားည့်း အဓိပုါ�ယးကိုင့်းးမ့သ်ားာ�းသားည့်း။ အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�းအရေးန်
နိုငိ့်း် လွတှးရေးတ�းတာင့်း အပြုပန်းအလွနိ်းထုန်းးရေးကိုး�င့်းးမလုွ�ပး�န်း လွံ�ရေးလွ�ကိုးစွာာ� အ�းမရေးကို�င့်းးသားပြုဖွဲ့င့််း 
တ�ုင့်းးပြုပည့်းအတာင့်းး ဒးမ�ုကိုရေး�စွားကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေးစွာရေး�းအတာကိုး အဟုန်�းအတ�းပြုဖွဲ့စွားရေးစွာသားည့်း။

2  Military appointees are not included in the overview, since they are not elected by civilians. 
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trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf 

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh zGHYNzdK;a&;ygwD
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&Srf;wkdif;&if;om;rsm; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

ytkd0f;trsKd;om;tzGJYcsKyf
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ukd;uef.'Drkdua&pDESifh nDnGwfa&;ygwD
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qE¼rJ& &mckdifEIef; ae&m&onfh &mckdifEIef; 

�ံ� ၁။ ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား -  ပြ�ည််သံ�့လွတှွ်ရေးတွာ်အတွကွျ် နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွီ

မူ�ား��ှခုျိုး�့ရေးသံာ ဆနိုဒမူ�မူ�ား နိုငှ့်် ကျ�ုယ််စားလွယှ််ရေးန�ာမူ�ား

စွာတုးဝါင့်းစွာ�းဖွဲ့ာယးရေးကို�င့်းးသားည့်းမ�ိ �ခွ�ုင့်းအမး ုု းသား�းပါတး ( ANP) နိုငိ့်း် �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား
အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး (SNLD၊ ပံ� ၁ ကို�ု �ကိုည့််းရိုပုါ) တ�ု�အ�ကို�း�ိ ု ပြုခွ�းန်ားမုပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဆိုနိုဒမ့ ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးနိုိင့််းပတး 
သားကိုး၍ ANP သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၂.၁၉ % ကို�ု ��ိခုွ့်ပြိုပးး SNLD သားည့်း ၁.၅၇% ကို�ု ��ိခုွ့်သားည့်း။ 
သား�ု���တာင့်း ပါတးနိုိစွားခွ�စွာလွံ�းသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၃.၇% (၁၂ ရေးန်��) တည့့်းစွာာ�အနို�ုင့်း��ိခုွ့်သားည့်း။ 
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jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh 
zGHYNzdK;a&;ygwD

tjcm;EkdifiHa&;ygwDESifh 
woD;yk*¾v

12%

9%

trsKd;om;
'Drkdua&pDtzGJYcsKyf 

79%

ယင့်းးသားည့်း FPTP စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း မှတမ�ုိုရေး�းအတာကိုး စွာံသားတးမတိးခွးကိုးတစွားစွာံ�တစွား��မ�ိဟုု� 
အဓိပုါ�ယး��ိပုါသားည့်း (Williams,  ၂၀၀၅)။ 

ပါတးမး�းအ�ကို�း ဆိုနိုဒမ့မး�း ��ိမုတုာင့်းလွည့်းး ကြီးကိုးးမ�းသားည့််း ကိုာ�ဟုမတုစွားခွ��ိုပါသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း 
NLD နိုငိ့်း် USDP တ�ု�မိလွာ့၍ အပြုခွ�းရေးသား� ပါတးအ�းလွံ�းန်းးပါးတ�ု�သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၃% 
ရေးအ�ကိုးကိုု�သား� ��ိခုွ့်�ကိုသားည့်း။ ဤသား�ု�ရေးသား� ကြီးကိုးးမ�းသားည့််း ကိုာ�ဟုမအုတာကိုး အရေး�ကို�င့်းးအ�င့်းးမ�ိ 
ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးကြီးကိုးးနိုိစွားခွ�သားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းအ�းလွံ�းန်းးပါးတ�ု�တာင့်း 
ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့ရ်ေးသား�ရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ ပါတးတစွားခွ�သားည့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းသားည့််း မ့ဆိုနိုဒန်ယး 
ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းရေးလွရေးလွ ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုး ပြုမင့််းမ�းစွာာ� ��ိ�ုန်း ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပြုခွ ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းရေးလွရေးလွ
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ ရေးသားးင့်ယးရေးသား� (သား�ု�) ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပုပါတးမး�းသားည့်း လွက့ြီးကိုုု ကိုးမး�းမနုိုငိ့်း်
ပတးသားကိုး၍ အဆို�ုပါ ပါတးနိုိစွားခွ�နိုိင့်း်ယဉိ်းပြိုပုု င့်း�န်း အလွာန်းခွကိုးခွ့ သားည့်း။ ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�း၏ ပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်း
တာင့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ ၁၄.၈% သား�လွှင့်း (၁၂) ဦးးသား� ရေးန်���ခွ့ပ်ြိုပးး ရေးန်��မ��ိရုေးသား� ပါတးမး�း/
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းအတာကိုး ရေးပးခွ့ရ်ေးသား�၊ အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းသားည့်း် ဆိုနိုဒမ့မး�းသားည့်း 
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့၏ ၈.၁% (အရေး�အတာကိုး ၁,၈၂၁၁၄၆) �ိခုွ့်သားည့်း။

�ံ� ၂ - ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား - ပြ�ည််သံ�့လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု 

 ရေးန�ာမူ�ားအား ခြုံချိုးံ�င်ံ�သံံ�းသံ�်ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ချိုး�ကျ်

ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း မမှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပု
မကုို�ု ဥပမ� ပြုပနို�ုင့်း�န်း ဇူးယ�း ၂ တာင့်း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းမ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း �မိးးပြုပည့်းန်ယး�ိ ု၅၅ 
ပြိုမုု �န်ယးအန်ကိုး ၁၀ ခွ�တာင့်း အနို�ုင့်း�ပါတးနိုငိ့်း် အကြီးကိုးးမ�းဆိုံ�း ရိုံးုန်ုမး်သားည့်း် ပါတးတ�ု�အတာကိုး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ 
��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးကို�ု ပြုပသားထ�းသားည့်း။ �လွဒးမး�းအ� အနို�ုင့်း��ိသုားမ့း�းသားည့်း သားကိုးဆို�ုင့်း�� မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�းကို�ု 
အပြုပည့််းအဝါ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြုခွင့်းးမ�ိရုေး�ကို�င့်းး ထင့်း��ိးသားည့်း။ ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ိရုေးသား� ကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးလွ�င့်းးမး�းမ�ိ အနို�ုင့်း�ခွ့ပ်ြိုပးး ကိုးန်းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းမ�ိမ ့ ရေးန်��မ��့ ကိုးန်းရေးန်ခွ့သ်ားည့်း။ 
ဥပမ� ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း မ့ဆိုနိုဒန်ယးမး�း အ�ကို�းတာင့်း USDP သားည့်း ကိုာတးခွ�ုင့်းပြိုမုု �န်ယးတာင့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး
ဆိုနိုဒမ့ ၄၅ ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးပြုဖွဲ့င့််း အနို�ုင့်း��ိခုွ့်ပြိုပးး စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့ ၅၅ ��နိုနု်းး��ိခုွ့်ရေးသား� ကိုးန်းပါတးမး�းမ�ိ 
လွတှးရေးတ�းတာင့်း ရေးန်��မ��ိခုွ့်�ကိုပါ။ �လွဒးအရေးန်နိုငိ့်း် အဆို�ုပါမ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�းသားည့်း လွတှးရေးတ�းတာင့်း ၎င့်းး
တ�ု�၏ ဆိုနိုဒမး�းကို�ု ထ�တးရေးဖွဲ့�းနို�ုင့်း�န်းအတာကိုး ၎င့်းးတု�� ပ�ုမ�ုနိုိစွားသားကိုးရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးမး�း မ�ို�့ပြုဖွဲ့စွား
သားာ�းကို� မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်း ၄၅% ကို�ုသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုရေးသား� အနို�ုင့်း��ိသုားသ့ားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�လွံ�း၏ 
လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး ပြုဖွဲ့စွားလွ�ခွ့သ်ားည့်း။ အ�းလွံ�းခြုံခွံု�ကိုည့််းလွှင့်း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုး
ယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့�်ကိုသားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးအမး�းစွာ�အတာကိုး FPTP စွာန်စွားသားည့်း တ��းမှတမမု�ိုခွ့်�့ ယရေးန်�
အခွးနု်းအထ ု ဥပရေးဒပြုပဌာ�န်းးခွးကိုးမး�း ပြုပုလွ�ပး��တာင့်း အနို�ုင့်း�ပါတးတစွားခွ�တည့်းးကိုသား� မး�းစွာာ�ဩဇူး� 
လွမှးးမ�ုးရေးန်ဆို့ ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
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ဇယ်ား ၂ - �မှူ်းပြ�ည််နယ််�ှ ုမြို့မူ�ု�နယ်် ၁၀ မြို့မူ�ု�နယ််တွ�ု��ှု အနို�ုင််��ှထုားားရေးသံာ �ါတွနီိုငှ့်် 

ရေးန�ာမူ��ှသုံည့်် �ါတွမီူ�ား၏ ဆနိုဒမူ� �ာချိုး�ုင််နိုုန်း (ပြ�ည််ရေးထားာင််စ� အဆင့််)

မူ�ဆနိုဒနယ်် အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွီ
အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွ ီ
- ဆနိုဒမူ� �ာချိုး�ုင််နိုုန်း

ရေးန�ာမူ��ှသုံည့်် �ါတွမီူ�ား 
- ဆနိုဒမူ� �ာချိုး�ုင််နိုုန်း

ကိုာတးခွ�ုင့်း  ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၅% ၅၅%

လွ�းရိုုုး ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၃၄% ၆၆% 

သားနုိုးးး �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား
အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၃၉% ၆၁%

ဆိုးဆို�ုင့်း ပအ�ုဝါးးအမး ုု းသား�းအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၆၉% ၃၁%

ကိုရေးလွ� အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၅၂% ၄၈%

ကိုး ုုင့်းးတံ� ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၃၈% ၆၂%

ကိုာမးးဟုနု်းး �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား 
အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၄၉% ၅၁%

ရေးကိုး�ကိုးမ့ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား 
အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၅၁% ၄၉%

လွင့်းးရေးခွး �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား 
အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၅၀% ၅၀%

ကိုာမးးလွံ� ကို�ုးကိုန်�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားနိုိင့်း် 
ည့်းညွှာတးရေး�းပါတး

၂၉% ၇၁%

၅.၂ �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ် 

ပြုပည့်းန်ယးအဆိုင့််းတာင့်း ပြိုမုု �န်ယးတစွားခွ�စွားသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးနိုိစွားဦးးစွားကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးနိုု�င့်းပြိုပးး 
တစွားခွးနု်းတည့်းးတာင့်း နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွဦ့းးရေး�စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၀.၁% ထကိုး ရေးကိုး�းလွာန်းရေးသား� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�း အ�ပးစွာ� 
တစွားစွာ�ခွးင့်းးစွားသားည့်း လွတှးရေးတ�း၌ ၎င့်းးတု�� တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းမး�း၏ ဆိုနိုဒကို�ု ထ�တးရေးဖွဲ့�း�န်းအတာကိုး 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးတစွားဦးးကို�ု ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးနိုု�င့်း�ကိုသားည့်း။ ယခွင့်းကိုရေးဖွဲ့�းပြုပခွ့ရ်ေးသား� �မိးးပြုပည့်းန်ယး
�ို ပြိုမုု �န်ယး ၇ ပြိုမုု �န်ယးတ�ု�သားည့်း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ဆိုနိုဒမ့မရေးပးနို�ုင့်း�ကိုရေးသား�ရေး�ကို�င့််း �မိးးပြုပည့်းန်ယး
လွတှးရေးတ�းတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၁၁၀ �ို�မည့််းအစွာ�း ၉၆ ရေးန်��သား��ိသုားည့်း။ ထ�ု�အပြုပင့်း ဝါန်းကြီးကိုးး
မး�းအပြုဖွဲ့စွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးခွံ�မည့်း် တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းအ�ပးစွာ�မး�းမ ိ ကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၇ ဦးး �ိုပြိုပးး 
ကိုးန်း ၃၆ ရေးန်��သားည့်း စွာစွားတပးမ ိ ခွန်�းအပးထ�းသားမ့း�းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့်း်�မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�း
တာင့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ၁၃၇ ရေးန်���ိသုားည့်း။ ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယး၌ နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး ၂၆ ခွ�တ�ု� 
ဝါင့်းရေး��ကိုး ယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့သ်ားည့်း။ နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး ၃၈.၄% (၁၀ ပါတး) တ�ု�သားည့်းသား� လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
ရေး��ကိုး�ိခုွ့်ပြိုပးး ကိုးန်းပါတး ၆၁.၆% (၁၆ ပါတး) အတာကိုး ရေးပးအပးသားည့််း ဆိုနိုဒမ့ ၆.၃% (၁၂၁၉၀၀ မ့) သားည့်း 
အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းသားည့်း။
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ပံ� ၃ တာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� နိုငိ့်း် ဆိုနိုဒမ့��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးတ�ု�အ�ကို�း 
ကိုာ့ပြုပ�းပြုခွ�းန်ားမကုို�ု ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းပါသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအန်ကိုး သားံ�းပါတးတ�ု�သားည့်းသား� 
ရေးန်��အမး�းအပြုပ�း ��ိခုွ့်�ကိုရေးသား� အခွးကိုးကို�ု ယင့်းးသားည့်း ထင့်း��ိးစွာာ� ရေးဖွဲ့�းပြုပရေးန်ပါသားည့်း (ပံ� ၄ ကို�ု
လွည့်းး �ကိုည့််းရိုပုါ)။ ၎င့်းးတု��အ�ကို�းတာင့်း USDP သားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အမး�းဆိုံ�း - အတုအကိုး
ရေးဖွဲ့�းပြုပ �လွှင့်း ၃၂% (၃၁ ဦးး) ��ိပုြိုပးး ဆိုနိုဒမ့��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးသားည့်း NLD နိုငိ့်း်အတ့တ ့(၂၇%) ပင့်းပြုဖွဲ့စွားရေးသား�းလွည့်းး 
NLD သားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၂၂.၉% (၂၂ ဦးး) သား���ိခုွ့်ရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ယင့်းးသားည့်း NLD အတာကိုး 
မှတမမု�ိုခွ့်ရေးပ။ ဤကိုစုွာစ�ပးနိုငိ့်း်ပတးသားကိုး၍ ပ�ုမ�ုစွာတုးဝါင့်းစွာ�းဖွဲ့ာယးရေးကို�င့်းးသားည့်းမ�ိ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�း
မး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပးပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ယင့်းးသားည့်း ပါတးကြီးကိုးးနိုိစွားခွ� (NLD နိုငိ့်း် USDP) တ�ု�ရေးလွ�ကိုး ဆိုနိုဒမ့ 
အရေး�အတာကိုး မ��ိခုွ့်ရေးသား�းလွည့်းး NLD ထကိုး ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းရေးသား� ရေးန်��မး�း - အတုအကိုးရေးဖွဲ့�းပြုပ�ပါကို 
၂၅% (၂၄ ဦးး) ��ိခုွ့်သားည့်း။ 

�ံ� ၃ - ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား - �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်�ှု နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွီ

မူ�ား၏ ဆနိုဒမူ�မူ�ားနိုငှ့်် ရေးန�ာမူ�ား
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FPTP စွာန်စွားသားည့်း တစွားခွါတစွား�ံတာင့်း အန်ည့်းးင့်ယးရိုပုးရေးထားနို�ုင့်းသားည့်း။ ယင့်းးသားည့်း ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း 
ပါတးကြီးကိုးးမး�းအတာကိုး အ�းသား�ခွးကိုးပြုဖွဲ့စွားရေးစွာရေးသား�းလွည့်းး တစွားခွါတစွား�ံတာင့်း ရေးသားးင့်ယးသားည့််း ပါတးမး�း 
အတာကိုးလွည့်းး ရေးန်��မး�း ပ�ုမ�ုဖွဲ့န်းတးးရေးပးသားည့်း။ တအ�င့်းးအမး ုု းသား�းပါတးသားည့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပသားင့််းသားည့်း် 
ထင့်း��ိးရေးသား� ဥပမ�တစွားခွ�ပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး �မိးးပြုပည့်းန်ယး ရေးပြုမ�ကိုးပု�င့်းးတာင့်း ရေးန်ထ�ုင့်းသားည့််း ပထဝါးအရေးန်အထ�း
အ� စွာ�စွာည့်းးထ�းသားည့််း တအ�င့်းးလွမ့း ုု းမး�းကိုု� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့်း။ ယခွင့်းရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း တအ�င့်းး 
အမး ုု းသား�းပါတးသားည့်း ဆိုနိုဒမ့စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၄.၃၈% ပြုဖွဲ့င့််း (ပံ� ၃ ကို�ု �ကိုည့််းရိုုပါ) ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� 
၇.၃% (၇ ဦးး) ��ိခုွ့်ရေးသား�းလွည့်းး �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကို�ကိုးတစွားပါတးသားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့၏ 
၅.၄၄% ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၁% (၁ ဦးး) သား� ��ိခုွ့်သားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း FPTP စွာန်စွားတာင့်း ပါတးင့်ယး
မး�းကို�ုလွည့်းး အ�းသား�ရေးစွာနို�ုင့်းပါသားည့်း။ 

�ံ� ၄ - ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား - �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု 
 ရေးန�ာမူ�ား ခြုံချိုးံ�င်ံ�သံံ�းသံ�်ရေးဖွဲ့ာ်ပြ�ချိုး�ကျ်

ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမနုိုငိ့်း်စွာပးလွးဉ်းး၍ ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းနိုိင့်း် ဆိုင့်းတသ့ားည့်း် �လွဒးမး�းကိုု� 
�မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းတာင့်းလွည့်းး ရေးတာ��ိုနို�ုင့်းပါသားည့်း။ ဇူးယ�း ၃ တာင့်း လွဦ့းးရေး�အ� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမနုိုငိ့်း် 
စွာပးလွးဉ်းး၍ အခွး ုု �ရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းအတာကိုး လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား၏ မမှတမကုို�ု ပြုပသားရေးန်သားည့််း 
�မိးးပြုပည့်းန်ယးအရေး��ိပ�ုင့်းး၊ �မိးးပြုပည့်းန်ယးရေးပြုမ�ကိုးပု�င့်းးနိုငိ့်း် �မိးးပြုပည့်းန်ယးရေးတ�င့်းပု�င့်းးတ�ု��ို ပြိုမုု �န်ယး ၉ ခွ�တ�ု�
ကို�ု ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းပါသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့်း် လွ�းရိုုုးမ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ တာင့်း NLD သားည့်း ဆိုနိုဒမ့ မး�း၏ ၃၁ % ပြုဖွဲ့င့််း 
အနို�ုင့်း��ိခုွ့်ပြိုပးး ဆိုနိုဒမ့ ၆၉% ��ိသုားည့်း် ကိုးန်းပါတးမး�းမ�ိ ရေးန်��မ��ိခုွ့်�ကိုရေးပ။ ယင့်းးသားည့်း ဤမ့ဆိုနိုဒန်ယး
အတာင့်းး�ိ ုမ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�း၏ ၆၉ % တ�ု�သားည့်း NLD မဟု�တးသားည့်း် အပြုခွ�းပါတးတစွားခွ�ကို�ု ဆိုနိုဒမ့ရေးပးခွ့�်ကို
သားည့်းဟု� အဓိပုါ�ယး�ပါသားည့်း။ မ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်းမး�း၏ ၃၁% ကို�ုသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးသားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး
တစွားခွ�လွံ�း၏ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးပြုဖွဲ့စွားလွ�ခွ့သ်ားပြုဖွဲ့င့်း် ယင့်းးသားည့်း ကိုးန်းမ့ဆိုနိုဒ�ငိ့်း ၆၉% အတာကိုး မှတမမု�ို�့ 
လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး မတည့့်းသားည့်း် အ�ပးစွာ�အမး ုု းမး ုု းတ�ု�ကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးမး�းအ�ကို�း တင့်းးမ�မု
မး�းကို�ု ပြုမင့််းတကိုးရေးစွာနို�ုင့်းသားည့်း။ 
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ဇယ်ား ၃ - �မှူ်းပြ�ည််နယ််�ှ ုမြို့မူ�ု�နယ်် ၉ မြို့မူ�ု�နယ််တွ�ု�အတွကွျ် အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွနီိုငှ့်် ရေးန�ာမူ��ှု

ရေးသံာ �ါတွမီူ�ားအတွကွျ် ဆနိုဒမူ� �ာချိုး�ုင််နိုုန်း (ပြ�ည််နယ််အဆင့််)

မြို့မူ�ု�နယ်် မူ�ဆနိုဒနယ်် အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွီ အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွ ီ
- ဆနိုဒမူ� �ာချိုး�ုင််နိုနု်း

ရေးန�ာမူ��ှသုံည့်် 
�ါတွီမူ�ား - ဆနိုဒမူ� 

�ာချိုး�ုင််နိုုန်း

ကိုာတးခွ�ုင့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁  တအ�င့်းး (ပရေးလွ�င့်း)အမး ုု းသား�း
ပါတး

၃၉% ၆၁%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၅၆% ၄၄%

ကိုး ုုင့်းးတံ� မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၃၄% ၆၆% 

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၁% ၅၉%

မ�ုင့်းးယန်းး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၇% ၅၃%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၅၇% ၄၃%

လွ�းရိုုုး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၃၁% ၆၉%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၃၆% ၆၄%

သားးရေးပါ မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း 
ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၅၈% ၄၂%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း 
ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၇၃% ၂၇%

တ�ခွး းလွတုး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၅၆% ၄၄%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၄၂% ၅၈%

ရေးတ�င့်းကြီးကိုးး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၂% ၅၈%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၅၁% ၄၉%

န်မး်ဆိုန်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၅% ၅၅%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း 
ဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပး

၄၄% ၅၆%

မ�ုင့်းးပန်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း 
ဒးမ�ုကို�ကိုးတစွားပါတး

၄၄% ၅၆%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�းနိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၁% ၅၉%
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၅.၃ ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်  

ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးတာင့်း ပြိုမုု �န်ယး ၂၆ ပြိုမုု �န်ယး�ိုသားပြုဖွဲ့င့််း ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအတာင့်းး ကို�ုယးစွာ�း 
လွယိးရေးန်�� ၅၂ ရေးန်�� �ိုပါသားည့်း။ တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွှတးရေးတ�းတာင့်း တပးမရေးတ�းကို ခွန်�းအပးထ�းသားည့်း် 
တပးမရေးတ�းသား�းကိုု�ယးစွာ�းလွယိး ၁၈ ဦးးနိုိင့်း် တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းရေး�း��ကိုု�ယးစွာ�းလွယိး နိုိစွားဦးး�ိုသားည့်း။ ၂၀၁၅ 
အရေးထာရေးထာရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးရေးပါင့်းး ၁၆ ပါတးတ�ု� ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့်        
�ကိုသားည့်း။ ပံ� ၅ တာင့်း ရေးတာ��သားည့််းအတ�ုင့်းး အဆို�ုပါ ၁၆ ပါတးတ�ု�အန်ကိုး ရေး�းးရေးကို�ကိုးခွံရေးန်�� ၅၂ ရေးန်��
စွာလွံ�းကို�ု ကိုးယးကိုးယးပြုပန်း�ပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုထ�းသားည့််း ပါတးကြီးကိုးးနိုိစွားခွ�ပြုဖွဲ့စွားရေးသား� NLD နိုငိ့်း် USDP တ�ု�သား� 
အနို�ုင့်း��ိခုွ့်သားည့်း။ ယင့်းးမ�ိ အဆို�ုပါ ပါတးနိုိစွားခွ� စွာလွံ�းသားည့်း ရေးဒသားအတာင့်းး�ို မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂၆ ခွ�စွာလွံ�းတာင့်း 
ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့ပ်ြုခွင့်းးရေး�ကို�င့််းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ ပ�ုမ�ု၍ တကုိုးစွာာ� ရေးဖွဲ့�းပြုပ�ပါကို NLD သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး 
ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၅၄% ကို�ု ��ိခုွ့်ပြိုပးး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၉၄% (၄၉ ဦးး) ��ိခုွ့်သားည့်း။ ယင့်းးသားည့်း FPTP 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား၏ ရေးသားခွး�ပြိုပးးသား�းပြုဖွဲ့စွားရေးသား� လွကိုခဏ်�တစွားခွ�ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း် အမး�းစွာ�အတာကိုး 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးလွ�င့်းးရေးန်�� ပ�ုမ�ု��ိရုေးစွာမ ုပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ NLD ပြိုပးးရေးန်ာကိုး USDP သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့
မး�း၏ ၃၇% ကို�ု ��ိခုွ့်ရေးသား�းလွည့်းး မ့ကိုာ့ပြုခွင့်းးရေး�ကို�င့််း ရေးန်�� ၆% (၃ ဦးး) သား� ��ိခုွ့်သားည့်း။ ဝါင့်းရေး��ကိုး
ယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့သ်ားည့်း် ကိုးန်းပါတး ၈၈% (၁၄ ပါတး) တ�ု�သားည့်း မည့်းသားည့်း် ရေးန်��မ ိ မ��ိုခွ့်�ကို� ့ (ပံ� ၆ ကို�ု 
�ကိုည့််းရိုပုါ) စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၉% (၂၇၀၄၄၇ မ့) သားည့်း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းခွ့်သားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း 
NLD မ ိကြီးကိုးးစွာာ� ဩဇူး�လွှမးးမ�ုးထ�းသားည့််း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး၌ နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတး ၁၂% (၂ ပါတး) သားည့်းသား� 
ရေးန်����ိခုွ့်သားည့်း။ 

�ံ� ၅ - ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား - ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်

အတွငွ််း�ှု နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွမီူ�ား၏ ဆနိုဒမူ�မူ�ားနိုှင့််  ကျ�ုယ််စားလွယှ််ရေးန�ာမူ�ား



tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf 
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif; |   25  

jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh 
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94% 6%

�ံ� ၆ - ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ် - ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု 

ရေးန�ာမူ�ားအရေး�်  ခြုံချိုးံ�င်ံ�သံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ်

ဇူးယ�း ၄ တာင့်း လွကိုး�ုိရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွားသားည့်း ဧ��ဝါတးတု�င့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�းအတာင့်းး မှတရေးသား� 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု မည့်းသား�ု� အတ�းအဆိုးးပြုဖွဲ့စွားရေးစွာရေး�ကို�င့်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းပါသားည့်း။ ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းး ရေးဒသားကြီးကိုးး
အတာင့်းး ပြိုမုု �န်ယးရေးပါင့်းး ၂၆ ပြိုမုု �န်ယး�ိုရေးသား�းလွည့်းး တည့့်းရေးသား� အရေးပြုခွအရေးန်တစွားခွ�ကို�ုပင့်း �င့်းဆို�ုင့်းရေးန်�ပြုခွင့်းး 
ပြုဖွဲ့စွားသားပြုဖွဲ့င့််း ၅ ပြိုမုု �န်ယးတ�ု�ကို�ုသား� ဥပမ�မး�းအပြုဖွဲ့စွား အသားံ�းပြုပုထ�းပါသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့်း် အနို�ုင့်း��ိသုားည့်း် 
ပါတးသားည့်း အမး�းအ�းပြုဖွဲ့င့်း ်မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားအတာင့်းး စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၅၀% အထကိုး ��ို
ခ့်ွသားပြုဖွဲ့င့််း  ဤရေးဒသားအတာင့်းး အနို�ုင့်း��ုိသားသ့ားည့်း မ့ထကိုးဝါကိုးရေးကိုး�း��ုိသားပ့ြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း လွန့်ည့်းးစွာ�ကို�ု 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးမး�းသားည့်း ရေးန်����ိ�ုန်းအခွာင့်း်အလွမးး ရေးလွး�န််ည့်းးသားာ�းပြိုပးး လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
ရေးပြုပ�ရေး�းဆိုု�ခွာင့်း် ပ�ုမ�ုန်ည့်းးပါးသားာ�းသားည့်း။

ဇယ်ား ၄ - ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီအတွင်ွ်း�ှု မြို့မူ�ု�နယ်် ၅ မြို့မူ�ု�နယ််�ှု အနို�ုင််��ှုသံည့် ်�ါတွ ီ

နိုငှ့် ်ရေးန�ာမူ�သံည့် ်�ါတွမီူ�ားအတွက်ွျ ဆနိုဒမူ��ာချိုး�ုင််နိုန်ုး (ပြ�ည််နယ််အဆင့်)်  

မြို့မူ�ု�နယ်် မူ�ဆနိုဒနယ်် အနို�ုင််��ှသုံည့်် �ါတွီ
အနို�ုင််��ှသုံည့်် 
�ါတွီ - ဆနိုဒမူ� %

ရေးန�ာမူ�သံည့်် 
�ါတွီမူ�ား - ဆနိုဒမူ� %

ပြုမန်းရေးအ�င့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၆၂% ၃၈%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၆၄% ၃၆%

အမုးမ့ မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၄၁% ၅၉%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၄၀% ၅၆%

ဇူးလွာန်း မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၅၉% ၄၁%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၅၈% ၄၂%

ရေးကိုး�င့်းးကို�န်းး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ� ကြံကိုံခ်ွ�ုင့်းရေး�း နိုငိ့်း် 
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းရေး�းပါတး

၄၇% ၅၃%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၄၈% ၅၂%

ပ�သားမုး မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၁ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၅၄% ၄၆%

မ့ဆိုနိုဒန်ယး ၂ အမး ုု းသား�းဒးမ�ုကိုရေး�စွား အဖွဲ့ာ့�ခွးုပး ၆၀% ၄၀%
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ခွာံုင့်ံ�၍ဆို�ု�ပါကို ခြုံခွံုင့်ံ�ပြိုပးးဆို�ုပါကို ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့�လွဒးမး�းအ� လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်း 
မလွံ�ရေးလွ�ကိုးရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမနုိုငိ့်း် အလွာန်းအကိုွံ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမတု�ု�ကို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်ရေးစွာသားည့်း။ တစွားဖွဲ့ကိုး
တာင့်း ပါတးင့်ယးမး�းစွာာ�တ�ု�သားည့်း ရေးန်��အန်ည့်းးင့်ယးမှသား� ��ိခုွ့်ပြိုပးး ပါတးအမး�းစွာ�သားည့်း ဖွဲ့ယး�ကိုဉ်းခွံ�ကို� 
ဆိုန်မ့ ရေးပါင့်းးမး�းစွာာ�တ�ု�သားည့်း အရေးလွအလွာင့်း် ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းခွ့်သားည့်း။ အပြုခွ�းတစွားဖွဲ့ကိုးတာင့်း ပါတးကြီးကိုးးမး�းသားည့်း 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အပ�ုဆို�မး�း��ိခုွ့်�ကိုပြိုပးး အစွာ�ုး�နိုစိွား�ပးစွာလွံ�း�ို ဥပရေးဒပြုပုရေး�း လွ�ပးင့်န်းးစွာဉ်းအ�း 
လွမ့း�းစွာ�မ ိမး�းစွာာ� ထနု်းးခွးုပးထ�းပြုခွင့်းး ပြုဖွဲ့စွားလွ�ရေးစွာခွ့သ်ားည့်း။ ထ�ု�ပြုပင့်း လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်းလွ
လွဦ့းးရေး� အခွး ုု းအစွာ�းဆို�ုင့်း�� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမုတာင့်းလွည့်းး မှတမုမ�ုိရေး�ကို�င့်းးကို�ု ဇူးယ�း ၂၊ ၃ နိုငိ့််း ၄ တ�ု�တာင့်း 
ရေးတာ�ပြုမင့်းနို�ုင့်းသားည့်း။ တစွားခွးနု်းတည့်းးတာင့်း FPTP စွာန်စွား၏ �လွဒးမး�းသားည့်း မှတမ ု �ိုခွးင့်းမ�ိိုမည့်းပြုဖွဲ့စွား
ရေးသား�းလွည့်းး ၎င့်းးစွာန်စွားသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးင့်ယးမး�းအတာကိုး ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု �ံဖွဲ့န်း�ံခွါ ဖွဲ့န်းတးးရေးပးပြိုပးး 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အပ�ုဆို���ိနုို�ုင့်းမည့််း အ�မခွံခွးကိုးသားည့်း ပါတးကြီးကိုးးမး�းအ�း အပြုခွ�းရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့
စွာန်စွားမး�းနိုငိ့်း် နိုုုင့်းးစွာ�လွှင့်း ပ�ု၍ တာန်းးတာန်းးတ�ုကိုးတ�ုကိုးပြိုပုု င့်းဆို�ုင့်း�န်း အ�းရေးပးလွံ�ုရေးဆို�းနို�ုင့်းသားည့်း။ 
ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းသားည့်း မ�ကို�ခွင့်းကိုးင့်းးပမည့််း ၂၀၂၀ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ဗျူး�ဟု� ရေးပြုမ�ကိုးမ့
ဆိုာယးလွံ�ုရေးဆို�းသားည့်း် န်ည့်းးလွမးးမး�းကိုု� အသားံ�းပြုပုပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း လွကိုး�ုိရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားကို�ု အခွာင့်း်ရေးကို�င့်းး 
ယန့ို�ုင့်းသားည့်း (Naw Gladys Maung Maung, 2020)။
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 tajctaeuGJjym;rItvdkuf  
 cGJjcrf;pdwfjzmokH;oyfjcif;
ဤအရေးပြုခွအရေးန်တာင့်း PR နိုငိ့်း် FPTP စွာန်စွားအ�ကို�းတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းရေးသား�ပါတး
မး�း၌ ကိုု�ယးစွာ�းလွယိးရေးန်����ိမု ုအရေးပြုပ�င့်းးအလွ့ကိုု� ရေးဖွဲ့�းပြုပသားာ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။

၆.၁။ ပြ�ည််သံ�့လွတှွ်ရေးတွာ် 

အကိုယး၍ PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း  ပါတးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွား��ိုရေးသား� ဆိုနိုဒမ့ပမ�ဏ်အ� ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��
မး�းကို�ု အခွး ုု းကိုးမှရေးဝါခွ့ပ်ါကို ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းသားည့်း မည့်းသား�ု�မည့်းပံ��ိုမည့်းကို�ု ပံ� ၇ ၌ ပြုပသားထ�းသားည့်း။ 
၎င့်းးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုး သားသုားသုား�သား� ရေးပြုပ�င့်းးလွ့မမုး�း ရေးတာ��သားည့်း။ ဥပမ� NLD 
သားည့်း ဆိုနိုဒမ့စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၅၉ ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းး��ိခုွ့်သားည့်း်အတာကိုး လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အ�းလွံ�း
ရေးပါင့်းး၏ ၇၉%  (၂၅၅ ရေးန်��) အစွာ�း  လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အ�းလွံ�းရေးပါင့်းး၏ ၅၉% (၁၉၁ 
ရေးန်��) သား� ��ုိမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း PR စွာန်စွားသား�ု� ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း NLD သားည့်း လွတှးရေးတ�း
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၆၄ ရေးန်�� ဆံို�းရုံိုးမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးထပးအရေးပြုပ�င့်းးအလ့ွကို�ု USDP ၏ ပြုဖွဲ့စွား�ပး 
တာင့်း ရေးတာ��ိုနို�ုင့်းပါသားည့်း။ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ပံ� (၇) တာင့်း ရေးတာ�ပြုမင့်း�သားည့်းမ�ိ PR စွာန်စွားတာင့်း USDP သားည့်း 
လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အ�းလွံ�းရေးပါင့်းး၏ ၉% (၃၀ ရေးန်��) အစွာ�း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး 
ရေးန်��အ�းလံွ�းရေးပါင့်းး၏ ၂၉% (၉၄ ရေးန်�� အတအုကိုး) ��ုိမည့်းပြုဖွဲ့စွားကို� လွတှးရေးတ�းတာင့်း သားတ့�ု�၏ အတ�ုကိုး 
အခွံအရေးန်အထ�းကို�ု ပ�ုမ�ုအ�းရေးကို�င့်းးရေးစွာမည့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ုကို့သ်ား�ု�ရေးသား� အတ�ုကိုးအခွံအင့်းအ�းရေးကို�င့်းး
ရေးစွာမသုားည့်း FPTP စွာန်စွား၏ လွကိုခဏ်�တစွားခွ� ပြုဖွဲ့စွားရေးသား�းလွည့်းး ယခွ��လွဒးအ� ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းတာင့်း 
အ�းရေးကို�င့်းးရေးသား� အတ�ုကိုးအခွံတည့်း�ိပုြုခွင့်းးကိုု� အ�းရေးပးအ�းရေးပြုမှ�ကိုးပြုပုနိုု�င့်းသားည့််း စွာန်စွားမ�ိ PR စွာန်စွားပင့်း
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ထ�ု�အပြုပင့်း PR စွာန်စွား၏ လွကိုခဏ်�အ� ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းတာင့်း ရေးန်���ပါတးမး�း အရေး�အတာကိုးသားည့်း 
FPTP စွာန်စွားတာင့်း ၁၄.၈% �ိုရေးန်��မ ိ ၁၇.၈% (၁၂ ရေးန်�� မ ိ ၁၄ ရေးန်��အထ)ု သား�ု� တ�ုးတကိုးလွ�မည့်း
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� မ��ိခုွ့်သားည့်း် 
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းစွာည့်းးလံွ�းည့်းညွှာတးရေး�းပါတးသားည့်း ဆိုနိုဒမ့စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၁.၉% ��ုိခ့်ွသားည့််းအတာကိုး လွတှးရေးတ�း 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၁.၉၃% (၆ ရေးန်��) ��ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ တစွားခွးနု်းတည့်းးမိ�ပင့်း FPTP စွာန်စွားရေးအ�ကိုး
တာင့်း အနို�ုင့်း�ခွ့သ်ားည့်း်ပါတးအခွး ုု �သားည့်း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� လွကိုးမ့ပ်ြုဖွဲ့စွားသားာ�း    
ရေးပမည့်း။ ဥပမ� စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးဆိုနိုဒမ့၏ ၀.၆၂% ပြုဖွဲ့င့််း FPTP စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး ၂ ရေးန်��    
��ိခုွ့်ရေးသား� ဇူး�ုမးးဒးမ�ုကိုရေး�စွားအဖွဲ့ာ့�ခွးုပးပါတးသားည့်း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိး တစွားရေးယ�ကိုးမှ
��ိမုည့်းမဟု�တးရေးပ။ အရေး�ကို�င့်းးမ�ိ ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကိုု� ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးနိုိင့်း် အခွး ုု းကိုး
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�ံ� ၇။ ၂၀၁၅ ချိုး�နိုှစ် ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ��လွဒ်မူ�ားကျု� PR စနစ်ရေးအာကျ်တွငွ်် အရေးပြချိုးအရေးန 

ကျ�ွပြ�ားမူအုလွ�ုကျ် ချိုး�ွပြချိုးမူ်းစတုွ်ပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ် - ပြ�ည််သံ�့လွှတွ်ရေးတွာ်တွငွ််း�ှု 

နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွမီူ�ားအသံးီသံးီ��ှမုူည့််ရေးန�ာမူ�ား
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မှတစွာာ� ခွာ့ရေးဝါရေးပးရေးသား�အခွါ ခွာ့တမးးပမ�ဏ် ပြုပည့််းမးပြုခွင့်းးမ�ိုသားည့်း် အခွး ုု �ရေးသား� ပါတးမး�းသားည့်း ဖွဲ့ယးခွးန်းခွံ
�သားည့်း။ သား�ု���တာင့်း ခြုံခွံုင့်ံ�ဆို�ု�ရေးသား�း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ပါတးမး�း၏ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ုအတ�ုင့်းးအတ�
သားည့်း ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ပြုမင့််းတကိုးလွ�မည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ရေးသားးင့်ယးရေးသား�၊ လွမ့း ုု းစွာ�နိုိင့်း် ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပုပါတး
မး�း ပ�ုမ�ုပါ၀င့်းလွ�မကုို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာသားည့်း (ပံ� ၈ ကို�ု�ကိုည့််းပါ)။

ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း စွာံ�လွင့်းကိုာ့ပြုပ�းရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးမး�း လွတှးရေးတ�းတာင့်း 
ရေးန်����ိလုွ��ကိုလွးင့်း ၎င့်းးတု��အရေးန်ပြုဖွဲ့င့်း် ဆိုံ�းပြုဖွဲ့တးခွးကိုးခွးပြုခွင့်းး လွ�ပးင့်န်းးစွာဉ်းတာင့်း ပါဝါင့်းရေးပြုပ�ဆို�ုနို�ုင့်းခွာင့်း်      
�ိုလွ��ကိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။  ရေးန်ာကိုးဆံို�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းရေးသား� နို�ုင့်းငံ့်ရေး�းပါတးမး�း 
လွတှးရေးတ�းတာင့်းး ရေးန်����ိနုို�ုင့်းသားပြုဖွဲ့င့််း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားည့််း မ့အရေး�အတာကိုး ရေးလွး�န််ည့်းးသားာ�းသားည့်း။ 
အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားည့််းမ့ ၃% (အရေး�အတာကိုးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ၆၈၂.၇၇၃) ကို�ုသား� ရေးတာ��သားည့်း။ အကိုယး၍ 
မ့ဆိုနိုဒန်ယး၏ ပမ�ဏ် (ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ မ့ဆိုနိုဒန်ယးတစွားခွ�စွားတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးတင့်းရေးပြုမှ�ကိုးမည့််း ကို�ုယးစွာ�း 
လွယိး ရေးန်��အရေး�အတာကိုး) နိုငိ့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း ခွာ့ရေးဝါရေးပးပြုခွင့်းးကိုု� ပြုခွ�းန်ားစွာာ� ပံ�စွာံသားတးမတိး
မည့်းဆို�ုလွှင့်း လွ�မည့်း်ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း ပ�ုမ�ုမှတရေးသား� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ��ိနုို�ုင့်းမည့်းပြုဖွဲ့စွားရေး�ကို�င့်းး ဤ
အရေးပြုခွအရေးန် ကိုာ့ပြုပ�းမအုလွ�ုကိုး ခွာ့ပြုခွမးးစွာတုးပြုဖွဲ့�သားံ�းသားပးမအုရေးပ် အရေးပြုခွခွံ၍ ရေးပြုပ�ဆိုု�နို�ုင့်းသားည့်း။ 

�ံ� ၈။ ၂၀၁၅ ချိုး�နိုှစ် ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ��လွဒ်မူ�ားကျု� PR စနစ်ရေးအာကျ်တွငွ်် အရေးပြချိုးအရေးန 

ကျ�ွပြ�ားမူအုလွ�ုကျ် ချိုး�ွပြချိုးမူ်းစတုွ်ပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ် - ပြ�ည််သံ�့လွှတွ်ရေးတွာ်တွငွ််း�ှု 

ကျ�ုယ််စားလွယှ််ရေးန�ာမူ�ားကျု� ခြုံချိုးံ�င်ံ�ရှုပုြမူင််ပြချိုးင််း

၆.၂။ �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်

PR စွာန်စွား စွာစွားစွာစွားကိုးင့််းသားံ�းရေးသား� ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အရေးပြုခွအရေးန်တာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးသားည့်း မ့ဆိုနိုဒန်ယးကြီးကိုးးတစွား
ခွ�အပြုဖွဲ့စွား သားတးမတိးခွံ�မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အပြိုပးးတာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းသားည့်း 
မည့်းသားု��ပြုဖွဲ့စွားလွ�မည့်းကိုု� ပံ� (၉) တာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း။ ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့အပြိုပးးတာင့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယး
လွတှးရေးတ�းသားည့်း မည့်းသားု��ပြုဖွဲ့စွားလွ�မည့်းကို�ု ပံ� (၉ ) တာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့်း။ ပါတးမး�းသားည့်း hare quota 
ပြုဖွဲ့င့််း တာကိုးထ�တးထ�းရေးသား� quota မမးိလွှင့်း ဖွဲ့ယးထ�တးခွံ�မည့်းပြုဖွဲ့စွား�� ၎င့်းးတ�ု� အန်ကိုး ၅၄% သား� (၁၄ 
ပါတးသား�) လွတှးရေးတ�းတာင့်း ရေးန်����ကိုလွမုး်မည့်း။ သား�ု�ရေးသား�းလွည့်းး FPTP စွာန်စွားနိုိင့်း် မတသ့ားည့်း် ဓိနို�
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွားပါတးကို့သ်ား�ု�ရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းနိုိင့်း် တစွားသားးးပ�ဂဂလွ ကို�ုယးစွာ�း 
လွယိးရေးလွ�င့်းးမး�းရေးန်����ိ�ုကိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
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jynfaxmifpkBuHUckdifa&;ESifh zGHYNzdK;a&;ygwD

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

trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf 

wtmif;(yavmif)trsKd;om;ygwD

ytkd0f;trsKd;om;tzGJYcsKyf

0 trsKd;om;pnf;vkH;nDnGwfa&;ygwD

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

vm;[ltrsKd;om;zGHYNzdK;wkd;wufa&;ygwD

wkdif;&if;om;pnf;vkH;nDnTwfa&;ygwD

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

"Ekwkdif;&if;om;vlrsKd;rsm;'Drkdua&pDygwD

woD;yk*¾v

NLD ပါတးအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််းဆို�ုလွှင့်း ၂၇% ပြုဖွဲ့င့််း ဆိုနိုဒမ့အမး�းဆိုံ�း��ုိရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��
စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး၏ ၂၂.၉% (၂၂ ရေးန်��) အစွာ�း ၂၈% (၂၇ ရေးန်��) ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�း ပ�ုမ�ု��ိမုည့်း
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အလွ�းတပ့င့်း �မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကို�ကိုးတစွားပါတးသားည့်း FPTP စွာန်စွားအ� ၁% (၁ 
ရေးန်��) သား� ��ုိ��မ ိPR စွာန်စွားတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၆ ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းး (၆ ရေးန်��) ��ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
အပြုခွ�းတစွားဖွဲ့ကိုးတာင့်း USDP ပါတး၏ လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းသားည့်း ၃၂% မ ိ ၂၈% 
(အရေး�အတာကိုးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ၃၁ ရေးန်�� မ ိ၂၇ ရေးန်��အထ)ု နိုငိ့်း် SNLD ပါတးသားည့်း လွတှးရေးတ�းကို�ုယးစွာ�းလွယိး
ရေးန်�� ၂၅% မ ိ ၁၉% (အရေး�အတာကိုးအ�းပြုဖွဲ့ ၂၄ ရေးန်��မ ိ ၁၈ ရေးန်��အထ)ုသား�ု� ရေးလွး�က်ိုးသားာ�းမည့်း 
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ FPTP စွာန်စွားနိုိင့်း် နိုုုင့်းးယဥိးပါကို PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း အပြုခွ�းပါတးနိုိစွားခွ� ကို�ုယးစွာ�းလွယိး��ိုမု
မး�း�ိလုွ�မည့်းပြုဖွဲ့စွား�� အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားရေးသား� ဆိုနိုဒမ့ပမ�ဏ်သားည့်းလွည့်းး ၃.၇% (အရေး�အတာကိုး
အ�းပြုဖွဲ့င့််း ၇၂၈၃၇ မ့) သား�ု�အထ ု ရေးလွး�န််ည့်းးသားာ�းနို�ုင့်းသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း အကိုယး၍ ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားတာင့်း 
�မိးးပြုပည့်းန်ယး၌ PR စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသံား�းခ့်ွပါကို SNLD သားည့်း တတယု အင့်းအ�းအကြီးကိုးးဆံို�း ပါတးတစွားခွ�
အပြုဖွဲ့စွားသားု�� ရေး��ကိုး�ုိခ့်ွမည့်း (ပံ� ၉  ကို�ု �ကိုည့််းပါ)။ 

�ံ� ၉။ ၂၀၁၅ ချိုး�နိုှစ် ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ��လွဒ်မူ�ားကျု� PR စနစ်ရေးအာကျ်တွငွ်် အရေးပြချိုးအရေးန 

ကျ�ွပြ�ားမူအုလွ�ုကျ် ချိုး�ွပြချိုးမူ်းစတုွ်ပြဖွဲ့ာသံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ် - �မှူ်းပြ�ည််နယ််လွတှွ်ရေးတွာ်

အတွငွ််း နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွမီူ�ားအသံးီသံးီ��ှမုူည့်် ရေးန�ာမူ�ား
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၆.၃ ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်

အကိုယး၍သား� ၂၀၁၅ ခွ�နိုစိွားတာင့်း PR စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသံား�းခ့်ွပါကို ဧ��ဝါတးတု�င့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
သားသုား�သားည့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အရေးပြုပ�င့်းးအလ့ွမး�း ပြုဖွဲ့စွားလွ�မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အမနိ်းစွာင့်းစွာစွားတာင့်း �လွဒး
မး�းနိုငိ့််း ၎င့်းးတု��ကို�ု အဓိပုါ�ယးရေးကို�ကိုးယပ့ြုခွင့်းးတု��သားည့်း သားသုားသုား�သား� ရေးပြုပ�င့်းးလ့ွသားာ�းမည့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အထး့ 
သားပြုဖွဲ့င့််း NLD သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့၏ ၅၅.၅% ပြုဖွဲ့င့််း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၉၄% (၄၉ ဦးး) အစွာ�း 
ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ၅၅% (၂၉ ဦးး) ��ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး USDP သားည့်း ဆိုနိုဒမ့ ၃၈% ပြုဖွဲ့င့််း ရေးန်�� ၆% (၃ ဦးး၊ 
ပံ� ၁၁ ကို�ု �ကိုည့််းရိုပုါ) အစွာ�း ၃၈% (၂၀ ဦးး) ��ုိမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ရေးန်��မး�းအ�း ပါတးတစွားခွ�ခွးင့်းးစွား ��ုိခ့်ွသားည့််း 
ဆိုနိုဒမ့��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးအတ�ုင့်းး ခွာ့ရေးဝါ��ိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားပြုဖွဲ့င့််း NLD ၏ ရေးန်��မး�းသားည့်း သားသုားသုား�သား� ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ 
သားာ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ု�ပြုပင့်း PR သားည့်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးင့်ယးမး�းအ�း သားးအ�ု�းအ�းပြုဖွဲ့င့်း်သား�မကို�့ ဤ
ပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်းတာင့်း လွကိုးရေးတာ�ပါဝါင့်းရေးစွာနို�ုင့်း�န်း အ�မခံွရေးပးနို�ုင့်းပါသားည့်း။ အ�ယ်းရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း ဆိုနိုဒမ့မး�းအ�း 
အခွး ုု းကိုးခွာ့ရေးဝါပါကို ရေးန်ာကိုးထပး ပါတး ၃ ခွ�တ�ု�သားည့်းလွည့်းး ရေးန်����ိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ PR စွာန်စွား၏         
အ�းသား�ခွးကိုးတစွားခွ�မိ� မ့မး�းသားအ့နို�ုင့်း�စွာန်စွားကို့သ်ား�ု�မဟု�တး�့ မ့အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားမ ုပ�ုမ�ုန်ည့်းးပါးရေးစွာပြိုပးး 
ဤပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်းတာင့်း ရေးလွလွာင့်း်မ့ ၂% (၅၉၂၆၅ မ့) သား� �ိုခွ့်မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း အကိုယး၍ ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား
အတာင့်းး ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�း အတာကိုး PR စွာန်စွားကို�ုသား� အသားံ�းပြုပုခွ့ပ်ါကို ရေးန်����ိမုည့်း် 
နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ပါတးကြီးကိုးးတစွားခွ�မိ လွမှးးမ�ုးရေးန်ပြုခွင့်းး သားသုားသုား�သား� ရေးလွး�က်ိုး
သားာ�းမည့်းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း (ပံ� ၁၂ ကို�ု �ကိုည့််းရိုုပါ)။ 

�ံ� ၁၀ - PR စနစ်အ� ပြဖွဲ့စ်လွာနိုု�င််သံည့်် ၂၀၁၅ ချိုး�နိုစှ် ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ားအရေး�် 
သံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ် - �မှူ်းပြ�ည််နယ်် လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု ရေးန�ာမူ�ားအရေး�်  ခြုံချိုးံ�င်ံ�
သံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ်
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FPTP pepf qE¼rJ&mckdifEIef; PR jzifh ae&m&onfh &mckdifEIef; 

�ံ� ၁၁ - PR စနစ်အ� ပြဖွဲ့စ်လွာနို�ုင််သံည့် ်၂၀၁၅ ချိုး�နိုစ်ှ ရေး�းးရေးကျာက်ျ�ွ� �လွဒ်မူ�ားအရေး�် 
သံံ�းသံ�်ချိုး�က်ျ - ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု နို�ုင််င်ံရေး�း�ါတွမီူ�ား၏ 
ရေးန�ာမူ�ားအရေး�်  ခြုံချိုးံ�င်ံ�သံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ်

�ံ� ၁၂ - PR စနစ်အ� ပြဖွဲ့စ်လွာနို�ုင််သံည့် ်၂၀၁၅ ချိုး�နိုစ်ှ ရေး�းးရေးကျာက်ျ�ွ� �လွဒ်မူ�ားအရေး�် သံံ�းသံ�်ချိုး�က်ျ 
- ဧ�ာဝါတွတီွ�ုင််းရေးဒသံကြီးကျးီ လွတှွ်ရေးတွာ်အတွငွ််း�ှု ရေးန�ာမူ�ားအရေး�်  ခြုံချိုးံ�င်ံ�သံံ�းသံ�်ချိုး�ကျ်



7/ aqG;aEG;csufESifh e*kH;csKyfokH;oyfcsuf 
ဤစွာ�တမးး၏ �ည့်း�းယးခွးကိုးသားည့်း လွကိုး�ိ ု (FPTP) ၏ အ�းသား�ခွးကိုး၊ အ�းန်ည့်းးခွးကိုးမး�းနိုိင့်း်တကိုာ 
အလွ�းအလွ��ိုသားည့်း် (PR) ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားတ�ု�အ�း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း အမး ုု းသား�း
အဆိုင့်း်နိုငိ့်း် ပြုပည့်းန်ယး/တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း်တ�ု�တာင့်း ဝါင့်းရေး��ကိုးယဉိ်းပြိုပုု င့်းခွ့သ်ားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ 
ရိုရုေးထ�င့််းမ ိဆိုံ�းပြုဖွဲ့တး�န်း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ �လွဒးမး�းအ� အဆို�ုပါ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိစွားခွ�တ�ု�သားည့်း မတည့့်း
သားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအရေးပ် သားသုား�ကိုာ့ပြုပ�းရေးသား� သားကိုးရေး��ကိုးမမုး�း�ိ�ုကိုပါသားည့်း။ အထင့်း��ိးဆိုံ�း 
အကိုး ုု းသားကိုးရေး��ကိုးမမု�ိ PR စွာန်စွားသားည့်း ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအ�း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး
သား�ု� ရေး��ကိုး�ိရုေးစွာကို� ၎င့်းးတ�ု�အ�း ပ�ုမ�ုကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းရေးစွာပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ သား�ု���တာင့်း ပါတးမး�းစွာာ�တ�ု�မ�ိ 
ရေးန်��မ��့ ကိုးန်းရေးန်ခွ့ဦ်းးမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဒ�တယုရေးပြုမ�ကိုး အသားသုား�ဆိုံ�း ရေးတာ��ိုခွးကိုးမ�ိ  အစွာ�ုး�အဆိုင့််း 
နိုိစွား�ပးစွာလွံ�း�ို လွတှးရေးတ�းမး�းအတာင့်းး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��အရေး�အတာကိုး ရေးပြုပ�င့်းးလွ့မမုး�းနိုငိ့်း် 
ဆိုကိုးစွာပးပါသားည့်း။ ၎င့်းးအရေး�အတာကိုးရေးပြုပ�င့်းးလွ့မသုားည့်း ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုထ�းသားည့််း 
တစွားနို�ုင့်းင့်လံွံ�းလွမှးးခြုံခွံုရေးသား� ပါတးမး�းနိုငိ့်း်တကိုာ အ�းယးအစွာ�းရေးသားးင့်ယးသားည့််း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�း နို�ုင့်းင့်ံရေး�း
ပါတးမး�းအရေးပ် ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား နိုိစွားခွ�စွာလွံ�းတ�ု�တာင့်း သားကိုးရေး��ကိုးမ�ုိုပါသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း 
စွာန်စွားတစွားခွ�ခွးင့်းးစွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ရေးလွလွာင့််းဆံို�းရုံိုးသားာ�းသားည့််း ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း အရေး�းပါရေးသား� 
သားကိုးရေး��ကိုးမကုို�ု ရေးတာ��ပါသားည့်း။ 

ပထမဦးးစွာာ� FPTP စွာန်စွားနိုိင့်း် နိုုုင့်းးယဉိ်းပါကို PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း ပါတးင့်ယးမး�း၏ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမသုားည့်း 
အစွာ�ုး�နိုစိွား�ပးစွာလံွ�းတ�ု�တာင့်း ပ�ုမ�ုတ�ုးတကိုးရေးကို�င့်းးမာန်းလွ�ပါသားည့်း။ အတအုကိုးဆို�ု�ပါကို ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း 
တာင့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်����ိသုားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးအရေး�အတာကိုးသားည့်း ၁၄.၈% မ ိ၁၇.၃% (၁၂ ပါတး မ ိ
၁၄ ပါတး)၊ �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းတာင့်း ၃၈.၄% မ ိ၄၆% (၁၀ ပါတး မ ိ၁၂ ပါတး) နိုငိ့်း် ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းး
ရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�း တာင့်း ၁၂% မ ိ၃၁% (၂ ပါတး မ ိ၅ ပါတး) သား�ု� တ�ုးတကိုးလွ�ခွ့သ်ားည့်း။ တစွားခွးနု်းတည့်းး
တာင့်း အမး ုု းသား�းအဆိုင့််းတာင့်း ၈၃% (၈၁ ပါတး အန်ကိုး ၆၇ ပါတး)၊ �မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်း ၅၄% (၂၆ ပါတး 
အန်ကိုး ၁၆ ပါတး)နိုငိ့်း် ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးတာင့်း ၆၉% (၁၆ ပါတး အန်ကိုး ၁၁ ပါတး) စွာသားပြုဖွဲ့င့််း 
လွတှးရေးတ�းအတာင့်းးသား�ု� ပါတးမး�းပ�ုမ�ု ရေး��ကိုး�ိရုေးစွာရေးသား�းလွည့်းး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� မ��့ကိုးန်းရေးန်ခွ့်
သားည့်း် ပါတးမး�းစွာာ� �ိုရေးန်ဆို့ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ သား�ု�တ�ုင့်း FPTP စွာန်စွားနိုိင့်း် နိုုုင့်းးယဉိ်းပါကို PR စွာန်စွားသားည့်း 
လွတှးရေးတ�းသားံ�း�ပးအတာင့်းးသား�ု� ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းသားည့််း ပါတးမး�းကို�ု ရေး��ကိုး�ိရုေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ဒ�တုယအ�းပြုဖွဲ့င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းအတာင့်းး အကြီးကိုးးမ�းဆိုံ�းပါတးနိုိစွားခွ�တ�ု�အ�ကို�း�ိ ု ရေးန်��အရေး� 
အတာကိုး ရေးပြုပ�င့်းးလွ့မုမး�းမ�ိ အထး့သားပြုဖွဲ့င့််း ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းတာင့်း ထင့်း��ိးသားည့်း။ ဤရေးန်��တာင့်း PR 
စွာန်စွားအ� NLD ၏ ရေးန်��မး�းသားည့်း ၇၉% မ ိ၅၉% သား�ု� (၂၅၅ ရေးန်��မ ိ၁၉၁ ရေးန်��သား�ု�) ရေးလွး�က်ိုးသားာ�းပြိုပးး 
USDP ၏ ရေးန်��မး�းသားည့်း ၉% မ ိ၂၉% သား�ု� (၃၀ ရေးန်��မ ိ၉၄ ရေးန်��သား�ု�) တ�ုးတကိုးလွ�ရေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 
ယင့်းးသားည့်း ရေးန်��မး�းအ�း အခွး ုု းကိုးခွာ့ရေးဝါသားည့်း်အခွါ အတ�ုကိုးအခွံ ပါတးမး�းသားည့်း အစွာ�ုး�ကို�ု အပြုပန်း     
အလွနိ်း ထနု်းးရေးကိုး�င့်းး�န်း အင့်းအ�းကြီးကိုးးလွ�ပြိုပးး ဒးမ�ုကိုရေး�စွားကို�ု ခွ�ုင့်းမ�အ�းရေးကို�င့်းးရေးစွာရေး�ကို�င့်းး စွာံန်မ့န်ာ
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ အလွ�းတ ့စွာတုးဝါင့်းစွာ�းဖွဲ့ာယး ရေးတာ��ိုခွးကိုးတစွားခွ�ကို�ု �မိးးပြုပည့်းန်ယး လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ရေးတာ�ပြုမင့်း 
နို�ုင့်းသားည့်း။ ပံ�မနိ်းအ�းပြုဖွဲ့င့်း် USDP နိုငိ့်း် NLD တ�ု�နိုိစွားခွ�စွာလွံ�းသားည့်း ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုထ�းသားည့််း 
နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းပြုဖွဲ့စွား�ကိုသားပြုဖွဲ့င့််း  USDP သားည့်းသား� NLD အတာကိုး အဓိကုို ပြိုပုု င့်းဖွဲ့ကိုးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ မည့်းသား�ု�
ပင့်းဆို�ုရေးစွာကို�မ ့ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပြုခွ�လွဒးအ� အကိုယး၍ SNLD သားည့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးအတာင့်းး�ို အပြုခွ�းနို�ုင့်းင့်ံရေး�း
ပါတးမး�းနိုငိ့်း် ရေးပါင့်းးစွာည့်းးလွု�ကိုးပါကို ရေး�းးခွးယးစွာ�� တတုယရေးပြုမ�ကိုး အင့်းအ�းကြီးကိုးးပါတးတစွားခွ� 
ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�နိုု�င့်းသားည့်း။ အလွ�းတ့ပင့်း PR စွာန်စွားသားည့်း ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွှတးရေးတ�းအတာင့်းး�ို 
အတ�ုကိုးအခွံမး�းကို�ုလွည့်းး ခွ�ုင့်းမ�အ�းရေးကို�င့်းးရေးစွာသားပြုဖွဲ့င့််း ခြုံခွံုင့်ံ�၍ ဆို�ု�ပါကို PR စွာန်စွားသားည့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ
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တာင့်း အင့်းအ�းကြီးကိုးးမ�းသားည့််း အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�းနိုိင့်း်တကိုာ အကြီးကိုးးဆိုံ�း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးကြီးကိုးးနိုိစွားခွ�အစွာ�း 
ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းရေးပြုခွ�ိသုားည့်း် အပြုခွ�းရေး�းးခွးယးစွာ��ပါတးမး�း ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�ရေး�းတု��ကို�ုပါ  အ�းရေးပးရေး�ကို�င့်းး ရေးဖွဲ့�းပြုပ
ရေးန်ပါသားည့်း။ 

စွာန်စွားနိုိစွားခွ�တ�ု�တာင့်း ပ�ုမ�ုရေးသားးင့်ယးသားည့််း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းအရေးပြုခွပြုပုနိုငိ့်း် ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပု နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း 
အ�ကို�းတာင့်းလွည့်းး သားသုား�သားည့်း် ရေးန်��အရေးပြုပ�င့်းးအလွ့မး�း ပြုဖွဲ့စွားလွ�ရေးပမည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့်း် FPTP 
စွာန်စွားအ� ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းတာင့်း ရေးန်�� ၃.၇% (၁၂ ရေးန်��) ��ိခုွ့်သားည့်း် ANP သားည့်း PR စွာန်စွားတာင့်း 
ရေးန်�� ၂.၁၉% (၇ ရေးန်��) သား� ��ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး SNLD သားည့်း ရေးန်�� ၃.၇% မ ိ၁.၅၇% (၅ ရေးန်��) သား� 
��ိမုည့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်းတာင့်း ရေးန်��မး�းအ�း အခွး ုု းကိုး ခွာ့ရေးဝါလွ�ုကိုးသားည့််းအခွါ ပါတးနိုိစွားခွ�တ�ု�
အတာကိုး ရေးန်��အရေး�အတာကိုးသားည့်း အမိန်းစွာင့်းစွာစွားတာင့်း ရေးလွး�က်ိုးသားာ�းခွ့်ပါသားည့်း။ ဆိုန်�းကိုးင့်း�ကိုးအ�းပြုဖွဲ့င့််း 
�မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား၌ စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၅% ပြုဖွဲ့င့််း ရေးန်�� ၁% (၁ ရေးန်��) ��ိခုွ့်သားည့်း် 
�မိးးတ�ုင့်းး�င့်းးသား�းမး�း ဒးမ�ုကို�ကိုးတစွားပါတးသားည့်း PR စွာန်စွားတာင့်း ရေးန်�� ၆.၃% (၆ ရေးန်��) ��ိမုည့်း 
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးလွတှးရေးတ�းတာင့်း ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့၌ မည့်း
သားည့်း် တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းနိုု�င့်းင့်ံရေး�းပါတးမှ ရေးန်����ိခုွ့်ပြုခွင့်းးမ�ိ�ု့ PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်းမ ့စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ရေးန်�� 
၇% ��ိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤရေးန်��တာင့်း မတိးသား�း�န်း အခွးကိုးတစွားခွ�မိ� ကိုွနိုး�ပးတ�ု� ရေးဖွဲ့�းပြုပရေးသား� အရေးပြုခွ 
အရေးန်တာင့်း PR စွာန်စွားသားည့်း တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းအရေးပြုခွပြုပုနိုငိ့်း် ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပု နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအတာကိုး 
ရေးပးအပးထ�းသားည့််း ရေးန်��မး�းကိုု� န်ည့်းးအမး ုု းမး ုု းတ�ု�ပြုဖွဲ့င့်း် ရေးပြုပ�င့်းးလွ့ရေးစွာခွ့ရ်ေးသား�းလွည့်းး ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းတာင့်းမ ့
ယင့်းးသားည့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ၎င့်းးတု��၏ စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းးကို�ုယးစွာ�းပြုပုမုကို�ုမ ့တ�ုးတကိုးလွ�ရေးစွာခ့်ွပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ရေးန်ာကိုးဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း အရေးလွအလွာင့်း် ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းမည့်း် ဆိုနိုဒမ့မး�း 
သားည့်း ရေးတား�ကိုည့််းထ�းသားည့််း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်းထကိုး မး�းစွာာ�ပ�ုမ�ုပါသားည့်း။ အ�ယး်ရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း 
အခွး ုု �ရေးသား� ပါတးမး�းသားည့်း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွားအတာင့်းး ၎င့်းးတ�ု�အရေးပ် အမး�းပြုပည့်းသား၏့ အမနိ်းတကိုယး 
ရေးထ�ကိုးခွံမထုကိုး ပ�ုမ�ုန်ည့်းးပါးသားည့်း် ရေးန်��အရေး�အတာကိုးမး�းသား� ��ိခုွ့်ရေးသား�ရ်ေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။ 
ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့််း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�း၌ FPTP စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း အရေးလွအလွာင့်း် ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းသားည့်း် ဆိုနိုဒမ့
အရေး�အတာကိုးသားည့်း PR စွာန်စွားရေးအ�ကိုးတာင့်း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားမည့််း ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးထကိုး ၃ ဆို 
န်းးပါး ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းပါသားည့်း (၈.၁၂% နိုငိ့်း် ၃%)။ အလွ�းတပ့င့်း �မိးးပြုပည့်းန်ယးတာင့်းလွည့်းး PR စွာန်စွားသားံ�း
ပါကို ဆိုနိုဒမ့ရေးလွလွာင့်း်မ ု ၄% �ိုမည့်းပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး လွကိုး�ိရုေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားအ� ၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့တာင့်း 
ဆိုနိုဒမ့ ရေးလွလွာင့်း်မ ု၆.၃% �ိုခွ့်ပါသားည့်း။ သား�ု���တာင့်း အထင့်း��ိးဆိုံ�း ဥပမ�မ�ိ ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးပြုဖွဲ့စွား
ပြိုပးး FPTP စွာန်စွားတာင့်း အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားသားာ�းသားည့်း် ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးသားည့်း PR စွာန်စွားတာင့်းထကိုး ၄ ဆို 
(၉% နိုငိ့်း် ၂%) ပ�ုမ�ုပြုမင့််းမ�းပါသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း အဆို�ုပါ ရေးတာ��ိုခွးကိုးမး�းအ� PR စွာန်စွားတာင့်း ဆိုနိုဒမ့မး�း 
အရေးလွအလွာင့်း်ပြုဖွဲ့စွားမ ုပ�ုမ�ုန်ည့်းးပါးရေးစွာသားည့််း အလွ�းအလွ�တစွားခွ�ကို�ု ထင့်း��ိးစွာာ� ရေးတာ�ပြုမင့်း�ပါသားည့်း။

လွကိုး�ိ ု ရေးလွလ်ွ�မ ု �လွဒးမး�းအ� ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ အရေးပြုခွအရေးန်တာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိစွားမး ုု းတ�ု�၏ 
သားးအ�ု�းအ�းပြုဖွဲ့င့််း ��ုိလွ�မည့််း အလွ�းအလွ�မး�းကို�ု အက့ိုပြုဖွဲ့တးသံား�းသားပး�န်း ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းပါသားည့်း။ ရေးအ�ကိုးတာင့်း 
ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့််း ဇူးယ�း ၅ ၌ FPTP နိုငိ့်း် PR စွာန်စွားတ�ု�၏ အရေးသားးစွာတုး လွကိုခဏ်�မး�းအ�း သားးအ�ု�း
အ�းပြုဖွဲ့င့််း အ�ကိုမးးဖွဲ့းဉ်းးရေးဖွဲ့�းပြုပခွးကိုးတစွားခွ� (Reynolds et al., ၂၀၀၈ နိုငိ့်း် Williams ၂၀၀၅ တ�ု�တာင့်း 
ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့််း အတ�ုင့်းး)နိုငိ့်း်တကိုာ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံအတာင့်းး ၎င့်းးတု�� ပြုဖွဲ့ည့််းဆိုည့်းးရေးပးမ ု(သား�ု�မဟု�တး မ�ိုမ)ု 
တ�ု�ကို�ု ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းပါသားည့်း။ 
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ဇယ်ား ၅ - ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ�စနစ်နိုှစ်ချိုး�တွ�ု�၏ ရေး�းးချိုး�ယ််ထားားသံည့်် သံီအ�ု��ီ�ုင််းဆ�ုင််�ာ လွကျခဏာမူ�ားနိုငှ့်် 
၂၀၁၅ ရေး�းးရေးကျာကျ်�ွ� �လွဒ်မူ�ား

a&G;aumufyGJ 
pepf oDtkd&Dykdif;qkdif&m vu©Pm

လွကျ်ရေးတွ�ွတွွင်် 
အတွည််ပြ��ထားား

ပြချိုးင််း �ှမုူ�ှု Oyrm

FPTP ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� အပ�ုဆို�မး�း
ပြုဖွဲ့င့််း ပါတးတစွားခွ�တည့်းး ပါဝါင့်းသားည့််း 
အစွာ�ုး� မး�း ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�ရေးစွာပြိုပးး 
ကိုးယးကိုးယး ပြုပန်�းပြုပန်း အရေးပြုခွပြုပုထ�း
သားည့်း် ပါတးမး�းကို�ု အ�းသား�ရေးစွာသားည့်း 
(Reynolds et al., ၂၀၀၈၊ 
စွာ�မးကိုးနိုာိ ၂၈)

အနို�ုင့်း�ပါတး (NLD) သားည့်း စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး 
ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၅၉% ပြုဖွဲ့င့််း ပြုပည့်းသား�့ 
လွတှးရေးတ�း�ိ ုရေးန်�� ၇၉% ကိုု� ��ိ ု
ထ�းသားည့်း။ 

FPTP အင့်းအ�းကြီးကိုးး အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�း 
ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�မကုို�ု အ�းရေးပးသားည့်း 
(Reynolds et al., ၂၀၀၈၊ 
စွာ�မးကိုးနိုာိ ၂၈)

X စွာ�စွာ�ရေးပါင့်းး ဆိုနိုဒမ့မး�း၏ ၂၈% ��ိသုားည့်း် 
အတ�ုကိုးအခွံပါတးတစွားခွ� (USDP) 
သားည့်း ပြုပည့်းသား�့လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
ရေးန်�� ၉% မှသား� ��ိထု�းသားည့်း။ 

FPTP ပထဝါးအရေးန်အထ�းအ� စွာ�စွာည့်းးရေးန်
သားည့်း် အ�ပးစွာ�မး�းကို�ု အ�းသား�
ရေးစွာသားည့်း (Reynolds et al., ၂၀၀၈)

တအ�င့်းးလွမ့း ုု းမး�းသားည့်း ပထဝါး 
အရေးန်အထ�းအ� စွာ�စွာည့်းးရေးန်သားပြုဖွဲ့င့််း 
ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းအတာင့်းး ရေးန်�� ၁% 
နိုငိ့်း် �မိးးပြုပည့်းန်ယးလွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
၇.၃% ��ိခုွ့်သားည့်း။

FPTP လွန့်ည့်းးစွာ�/ရေးသားးင့်ယးသားည့််း ပါတးမး�း 
ကို�ု မှတစွာာ� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုနို�ုင့်းမ ုမ�ိုရေးစွာ
�့ ဖွဲ့ယး�ကိုဉ်းထ�းသားည့်း (Reynolds 
et al., ၂၀၀၈၊ စွာ�မးကိုးနိုာိ ၂၉)

ဇူးယ�း ၂ နိုငိ့်း် ၃ တာင့်း ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားည့််း 
အတ�ုင့်းး အခွး ုု �ရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းအတာကိုး 
မှတမမု�ိုရေးသား� လွဦ့းးရေး�ဆို�ုင့်း�� 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာပါသားည့်း။

FPTP:  
pm&if; PR

ပါတးတစွားခွ�၏ အမး ုု းသား�းအဆိုင့်း် 
ဆိုနိုဒမ့ ပမ�ဏ်နိုငိ့်း် လွတှးရေးတ�း
အတာင့်းး ရေးန်��ပမ�ဏ်တု��အ�ကို�း 
ကိုာ�ဟုခွးကိုးကိုု� ရေးလွး�က်ိုးရေးစွာသားည့်း 
(Williams ၂၀၀၅)။

NLD နိုငိ့်း် USDP တု�� ��ိုသားည့်း် ရေးန်��
မး�း အ�ကို�း�ိ ုကြီးကိုးးမ�းသားည့််း ကိုာ�ဟုမု
ကို�ု ရေးလွး�က်ိုးရေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဥပမ� 
အ�းပြုဖွဲ့င့််း USDP သားည့်း ပြုပည့်းသား�့ 
လွတှးရေးတ�းတာင့်း FPTP စွာန်စွား၌ ၉% 
(၃၀ ရေးန်��) ��ိခုွ့်ပြိုပးး PR စွာန်စွားတာင့်း 
ရေးန်�� ၂၉% (၉၄ ရေးန်��) ��ိမုည့်း
ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။

PR: 
pm&if; PR

လွန့်ည့်းးစွာ� ပါတးမး�း၏ ကိုု�ယးစွာ�းပြုပု 
မကုို�ု အရေးထ�ကိုးအပံရ်ေးပးသားည့်း 
(Reynolds et al., ၂၀၀၈)

ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ဆို�ုင့်း�� ရေးထ�ကိုးခွံမ ု
အလွာန်းန်ည့်းးင့်ယးသားည့််း (သားတးမတိး 
ပမ�ဏ်အထကိုး�ိရုေးသား�) ရေးဒသား 
အလွ�ုကိုး နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၊ ဥပမ� 
FPTP စွာန်စွားတာင့်း ရေးန်��မ��ိခုွ့်သားည့်း် ဓိနို� 
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�း လွမ့း ုု းမး�း ဒးမ�ုကိုရေး�စွား 
ပါတးတ�ု�ကို�ု လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု��ိုရေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။
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လွကျ်ရေးတွ�ွတွွင်် 
အတွည််ပြ��ထားား

ပြချိုးင််း �ှမုူ�ှု Oyrm

PR: pm&if; 
PR

တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းလွမ့း ုု း အမး ုု းမး ုု းတ�ု�ကို�ု 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးမး�းအတာကိုး 
နို�ုင့်းင့်ံရေး�းဆိုု�င့်း�� ဝါန်းးကိုးင့်းတစွားခွ� 
ရေးပးအပးသားည့်း (Reynolds et al., 
၂၀၀၈)

မတက့ိုာ့ပြုပ�းသားည့်း် အ�ပးစွာ�မး�းကို�ု 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးင့်ယးမး�းအ�း 
လွတှးရေးတ�း ၃ �ပးလံွ�းအတာင့်းးသား�ု� ရေး��ကိုး
�ိုရေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့်း် 
ဧ��ဝါတးတ�ုင့်းး ရေးဒသားကြီးကိုးးလွှတးရေးတ�း
အတာင့်းး ကို�င့်းပြုပည့်းသား�့ပါတး၊ တ�ုင့်းး�င့်းး 
သား�း စွာည့်းးလွံ�းည့်းညွှာတးရေး�းပါတးနိုိင့်း် 
ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ ရေးတ�င့်းသားလ့ွယးသားမ�း
ဖွဲ့ာံ�ပြိုဖွဲ့ုု းတ�ုးတကိုးရေး�းပါတးတ�ု�သားည့်း PR 
စွာန်စွားတာင့်းသား� ရေးန်����ိမုည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။

PR: pm&if; 
PR

 ဆိုနိုဒမ့ ရေးလွလွာင့်း်မ ုအလွာန်းန်ည့်းးပါး 
ရေးစွာသားည့်း (Reynolds et al., ၂၀၀၈၊ 
စွာ�မးကိုးနိုာိ ၆၂)

ရေးမှ�းမနိ်းးပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်း သားံ�းသားပးခွးကိုးအတာင့်းး 
ရေးဖွဲ့�းပြုပထ�းသားကို့သ်ား�ု� ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�နိုိင့်း် 
ပြုပည့်းန်ယး/တ�ုင့်းးရေးဒသားကြီးကိုးးအဆိုင့်း်တ�ု�
တာင့်း ဆိုနိုဒမ့ ရေးလွလွာင့်း်မု ပ�ုမ�ုန်ည့်းးပါး
မည့်း ပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။

ခြုံခွံုင့်ံ�၍ဆို�ု�ပါကို လွကိုး�ိရုေးလွလ်ွ�မ၏ု ရေးတာ��ိုခွးကိုးအ�းလွံ�းတ�ု�သားည့်း FPTP စွာန်စွားတာင့်း အ�းရေးကို�င့်းးသားည့််း 
အတ�ုကိုးအခံွမး�း ရေးပ်ရေးပါကိုးလွ�ရေးစွာမည့်းဆို�ုသားည့််း ကိုတကုိုဝါတးမလိွာ၍့ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာစ့ွာန်စွား နိုစိွားခွ�စွာလံွ�း၏ 
သားးအ�ု�းပ�ုင့်းးဆို�ုင့်း�� လွကိုခဏ်�မး�းကို�ု ထင့်းဟုပးရေးန်ပါသားည့်း။ PR စွာန်စွားတာင့်းမ ့ ၎င့်းးသားည့်း ကိုတကုိုဝါတး 
မး�းအ�းလွံ�းနိုငိ့်း် ကို�ုကိုးည့်းပါသားည့်း။ ယင့်းးသားည့်း ပထမအခွးကိုးအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း အဆို�ုပါ ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား
မး�း၏ သားးအ�ု�းပ�ုင့်းးဆို�ုင့်း�� လွကိုခဏ်�မး�းသားည့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွကိုး�ိအုရေးပြုခွအရေးန်နိုိင့်း် ဆိုးရေးလွး�းမ�ုိုပြိုပးး 
ဒ�တုယအ�းပြုဖွဲ့င့််း သားကိုးဆို�ုင့်း�� ကိုတကုိုဝါတးမး�းတာင့်း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား နိုိစွားခွ�တ�ု�သားည့်း မတည့့်းသားည့်း် 
နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းအ�း မတည့့်းသားည့်း် ပံ�စွာံပြုဖွဲ့င့််း အ�းသား�ရေးစွာသားည့်း။ ဤရေးန်��တာင့်း အဆို�ုပါ စွာန်စွားတစွားခွ�
ခွးင့်းးစွားတ�ု�အ�း သားကိုးဆို�ုင့်း�� �ည့်း�းယးခွးကိုးမး�းအတာကိုး ဖွဲ့န်းတးးထ�းပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားပြိုပးး ထး့ပြုခွ�းသားည့််း အ�းသား�
ခွးကိုး၊ အ�းန်ည့်းးခွးကိုးမး�း�ို�ကိုရေး�ကို�င့်းး ဂရို�ပြုပု�န်းအရေး�းကြီးကိုးးပါသားည့်း။ သားကိုးဆို�ုင့်း�� နို�ုင့်းငံ့်တစွားခွ�ခွးင့်းးစွား၏ 
လွ�ုအပးခွးကိုးမး�းနိုငိ့်း ်အံဝါင့်းခွာင့်းကိုးပြုဖွဲ့စွားသားည့််း စွာန်စွားသားည့်း အရေးကို�င့်းးဆိုံ�း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား ပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။

အနိုိစွားခွးုပးအ�းပြုဖွဲ့င့််း ဤစွာ�တမးး၏ �ည့်းမနိ်းးခွးကိုးမ�ိ FPTP နိုငိ့်း် PR ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားမး�းသားည့်း 
လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး မတည့့်းသားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု အတ�ုင့်းးအတ�မး�းကို�ု မည့်းသားု�� ပြုဖွဲ့စွားရေးစွာနိုု�င့်းရေး�ကို�င့်းး 
ရေးဖွဲ့�းပြုပ�န်းနိုငိ့်း် စွာတုးကိုး့ယဉ်းပြုဖွဲ့စွားစွာဉ်းတစွားခွ�အရေးပ် သားံ�းသားပးခွးကိုးမတိဆိုင့်း် အကိုယး၍ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံတာင့်း PR 
စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသံား�းပါကို ပြုဖွဲ့စွားလွ�နို�ုင့်းသားည့််း ရေးပြုပ�င့်းးလ့ွမုမး�းအရေး�ကို�င့်းး သားရို�ပးပြုပ�န်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းငံ့်၏ 
လွကိုး�ိအုရေးပြုခွအရေးန်အတာင့်းး ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားနိုိစွားခွ�တ�ု�၏ �ံ�လွကိုခဏ်�မ�ိ လွန့်ည့်းးစွာ�သားည့်း ရေးန်�� ပ�ုမ�ု
န်ည့်းးပါးစွာာ� ��ိပုြိုပးး လွမ့း�းစွာ�သားည့်း ရေးန်��ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းစွာာ� ��ိရုေးန်ပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားကို� ယင့်းးသားည့်း နို�ုင့်းင့်ံအတာင့်းး 
ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွစွာ�ုကိုးထ�းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ လွက့ြီးကိုုု ကိုးမး�းမကုို့သ်ား�ု�ရေးသား� အရေး�ကို�င့်းး 
အ�င့်းး မး�းစွာာ�ရေး�ကို�င့််း ပြုဖွဲ့စွားနို�ုင့်းပါသားည့်း။ ထ�ု�ပြုပင့်း လွကိုး�ိ ုFPTP ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားည့်းလွည့်းး အဆို�ုပါ 
ပါတးမး�းနိုငိ့်း်တကိုာ ရေး�းးခွးယးထ�းသားည့််း အ�းယးအစွာ�းရေးသားးင့်ယးရေးသား� ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပုပါတး အန်ည့်းးင့်ယး
တ�ု�ကို�ု အ�းသား�ရေးစွာပါသားည့်း။ 



tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf 
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif; |   37  

ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ၏ လွမ့ပုထဝါးအ� လွဦ့းးရေး�၏ အမး�းစွာ�သားည့်း ဗျူမ�လွမ့း ုု းမး�း (၆၈%) ပြုဖွဲ့စွား�ကိုပြိုပးး ကိုးန်း 
(၃၂%) တ�ု�တာင့်း မတက့ိုာ့ပြုပ�းသားည့်း် တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းအ�ပးစွာ�မး�း ပါဝါင့်းပါသားည့်း။ ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း တစွားနို�ုင့်း
င့်ံလွံ�းတာင့်း ကိုးယးကိုးယးပြုပန်�းပြုပန်�း အရေးပြုခွပြုပုထ�းသားည့််း ပါတးကြီးကိုးးနိုိစွားခွ�သားည့်း လွမ့း�းစွာ� ဗျူမ�လွမ့း ုု းမး�းကိုု� 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုပြိုပးး အပြုခွ�းရေးသား� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းနိုိင့်း် တစွားသားးးပ�ဂဂလွမး�းသားည့်း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံ�ိ ုမတက့ိုာ့ပြုပ�း
ရေးသား� အ�ပးစွာ�မး�းကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပု�ကိုသားည့်း။ လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး�ို နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�း၏ ရေးန်����ိမုု
��ခွ�ုင့်းနိုနု်းးအ�း လွမ့ပုထဝါးရိုရုေးထ�င့််းမတိဆိုင့်း် �ကိုည့််းရိုုလွှင့်း ယင့်းးသားည့်း လွဦ့းးရေး�၏ ၃၂% တ�ု� အတာကိုး 
မှတမမု�ိုရေးပ။ အ�ယး်ရေး�ကို�င့််းဆို�ုရေးသား�း ပြုပည့်းသား�့လွှတးရေးတ�းအတာင့်းး ၎င့်းးတ�ု�၏ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမသုားည့်း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား နိုိစွားခွ�စွာလွံ�းတာင့်း ၁၂% ရေးအ�ကိုးသား��ိပုါသားည့်း။ ယင့်းးသားည့်း လွမ့း�းစွာ�မး�းကို�ု ကို�ုယးစွာ�း
ပြုပုသားည့််း ပါတးမး�းနိုငိ့်း် လွန့်ည့်းးစွာ�မး�းကို�ု ကို�ုယးစွာ�းပြုပုသားည့််း ပါတးမး�းအ�ကို�း တင့်းးမ�မမုး�းကို�ု တ�ုးပြုမင့််း
လွ�ရေးစွာနို�ုင့်းပါသားည့်း။ ထ�ု�ရေး�ကို�င့််း ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း လွမ့း�းစွာ�နိုိင့်း် လွန့်ည့်းးစွာ� အ�ပးစွာ�နိုိစွားစွာ�စွာလွံ�းအတာကိုး 
ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမကုို�ု အ�းရေးပးသားည့််း န်ည့်းးလွမးးတစွားခွ�ကို�ု စွာဉ်းးစွာ�း�မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ဤကိုစုွာစ�ပးနိုငိ့်း်စွာပးလွးဉ်းး၍ သားံ�းသားပးခွးကိုးအ� နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးအမး ုု းမး ုု းအ�ကို�း�ိ ုဆိုနိုဒမ့��ိုမ ုကိုာ�ဟုခွးကိုး 
သားည့်း ကြီးကိုးးမ�းရေးသား�ရေး�ကို�င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွား နိုိစွားခွ�စွာလွံ�းတ�ု�တာင့်း အ�းယးအစွာ�းရေးသားးင့်ယးသားည့််း 
တ�ုင့်းး�င့်းးသား�းအရေးပြုခွပြုပုနိုငိ့်း် ရေးဒသားအရေးပြုခွပြုပုပါတးမး�းအတာကိုး မး�းစွာာ� စွာနု်းရေးခွ်မ�ုိုရေး�ကို�င့်းး ရေးတာ��ို�
ပါသားည့်း။ ဥပမ�အ�းပြုဖွဲ့င့်း် အဆို�ုပါ နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးအမး�းစွာ�တ�ု�သားည့်း သားတးမတိးပမ�ဏ် မပြုပည့််းမးသားည့်း် 
ဆိုနိုဒမ့အရေး�အတာကိုးမး�းကိုု� ��ိခုွ့်�ကိုသားပြုဖွဲ့င့််း PR စွာန်စွားတာင့်းပင့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းးသား�ု� ဝါင့်းရေး��ကိုးခွာင့်း်
အတာကိုး ခွးန်းလွိပးထ�းပြုခွင့်းး ခွံ�မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဆို�ုလွ�ုသားည့်းမ�ိ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း သားတးမတိးပမ�ဏ်
အ�း အလွာန်းပြုမင့််းမ�းစွာာ� သားတးမတိးထ�းပါကို ပါတးင့်ယးမး�းအတာကိုး အဆို�ုပါ ပမ�ဏ် ��ိနုို�ုင့်း�န်း ခွကိုးခွ့
ရေးန်ပြိုပးး လွတှးရေးတ�းတာင့်း လွမ့း�းစွာ�ပါတးကြီးကိုးးမး�းသား� �ိုရေးန်ဆို့ပြုဖွဲ့စွားရေးပမည့်း။ �လွဒးအပြုဖွဲ့စွား ပါတးအမး ုု းမး ုု း
အ�ကို�း ဆိုနိုဒမ့��ိုမတုာင့်း ကြီးကိုးးမ�းသားည့််း ကိုာ�ဟုမတုစွားခွ��ိုရေးန်ပါကို ပါတးကြီးကိုးးမး�းသားည့်း PR စွာန်စွားတာင့်းပင့်း 
လွတှးရေးတ�းတာင့်း ဩဇူး�လွမှးးမ�ုးရေးန်မည့်းပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ 

ခြုံခံွုငံ့်��ကိုည့််းရိုရုေးသား�အခွါ PR စွာန်စွား၏ အ�းသား�ခွးကိုးမ�ိ ယင့်းးသားည့်း ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��မး�းကို�ု မှတရေးသား� 
န်ည့်းးလွမးးတစွားခွ�ပြုဖွဲ့င့်း် ခွာ့ရေးဝါရေးပးပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ရေးပြုပ�င့်းးလွ့မမုး�း ပြုဖွဲ့စွားရေးပ်လွ�ရေးစွာပြုခွင့်းးနိုငိ့်း် 
ပ�ုမ�ု မး�းပြုပ�းသားည့််း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းပါတးမး�းကို�ု လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ရေး��ကိုး�ိလုွ�ရေးစွာပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့စွားသားည့်း။ ဤစွာန်စွား
သားည့်း မတက့ိုာပ့ြုပ�းသားည့််း အ�ပးစွာ�မး�းကို�ု ပ�ုမ�ုကို�ုယးစွာ�းပြုပုလွ�နို�ုင့်းရေးစွာပြုခွင့်းးပြုဖွဲ့င့််း လွမ့ပုထဝါးအ� ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမု 
ကိုာ�ဟုခွးကိုးမး�းကို�ုလွည့်းး ရေးလွး�ခ်ွးရေးပးပါသားည့်း။ ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွားသား�ု� ကိုး့ရေးပြုပ�င့်းးရေးန်သားည့််း နို�ုင့်းငံ့်တစွားနို�ုင့်းငံ့် 
အတာကိုး အရေး�းအကြီးကိုးးဆိုံ�းအပြုဖွဲ့စွား PR စွာန်စွားသားည့်း အန်ုမး်ဆိုံ�းအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ၂၀၁၅ ခွ�နိုိစွား ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့ �လွဒး
မး�းအရေးပ် ပြုပန်းလွည့်းတာကိုးခွးကိုးမမုး�းအ� အင့်းအ�းကြီးကိုးးမ�းသားည့််း အတ�ုကိုးအခွံပါတးမး�း ရေးပ်ရေးပါကိုး
လွ�မကုို�ု အ�းရေးပးပါသားည့်း။ သား�ု�တ�ုင့်း PR စွာန်စွားသားည့်း လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး မတက့ိုာ့ပြုပ�းသားည့််း အ�ပးစွာ�မး�း
အတာကိုး ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်�� ��ခွ�ုင့်းနိုနု်းး ပ�ုမ�ုရေးပးအပးနို�ုင့်း�န်း လွ�ပးရေးဆို�င့်းနို�ုင့်းမည့််း တစွားခွ�တည့်းးရေးသား� 
အရေးပြုဖွဲ့မဟု�တးရေးသား�ရေး�ကို�င့််း PR စွာန်စွားကို�ု ကိုးင့််းသားံ�းလွ�ုကိုးရိုံ�မှပြုဖွဲ့င့််း အပြုပည့််းအဝါ ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ�ု�ိရုေးအ�င့်း 
အ�မခွံနို�ုင့်း�န်း လွံ�ရေးလွ�ကိုးပြုခွင့်းးမ�ိရုေးပ။ ရေးယ��ယးအ�းပြုဖွဲ့င့််း အန်ာဂတးတာင့်း ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု ပ�ုမ�ု��ိရုေး�း
သားည့်း ပြုမန်းမ�နိုု�င့်းင့်ံအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားသားစွားတစွားခွ�ကို�ု ကိုးင့််းသားံ�း�န်း နို�ုင့်းင့်ံရေး�းဆိုု�င့်း�� စွာတုးအ�း
ထကိုးသားန်းမ ု သား�ု�မဟု�တး ပါတးင့်ယးမး�းအတာကိုး သားတးမတိးထ�းသားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းလွယိးရေးန်��တစွားခွ�         
ခွးန်းထ�းရေးပးပြုခွင့်းးကို့သ်ား�ု�ရေးသား� အပြုပုသားရေး��ရေးဆို�င့်းသားည့််း ကိုတသုားစွာစ�ပြုပုမမုး�း ရေးပးအပးပြုခွင့်းးတု��ရေးပ်တာင့်း 
မတ့ည့်းရေးန်ပါသားည့်း။ လွတှးရေးတ�းအတာင့်းး ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ုပ�ုမ�ု�ိုရေးစွာပြုခွင့်းးသားည့်း ကိုာ့ပြုပ�းစွာံ�လွင့်းသားည့််း လွ�့အဖွဲ့ာ့� 
အစွာည့်းးတစွားခွ�အတာင့်းး အ�းသား�ခွးကိုးမး�းစွာာ��ိုရေးန်သားည့်း် အ�းလွံ�းပါဝါင့်းရေး�းအတာကိုး ရေးပြုခွလွမိးးတစွား�ပးပြုဖွဲ့စွား
ပါသားည့်း။ ပြုမန်းမ�နို�ုင့်းင့်ံအရေးန်ပြုဖွဲ့င့််း ပ�ုမ�ုမး�းပြုပ�းပြိုပးး ပ�ုမ�ုမှတသားည့်း် ကို�ုယးစွာ�းပြုပုမ ု ရေးပးအပးနို�ုင့်းမည့််း 
ရေး�းးရေးကို�ကိုးပာ့စွာန်စွားတစွား�ပးကိုု� ကိုးင့််းသားံ�းသားင့်း်ပါသားည့်း။ ယင့်းးသားု�� ပြုပုလွ�ပးပြုခွင့်းးသားည့်း ဖွဲ့ကိုးဒ�ယးဒးမ�ုကိုရေး�စွား
ပြုပည့်းရေးထ�င့်းစွာ�တစွား�ပး တည့်းရေးဆို�ကိုးရေး�းအတာကိုး အရေး�းကြီးကိုးးသားည့်း် နို�ုင့်းင့်ံအတာင့်းး�ို ဒးမ�ုကိုရေး�စွားစွာန်စွားကို�ု 
ခွ�ုင့်းမ�အ�းရေးကို�င့်းးရေးစွာမည့်းပြုဖွဲ့စွားပါသားည့်း။



38  | vrf;qkHvrf;cGu a½G;aumufyGJpepf

tukd;tum;rsm; 
Beech, H. (2012). Obama in Burma: U.S President’s landmark visit brings hope, 

criticism. Time. Retrieved from https://time.com/ 

Fisher, J. (2014, November 21). Why has Myanmar dropped proportional 
representation plans? BBC News. Retrieved from http://www.bbc.
com/ 

Herron E., Pekkanen, R. J., & Shugart, M. S. (2018). The Oxford handbook of 
electoral systems. New York, NY: Oxford University Press.

Hluttaw Brochure Working Group. (2017). The Republic of the Union of 
Myanmar: Hluttaw Brochure. Nay Pyi Taw, Myanmar: The Republic 
of the Union of Myanmar.

Moscrop, D. (2016). An electoral system for all: Why Canada should adopt 
proportional representation. Retrieved from https://www.
broadbentinstitute.ca/ 

Moscrop, D., Dias, M., & Ejeckam, C. (n.d.). An electoral system for all: 
Why British Columbia should adopt proportional representation. 
Retrieved from https://www.broadbent institute.ca/ 

Myanmar. (2008). Myanmar’s Constitution of 2008. Retrieved from http://
www.constitute project.org/ 

Naw Gladys Maung Maung. (2020). Getting ready for the 2020 election: Ways 
to improve the campaign strategies of ethnic political parties in 
Myanmar. Yangon, Myanmar: The Salween Institute for Public 
Policy.

Nyein Nyein. (2014). NLD reject USDP plan for PR voting system for central 
regions. The Irrawaddy. Retrieved from https://www.irrawaddy.com/

People’s Alliance for Credible Elections. (2019). Citizen’s political preferences 
for 2020. Yangon, Myanmar: People’s Alliance for Credible 
Elections.

Provisional Legislative Council Secretariat. (n.d). Proportional representation 
electoral systems. Retrieved from https://www.legco.gov.hk/yr97-
98/english/sec/library/ in1_plc.pdf 

Radio Free Asia. (2012, July 27). Burma eyes proportional representation: 
Groups call for electoral reform and more representation for ethnic 
minorities. Radio Free Asia. Retrieved from https://www.rfa.org/
english/  

Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., Cheibub, J. A., Cox, K., Lisheng, D., Elklit, M. 
G., Hicken, A., Huneeus, C., Huskey, E., Larserud, S., Patidar, V., 
Roberts, N. S., Vengroof, R., & Weldon, J. A. (2008). Electoral system 
design: The new International IDEA handbook. Stockholm, Sweden: 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 

Swe Win. (2016, April 3). As Thein Sein exits, his reform legacy gains 
mixed reviews. Khao Sod English. Retrieved from https://www.
khaosodenglish.com/news/ international/ 2016/04/03/1459658523/ 

The Carter Center. (2015). Observing Myanmar’s 2015 general elections: Final 
report. Retrieved from https://www.cartercenter.org/ 

The Irrawaddy. (2019). How will the 2020 election shape Myanmar’s democracy? 
The Irrawaddy. Retrieved from https://www.irrawaddy.com/  

https://time.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
https://www.broadbentinstitute.ca/
https://www.broadbentinstitute.ca/
https://www.broadbentinstitute.ca/
http://www.constituteproject.org/
http://www.constituteproject.org/
https://www.irrawaddy.com/
https://www.legco.gov.hk/yr97-98/english/sec/library/in1_plc.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr97-98/english/sec/library/in1_plc.pdf
https://www.rfa.org/english/
https://www.rfa.org/english/
https://www.khaosodenglish.com/news/international/2016/04/03/1459658523/
https://www.khaosodenglish.com/news/international/2016/04/03/1459658523/
https://www.cartercenter.org/
https://www.irrawaddy.com/


tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 2015 ckESpf 
a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif; |   39  

The Samara Centre for Democracy. (2016). What we talk about when we talk 
about electoral reform: List proportional representation. Toronto, 
ON: The Samara Centre for Democracy.

U Sai Kyaw Thu. (2019). ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနွစ္) ပါျပည္ေထာင္စု                  
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား - The 
role of the Union Election Commission in the 2008 Constitution and 
electoral systems. Yangon, Myanmar: Union Election Commission 
Office.

U Win Kyi. (2015). ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 
[General knowledge about the 2015 election]. Retrieved from 
https://bit.ly/346ae9j 

Wagaru Mon. (2016, May 12). Ethnic Affairs Minister: The mandate and its 
executive power from the lady’s lips. Mon News Agency. Retrieved 
from http://monnews.org/ 

Williams, D. C. (2005). Constitutional design for Burma: The second lecture 
(2004). In D. C. Williams & L. H. Sakhong (Eds.), Designing federalism 
in Burma (pp. 127-213). Chiang Mai, Thailand: UNLD Press.

Ye Htut. (2019). Myanmar’s political transition and lost opportunities (2010–
2016). Singapore, Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

http://monnews.org/




Designed by Ying Tzarm 

K  yingtzarm.design      E YTZgraphic



vrf;qkHvrf;cGu a½G;aumufyGJpepf
tcsKd;us udk,fpm;jyKpepfudk tokH;jyKí 

2015 ckESpf a&G;aumufyGJ&v'frsm;udk jyefvnfwGufcsufMunfhjcif;  

El;p,f(ef)rGef;    |    2020 ckESpf atmufwkdbmv

W W W . S A L W E E N I N S T I T U T E . O R G

rJrsm;ol tEkdif&pepf

tcsKd;us 
ukd,fpm;vS,fpepf

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
ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးအတြက္ တန္းတူေရး 
ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

ခုိင္မာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ စံုလင္ကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား
အၾကား လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ
အေရးႀကီးပါသည္။


