
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္း

နုိင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္





ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္း
နုိင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္

အင္ဒရူး ေရးႏုိးလ္စ္
ဘင္ရယ္လီ
အင္ဒရူး အဲလစ္ 

ပါဝင္ေရးသားသူမ်ား
ဂ်ဳိ႕စ္အန္တုိနီယုိခ်ီဘတ္
ကာရင္ေကာက္စ္
ဒြန္းလီရွန္
ေဂ်ာ္ဂန္အာ့ခ္လစ္
မုိက္ကယ္လ္ ေဂၚလဂၢါ
အဲလင္ဟစ္ကင္
ကားလုိ႕စ္ဟင္ႏ်ဴးစ္
ယူဂ်င္း ဟက္စကီး
စတီးနာ လာစရြတ္
ဗီေဂ်း ပတၱီဒါ
နီဂယ္လ္ အက္စ္ ေရာဘတ္
ရစ္ခ်က္ ဗင္းဂေရာ့ဖ္
ဂ်တ္ဖရီ ေအဝယ္လ္ဒြန္ 



လက္စြဲစာစဥ္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ေဝသည့္ လက္စြဲစာစဥ္မ်ား၌ ဒီမုိကရက္တစ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ မူလအားျဖင့္ ယင္းလက္စြဲစာစဥ္မ်ားကုိ 
မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္  ယင္းစာစဥ္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
အေရး ကူညီေပးေနသည့္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ဳိးရွိေစ 
ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕၏ စာစဥ္မ်ားသည္ သီးသန္႔ႏုိင္ငံ့ အက်ဳိးစီးပြား(သုိ႔) ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိး 
စီးပြားတုိ႔ေပၚတြင္ မွီခုိေန ျခင္းမရွိပါ။ ဤစာစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕၏အယူအဆမ်ားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) IDEA ေကာင္စီဝင္မ်ား 
(သုိ႔) ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အယူအဆမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကြင္းမဲ့ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု 
မဆုိႏုိင္ပါ။ ဤစာစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းစဥ္ေျမပုံသည္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ 
တုိင္းျပည္ေဒသအသီးသီး၏ တရားေရးအေျခအေနကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ မဟုတ္သည့္အျပင္ 
ဂုဏ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္တုိင္းျပည္ေဒသအသီးသီး၏ ပုံစံ 
အရြယ္အစား ႏွင့္ တည္ရွိမႈကမွ် ဤအဖြဲ႕ အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကုိ ထင္ဟပ္ေစလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းအရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိရန္အတြက္သာ အဆုိပါ လမ္းစဥ္ေျမပုံကုိ 
ထည့္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

© ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (၂၀၀၅)
ထပ္မံပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္ ၂၀၀၈

ဤလက္စဲြစာအုပ္သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 
(International IDEA) မွ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ 
ထုတ္ေ၀ေသာ “ေရြးေကာက္ပဲြစံနစ္ဒီဇိုင္း - ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စဲြစာအုပ္သစ္” အား တိုက္ရိုက္ 
ျမန္မာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အား ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ International IDEA 
(ျမန္မာ) မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မူရင္းအဓိပၸၸါယ္ မထိခိုက္ေစရန္ အားထုတ္ ၾကိဳးပမ္းထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ ကဲြလဲြခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရိွခဲ့ပါက မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာ 
ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုးကားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈ၏ အရည္ေသြး ႏွင့္ တိက်မႈတို႔အေပၚတြင္ 
အၾကံျပဳခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရိွခဲ့ပါက ေဖာ္ျပပါအီးေမးလ္လိပ္စာ <info-myanmar@idea.int> သို႔ 
ေပးပို႔မည္ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ International IDEA မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

mailto:info-myanmar%40idea.int?subject=Suggestion%20for%20Electoral%20System%20Design%20Handbook


ဤစာစဥ္ အားလုံးကုိေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘာသာျပန္ဆုိရန္ (သုိ႔) ကူးယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း 
ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕ ။ SE-10334  စေကာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕၊ ဆီြဒင္။

ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖစ္သည့္ ဤစာစဥ္ျပန္႔ပြားေရးကုိ 
လုိလားသည့္အျပင္ ယင္းစာစဥ္အား ပြားယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလာပါကလည္း 
အေဆာတလ်င ္ တုံ႔ျပန္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း - မန္းဂတ္စ္ အက္မာ
မ်က္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီ - ပရက္ဆင္ ဘစ္လ္၊
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ - သြန္းနဒီ ပံုႏွိပ္တိုက္
ႏိုင္ငံတကာစာစဥ္အမွတ္ - ၉၇၈-၉၁-၈၇၇၂၉-၀၀-၃





I

ဥေယ်ာဇဥ္ 

I

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ “လူတုိင္းသည္ ၎ေနထိုင္ရာ တုိင္းျပည္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္  
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ၎တည္ေထာင္ခ်ိန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အကူအညီေပးေရးက႑တြင္ အစဥ္တစုိက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ား အေျခခိုင္မာ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ႀကဳိးပမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ဟူေသာ ယေန႔ေခတ္ ထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ားဆံုး ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့ၿပီး သာဓကအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယား၊ အယ္လ္ဆာဗေဒါ၊ မြန္ဇမ္ဘစ္ခ္စသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ မႀကာမီက ကူညီေပးခဲ့ေသာ အာဖဂၢန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔ကုိ ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ႀကဳိးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုလသမဂၢ၏ ထင္သာျမင္သာ 
အရွိဆုံး အပုိင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အင္မတန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည့္အရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္တစ္ခု၏ ဒီဇုိင္းပုံစံျဖစ္သည္။ ယင္းကို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ဒီဇုိင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဒီဇုိင္း ပုံစံမ်ားမွ သီးသန္႔ခြဲထုတ္စဥ္းစား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထုိသို႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုအတြက္ ဒီဇုိင္းပုံစံ ေရးဆြဲျခင္းသည္ အျခားက်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡ စီမံေျဖရွင္းျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စနစ္မ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားနည္းတူ အေရးပါ အရာေရာက္သည္သာ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပီျပင္စြာ ေရးဆြဲအသုံးျပဳပါက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံသည္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈကို 
အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားပါဝင္လာမႈကို တြန္းအားေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္  ျပည္သူအမ်ား၏ 
လိုလား ေတာင့္တမႈမ်ားအား က်င္လည္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ထြက္ေပၚေစလာႏုိင္ျခင္းစသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ၿပီးစလြယ္ ေရးဆြဲ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္မႈ ဒီမုိကေရစီ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို တိမ္းေခ်ာ္သြားေစႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး 
တည္ၿငိမ္မႈကိုပါ ပ်က္ယြင္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအႀကား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေဝဖန္သူမ်ားသာမက 
ယင္းဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသား 
အခ်င္းခ်င္းတို႔ အၾကား၌ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားအား ပုံစံေရးဆြဲရာ၌ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
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ရွိေစရန္အတြက္ သာမက အနာဂတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏွင့္အမွ် 
သေဘာထား ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမည္ကို အဆင္ေျပေစႏုိင္ေစရန္ 
အတြက္ပါ ေရးဆြဲထားရပါမည္။ ဤသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရးဆြဲမႈကုိ မူတည္၍ တည္ၿငိမ္ ခုိင္မာမႈရွိသည့္ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္တြင္ အဓိက အတားအဆီး တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 
ဤလက္စြဲစာအုပ္သစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္အတြက္ 
ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ 
၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွုပ္ေထြးသည့္ အယူအဆမ်ားကို 
နားလည္လြယ္သည့္ အေရးအသားျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးအသား 
ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ ကမာၻ႔ေရးရာမ်ားကို အနီးစပ္ဆုံး တင္ျပထားႏိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ ခုိင္မာသည့္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစေရး ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ကမာၻအႏွံ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈ ေလ့လာႏုိင္္ရန္ 
အတြက္လည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ေဝသြားသင့္ပါသည္။

ကာရီနာ ပါရယ္လီ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ ကုလသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ဌာနခြဲ ။



III

နိဒါန္း

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ စတင္ေလ့လာခဲ့သည့္ ေမာရစ္ဒ်ဴဗာဂါ မွစ၍ ေရတြက္ေသာ္ 
ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိုင္ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္မူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာသည့္တိုင္ ယင္းေလ့လာမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနခဲ့ေလသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္စပ္ေလ့ မရွိၾကဘဲ စစ္ေအးကာလ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီး၌ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္ 
တြင္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့ေပသည္။ 
၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး 
ဒီမုိကေရစီ ေပၚဦးစႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အာဖရိက၊ အာရွ၊ အေရွ႕ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ယခင္ 
ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏိုင္ငံ  တို႔သည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကၿပီး 
ရႏိုင္သမွ် လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရးအတြက္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ IDEA 
အဖြဲ႔သည္ ၎တို႔စုေဆာင္းရရွိထားသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို အေျခတည္ ၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
IDEA အဖြဲ႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္းစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယင္းစာအုပ္အား 
ေလ့လာအသံုးခ်သူ အေျမာက္အျမားရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပင္သစ္၊ 
စပိန္၊ အာရဗီႏွင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ အသီးသီးျပန္ဆို၍ IDEA ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ စီဒီရြမ္ျဖင့္ ျဖန္႔ 
ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွခ့ဲေသာ္လည္း ဤမွ်ႏွင့္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီဇုိင္းမ်ားအား ဆက္လက္၍ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ 
ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔၏စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ့ဲၿပီး ယင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ 
သင္ခန္းစာ  အေျမာက္အမ်ားရရိွခ့ဲပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားကို  စတင္က်င့္သံုးစ  
ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပါတီစနစ္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို ပိုမိုသိရိွလာၿပီးလွ်င္ 
ပိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ပို၍နားလည္ 
သေဘာေပါက္ခ့ဲပါသည္။ ႀကဳိတင္၍ ရွင္းလင္းစြာ ဝန္ခံမႈျပဳရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
နည္းပညာကို သိနားလည္ရံုမွ် မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
အမ်ားသေဘာဆႏၵကို အေလးထား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု 
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၁။ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

မိတ္ဆက္

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္မဆုိ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ အေရးအပါဆံုး အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးဘဝေပၚ၌ ေလးနက္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မိၿပီဆုိသည္ႏွင့္ 
ယင္းစနစ္မ်ားမွ ရရိွသည့္ မက္လံုးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြား 
အျမစ္တြယ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစနစ္မ်ားသည္လည္း ေရရွည္ တည္တ့ံေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
မၾကာေသးသည့္ကာလမ်ားအတြင္း ေမွ်ာ္ျမင္ဉာဏ္ ရိွရိွျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား 
အသံုးတြင္က်ယ္လာေသာအခါ၌ ယခင္က ထိုသို႔ဂရုတစိုက္ႏွင့္ ႏႈင္ိးႏႈင္ိးဆဆ ေရးဆြဲထားသည့္စနစ္မ်ဳိး 
ရွားပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွလာၾက သည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္ေရစီး 
ေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္း အလွည့္အေျပာင္း ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကိုလိုနီစနစ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား 
အမွတ္မထင္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္သာ မ်ားေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွသည့္ 
အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ စနစ္မ်ဳိးကိုပင္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါသည္။ 

၂။  မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္တြင္မဆို ၎၏ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္(ဆက္ခံ)ရပါမည္။ ထို႔အတူ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာပါကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း မရိွလင့္ကစား 
ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို 
ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးပမ္းတတ္ႀကပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုအား ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ 
အံဝင္တက် စီမံအသံုးျပဳရန္အတြက္ ခ်မွတ္ၾကသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
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အေျခအေနႏွစ္ရပ္မွ သက္ေရာက္မႈ ရိွတတ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
• ႏိင္ုငံေရး ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံဗဟုသုတ ကင္းမ့ဲမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ယင္းစနစ္အသီးသီး၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အျပည့္အဝ သတိမမူမိၾကျခင္း၊
• အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားသက္သက္ကိုသာ 

ေရွးရႈသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ဳိးကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုက့ဲသို႔ စနစ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳမိသည့္အခါ ယင္းစနစ္မ်ား၌ မိမိတို႔ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္း 
ထားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္နည္းတူ၊ စနစ္စတင္အသံုးျပဳစဥ္က သတိမထားမိ 
သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆို 
အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ ႏိုင္ငံေရးႀကံ႕ခိုင္မႈအတြက္ 
အေကာင္းဆံုးမျဖစ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အလားအလာမ်ားအတြက္လည္း ဆိုးရြားသည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းကလည္း ယင္းစနစ္ေရြးခ်ယ္မႈက့ဲသို႔ပင္ 
ထပ္တူထပ္မွ် အေရးႀကီးေလသည္။ မီွခိုမႈကင္းသည့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ထိုအရာအတြက္၊ 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ေပးႏုိင္မလားဆိုသည့္ အခ်က္ထက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အေျခခံႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ထားရန္လိုသည္။ အမွန္ 
တကယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးေက်းဇူးရလိုမႈ ေစ့ေဆာ္ခ်က္သည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ 
ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 
အကယ္စင္စစ္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္လည္း အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာ ရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရတိုႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္တြက္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ ေရရွည္အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ 
ပိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳမိေစတတ္ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ရမည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ခ်ဥ္းကပ္မိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဤလက္စြဲ 
စာအုပ္တြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၄။ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ အသစ္ေပၚထြန္းစႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး 
ၫႈႏိႈင္ိးေရး သမားမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္  
အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္  ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္  ႏိုင္ငံေရး  အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ဖန္တီးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္မ်ားအတြက္သာမက အေျခခိုင္ၿပီး 
ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ အလြန္အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
မိမိတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား စတင္ေရးဆြဲလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပဳျပင္ ေရးဆြဲလိုသည့္ 
ဒီမိုကေရစီ အေျခခိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ ဤလက္စြဲစာအုပ္မွ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ 
စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ဳိးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆိုခ့ဲၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေရးအသားမ်ဳိးကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ 
ျပဳျပင္ေရးသားထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ မူလရိွရင္းစြဲထက္ 
ပိုမိုခက္ခဲနက္နဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ အကယ္၍ 
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ဤလက္စြဲစာအုပ္ပါ အေရးအသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္လြယ္သေယာင္ ရိွၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ 
အလြန္ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေနပါက ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူေသာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ဟန္ခ်က္ 
ညီေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေပၚထြန္းစႏွင့္ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားအတြက္  
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အလြန္တရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွေနႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီၾကပါသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ဆိုသည္မွာ ခိုင္မာတည္တံ့သည့္အျပင္ 
အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွေစမည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုသည္ အျခားစနစ္တစ္ခုမွ ရရိွသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
ကို သင္ယူေလ့လာဘုိ႔ လိုသည္။
အဖြဲ႔အစည္းပံုစံတစ္ခုဟူသည္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ကမာၻတစ္လႊားရိွ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကာလမ်ားစြာ 
အမွန္တကယ္ ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည့္ သာဓကမ်ားမွ ေလ့လာမွတ္သားရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
အက်ဥ္းခ်ဳံ႕၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၅။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံအမ်ားစုသည္  မၾကာမီကာလမ်ားတြင္မွ ေပၚထြက္လာခ့ဲၾကသည္။ 
၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ 
ဂယက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္လိုစိတ္ ရိွလာၾကၿပီး အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံ 
ႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္အသံုးခ်လိုသည့္ ဆႏၵမ်ားကို 
ႏုိးထလာေစခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေပၚတြင္ အေရးပါသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္သည္ကို သေဘာတူ 
လက္ခံလာၾကၿပီးလွ်င္ ဤျဖစ္စဥ္ကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုသည္ ေနထိုင္ရာနယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေဖာ္က်ဴးႏုိင္သည့္အျပင္ 
အခ်ဳိးညီမွ်မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာခ့ဲၾက 
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္း၍ အလားအလာ ေကာင္းသည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ဖြ႕ံျဖဳိးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ ေဒသတြင္း လူနည္းစုမ်ားအားကို
ယ္စားျပဳႏုိင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မက္လံုးမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား တစ္စုတစ္စည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္တ
ည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည္ကိုလည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။ 

၆။ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္သာ မူလရည္ရြယ္လိုရင္း  
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု စုစည္းက်င္းပရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည့္ မည္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မဆို  ရႏုိင္သမွ ်လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္လည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ဤစာအုပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ပံုစံဆြဲသူမ်ားအတြက္သာမက 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အသင္းအဖြဲ႕အမ်ားအတြက္ပါ အဖိုးတန္ပါလိမ့္မည္။ 
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ဤစာအုပ္အား အသံုးျပဳပံု

၇။   ဒီမိုကေရစီေလာကတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား မည္က့ဲသို႔ လႈပ္ရွားအသက္ဝင္ေနၾကသည္ကို 
ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ပံုစံႏွင့္ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္မ်ား၏ အေသးစိတ္ 
စိစစ္ေလ့လာခ်က္ကို တင္ျပထားျခင္းျဖင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ အက်ဳိးတရားႏွစ္ရပ္ကို ရရိွရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ- 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား သာမက၊ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါ 
ေပၚထြန္းလာေစရန္။ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမူႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေရးဆြဲသူမ်ားကို 
အသိဉာဏ္ၾကြယ္ဝေစၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမ်ားမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ရပ္ကို 
အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္တစ္ကြ သုံးသပ္သိရိွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။  သို႔မွသာ သက္ဆုိင္ရာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ပံုစံစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ တည္ျင္ိမ္မႈကုိ 
ပ်က္ျပားေစေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၈။ ဤစာအုပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဟူသည္ စင္စစ္ဘယ္အရာျဖစ္သည္၊ ဘယ္အရာ 
မျဖစ္သည္၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ယင္းစနစ္သည္ 
မည္မွ်အေရးပါသည္ ၊ ဟူေသာ ေဆြးေႏြးခန္းျဖင့္ စတင္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ 
အပိုဒ္ (၂၇-၄၅) မွစတင္၍ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မဆို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ စံနမူနာ (၁၀) ခ်က္ကို 
တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမည္။ ဤအေျခခံေဘာင္ကို ခ်မွတ္ၿပီးပါက အခန္း (၂) ႏွင့္ (၃) တို႔တြင္ 
စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ယင္း တို႔၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္။ သမိုင္းအေၾကာင္း 
အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုမီွ၍ ယင္းစနစ္အသီးသီး၏ အားသာခ်က္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကိုပါ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ သည္။

၉။ ယေန႔ လက္ရိွအသံုးျပဳေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာရိွၿပီး 
ပံုစံအသီးသီး၌ မူကြဲေပါင္း မ်ားစြာရိွေသာ္လည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းေစရန္ အလို႔ဌာ အမ်ဳိးအႏြယ္သံုးခုသာ 
ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ 

-ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္၊ 
-အခ်ဳိးက်စနစ္ႏွင့္ 
-စနစ္ေရာ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤအမ်ဳိးအႏြယ္ႀကီးသံုးခုကို ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ မူကြဲ (၉) ခုႏွင့္အျဖစ္ ထပ္မံခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ- 
အႏုိင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ (FPTP)၊ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ စနစ္(BV)၊ 
ပါတီ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲ စနစ္ (PBV)၊ 
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မဲလႊေဲျပာင္းစနစ္ (AV)ႏွင့္ 
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)၊

 အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္စနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ- 
စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (List PR)၊ 
လႊေဲျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  (STV) 
စနစ္ေရာမ်ား ျဖစ္သည့္- 
ေရာေႏွာ ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးက်စနစ္ (MMP)၊ 
ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္မွ် အံဝင္တက်မျဖစ္ေသာ အျခားစနစ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ 
လႊေဲျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  (SNTV)၊ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ မဲေပးစနစ္ (LV) ႏွင့္ 
Broda Count (BC) ဟူ၍ မူကြဲမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။

၁၀။ စနစ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဤအမ်ဳိးအစားျပဇယားကို ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာလတာရွည္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လာခ့ဲၾက 
သည့္ အစဥ္အလာမ်ားကို အေျခခံ၍ ယေန႔ ကမာၻေပၚရိွ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ ဤသို႔ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈဟူေသာ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုလိုေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဤစနစ္မ်ားကို 
အမ်ဳိးအစားခြဲျခားရာ၌ အက်ဳိးရလဒ္ထက္ အေျခတည္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္၍ 
ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ဳိးက်စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဗဟု/အမ်ားစု 
ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ရလဒ္အားျဖင့္ ပို၍အခ်ဳိးညီမွ်မႈ ရိွေနႏုိင္ေသာ္လည္း 
အၿမဲ ထိုအတ္ုိင္းျဖစ္ေနမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ 

၁၁။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ အသီးသီး၏ လုပ္နည္းႏွင့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရြးခံခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးအႏြယ္တူ 
လူ႔အသိုက္အဝန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အေရြးခံခြင့္၊ ေရြေကာက္ပြဲအခ်ိန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ မလုပ္မေနရ 
မဲေပးစနစ္၊ အေဝးေရာက္ မဲေပးစနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ရိွ မေနသူမ်ားအတြက္ မဲေပးစနစ္စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခန္း (၃) တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ဤ လမ္းညႊန္စာအုပ္ အဓိက 
အာရံုစုိက္သည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
(သို႔မဟုတ္) ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က့ဲသို႔ ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွသည့္ စနစ္အတြက္ 
ဥပေဒျပဳ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္နည္းမ်ားကို အခန္း (၄) တြင္ ဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္က့ဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္လြန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ေတြ႕အၾကဳံရေလ့ရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္ 
ပံုစံအသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။

အခန္း (၅) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွပံုႏွင့္ 
အေရးပါေသာ အရင္းအႏီွး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပထားၿပီး အခန္း (၆) တြင္မူ 
ကမာၻအႏံွ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 
ကူညီေရးဆြဲခ့ဲၾကသည့္ ပညာရွင္ အေျမာက္အမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာကို မီွျငမ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ပံုစံေရြးဆြဲၾကမည့္သူမ်ားအား အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပး၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 
ဆက္လက္တင္ျပထားသည့္ အခ်ပ္ပိုမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၂၁၃ ႏုိင္ငံႏွင့္ စီရင္စုအသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား ဇယားဆြဲ၍ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ေဝါဟာရအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ 
ထပ္မံေလ့လာရန္ စာအုပ္စာရင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွပံု နမူနာမ်ား၊ 
မဲဆႏၵနယ္ နမိတ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁၂။ ဤလက္ဆြဲစာအုပ္တစ္အုပ္လံုးတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ သတ္မွတ္ေရးဆြဲရာ၌ 
လက္ေတြ႕ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည့္ ဒိ႒ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာတရားကို ႏုိင္ငံေပါင္း (၈) ႏုိင္ငံ၏ 
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေလ့လာခ်က္ 
စာတမ္းကို ျပဳစုေရးသားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔တာဝန္ ခြဲေဝေပးခ့ဲရသည့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္၏ 
ႏုိင္ငံေရးကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ၎တို႔အား ေမးခ့ဲပါသည္။
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း ?
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ မည္က့ဲသို႔ ျဖစ္လာသနည္း?
ယင္းစနစ္၏ မည္သည့္က႑သည္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနသနည္း?
 မည္သည့္ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ယင္းစနစ္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္သနည္း?
ထို႔ျပင္ အကယ္၍ ျပဳျပင္လဲမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခ့ဲပါက  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခ့ဲသနည္း?
ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေသာ စနစ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆ ထားေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္းရိွပါ၏ေလာ?

၁၃။ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္  
ေမးခြန္းမ်ား အားလံုးကို အေျဖေပးရန္ ရည္ရြယ္မထားလင့္ကစား ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုး 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ခြင့္ေပး ရန္ႏွင့္ အျမင္က်ယ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား 
ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္အုပ္ မဟုတ္သည့္အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအား ခ်ျပရန္ 
ပံုေသနည္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ ပါဝင္ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လူဦးေရး ၆၀% မူဆလင္ 
ဘာသာဝင္ ျဖစ္၍ ၄၀% ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားရိွၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုမွ အၾကမ္းဖက္ခြဲထြက္မည့္ 
သမိုင္းေၾကာင္းရိွခ့ဲကာ သံုးပါတီ စနစ္ က်င့္သံုးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ မည္သို႔ေသာ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ရိွသင့္သည္ စသျဖင့္ စာရႈသူမ်ားအား အၾကံေပးထားပါသည္။ 
ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ားကို 
ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ စာရႈသူတစ္ဦးသည္ အျခားကမာ႔ၻေနရာေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ 
အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို မည္က့ဲသို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခ့ဲသည္ကို သိရိွႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာ၌ 



7

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ တူညီလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ 
ထူးျခားမႈတုိ႔ သည္ အေျခခံလူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအခ်က္မ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ဥပမာ- 
ထိုႏုိင္ငံရိွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကို မည္က့ဲသို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပံု၊ 
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အေရးပါမႈ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ဤစာအုပ္မွ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ (စာပိုဒ္ ၂၇-၄၅ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးစြာစဥ္းစားရန္လိုၿပီး 
သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံမ်ားကို စတင္ 
ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသို႔စနစ္သစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ႏိင္ုငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္အား ရွာေဖြရာတြင္ ယင္းႏိုိင္ငံ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ 
အခ်က္မ်ားထဲမွ ရႏုိင္သမွ်အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (သမိုင္းေၾကာင္း၊ 
ေခတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္) ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ 
ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အရာကို တရားဝင္လက္ခံ က်င့္သံုးသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ျဖစ္စဥ္သည္လည္း 
အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ဆိုသည္မွာ

၁၄။ အေျခခံအက်ဆံုးဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္မ်ားဟူသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
မွ ဆံုးျဖတ္မဲမ်ား ကို ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီး၏ အႏုိင္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ေနရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုတြင္ အဓိက အက်ဆံုး 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္စနစ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပံုေသနည္း ၊ (ဗဟု/
အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္စနစ္၊ စနစ္ေရာႏွင့္ အျခားစနစ္တစ္ခုခု 
ျဖစ္ႏိုင္သည္) ၊ ဆႏၵမဲေပးရသည့္ ပံုစံ (မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး 
သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုအတြက္သာ မဲေပးခြင့္ရိွမရိွ)ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္၏ အရြယ္အစား (ယင္းမဲဆႏၵနယ္ 
တြင္ ေနထိုင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအေရအတြက္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဤေဒသမွ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္ႏွစ္ဦး ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ႏုိင္သည္ကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္)။ 
ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ (မဲေပးရမည့္ေနရာမ်ား ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
အဆိုျပဳ လ်ာထားျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း အစရိွသည့္) ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ယင္းအေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ၎တို႔ကိုအထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက မည္သည့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တြင္မဆို ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေသာ 
မဲဆႏၵ နယ္နမိတ္မ်ား ေရးဆဲြသတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
မည္သို႔မွတ္ပံုတင္မည္၊ ဆႏၵမဲျပား၏ ပံုစံကို မည္သို႔ေရးဆြဲမည္ ႏွင့္ ဆႏၵမဲမ်ားကို မည္သို႔ေရတြက္မည္ 
စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွပါသည္။

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစံ စနစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈ

၁၅။ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာႏုိင္ငံမ်ားရိွ ႏုိင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပံုသြင္းေလ့ရိွသည္။  ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကဳိးကိုင္ျခယ္လွယ္၍ 
အလြယ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစံ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု အျငင္းပြားေလ့ရိွပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆံုးျဖတ္မဲမ်ားကို ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေပးရာတြင္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္သည္ မည္သူက 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရမည္၊ မည္သည့္ ပါတီက အာဏာရမည္စသည္ တို႔ကို ထိေရာက္စြာ အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးႏုိင္စြမ္းရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏ္ုိင္ငံေရးမူဝါဒက႑ အေတာ္မ်ားမ်ားအား 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ခက္ခဲ ေလ့ 
ရိွပါသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္သာ ဥပေဒအသစ္ 
ေရးဆြဲ ျပဌာန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္တတ္ပါသည္။ 

၁၆။ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားမွ ဆႏၵမဲမ်ား အညီအမွ်ေပးသည့္အျပင္ ပါတီတိုင္းအတြက္ ရရိွသည့္ဆႏၵမဲ 
အေရအတြက္ တူညီမႈရိွေနေစကာမႈ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုသည္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတစ္ရပ္ 
သို႔မဟုတ္ အမတ္ဦးေရ အနည္းစုသာ ပါဝင္သည့္အစိုးရ (လူနည္းစုအစိုးရ)ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 
အျခားစနစ္တစ္ရပ္ေအာက္တြင္မူ ပါတီတစ္ခုတည္းက အစိုးရျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ မတူညီသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ႏွစ္ခု ေၾကာင့္ ဆႏၵမဲမ်ားအား 
အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူရာတြင္ မဲရလဒ္မ်ားကို သိသိသာသာ ကြာျခားမႈရိွေစေၾကာင္းကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ -ဃ တြင္ သက္ေသ သာဓကမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပါတီစနစ္မ်ား

၁၇။ ဆိုခ့ဲၿပီးေသာ အေျခခံအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာက်န္ရိွပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ 
ႏိင္ုငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို အားေပး၍ တစ္ခါတစ္ရံ အတင္းအက်ပ္ပင္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ္လည္း 
အျခားစနစ္မ်ားကမူ တစ္သီး ပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံၾကပါသည္။ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပါတီစနစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမူႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ၌လည္း လြန္စြာလႊမ္းမိုးမႈရိွသည္။ 
အခ်ဳိ႕စနစ္မ်ားသည္ ပါတီတစ္ခုအတြင္းရိွ ဂိုဏ္းဂဏမ်ား အခ်င္းခ်င္း အစဥ္သေဘာ ထားကြဲလြဲေနၾကသည့္ 
အခါမ်ဳိး၌ ဂိုဏ္းဂဏမ်ား သီးျခားခြဲထြက္ရပ္တည္ျခင္းကို အားေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စနစ္မ်ား ကမူ 
ပါတီမ်ားအား သေဘာထားအသံတစ္သံတည္း ထြက္ေစ၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ 
ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ ပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပံုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျပဳမူၾကပံု တို႔အေပၚ၌လည္း လႊမ္းမိုးမႈရိွသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ပါတီ မ်ား အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ျပဳပူးေပါင္းျခင္းကို ပိုမိုအားေပးကူညီႏုိင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္ျခင္း၊ ထို႔ျပင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ယ္တဝင့္ 
အေျခတက် ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွႏုိင္ေစရန္ အတြက္ မက္လံုးမ်ားေပးထားႏုိင္ျခင္း 
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သို႔မဟုတ္ ယင္းပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္၌ကပင္လွ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စုအရ နီးစပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
သေဘာထားအျမင္ နီးစပ္မႈစသည့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ၎တို႔ဘာသာ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္း 
လ်က္ ရပ္တည္ႏုိင္ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈ

၁၈။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ ပ႗ိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးပါေသာ က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွေၾကာင္းကို 
အဆိုပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားေစပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း 
သေဘာထားတင္းမာမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားက စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ အေနအထားတစ္ရပ္အရ 
လူနည္းစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈကို အေလးေပးသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ 
တစ္ပါတီအစိုးရကိုသာ အားေပးသည့္စနစ္မ်ားအၾကား၌ တင္းမာမႈဟူသည္ ရိွတတ္သည္သာ 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အေနအထားတစ္ရပ္တြင္လည္း အကယ္၍ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ 
စနစ္တစ္ခုသည္ မွ်တမႈရိွသည္ဟု မယူဆရသည့္အခါ၊ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးမူတစ္ခုသည္ 
အတိုက္အခံမ်ားအား ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အႏုိင္ရမည့္ 
အခြင့္အလမ္းရိွသည္ဟု ေမွ်ာ္ခြင့္မရသည့္ အခါမ်ဳိး၌ ထိုသို႔ ရႈးံနိမ့္ခံရဖူးသည္ အတုိက္အခံမ်ားအား 
စနစ္ျပင္ပမွ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားျဖစ္လာေစၿပီး 
တစ္ခါတစ္ရံ၌ အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳေစတတ္ၾကပါ သည္။ ထို႔ျပင္ 
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကိစၥအား လြယ္ကူ ေအာင္ 
သို႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးေအာင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သျဖင့္ ယင္းစနစ္သည္ ခံစားခြင့္ နည္းပါးသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
လူနည္းစုမ်ားအေပၚ၌လည္း မလႊသဲာမေရွာင္သာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေစမည္သာ ျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ပညာအေျခခံနည္းေသးသည့္ မဲဆႏၵရွင္ အေျမွာက္အမ်ားရိွေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း 
အစဥ္သျဖင့္ အေရးပါလွပါသည္။ (အခန္း - ၅- ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ရႈပါ။)

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၁၉။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္ဆိုင္ရာအရေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွသည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ယူဆေလ့ရိွပါသည္။ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ 
ပါတီစနစ္အသီးသီးကို အားေပး အားေျမွာက္ျပဳႏုိင္သျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္ 
သိသာေပၚလြင္မႈ အရိွဆံုး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားသည္ ပါတီမ်ား၏ 
အေရအတြက္အေပၚတြင္ ထိန္းကြပ္မႈရိွေနေသာ္လည္း အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားတြင္မူ 
ပါတီအေျမာက္အမ်ား ကြဲျပားစြာတည္ရိွမႈကို ပို၍လက္ခံလိုက္ေလ်ာမႈ ရိွတတ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား 
၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သက္ေရာက္မႈသည္ ယင္းရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈကို အားျဖည့္ေပးေနသက့ဲသို႔ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ FPTP စနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္မည့္  
မည္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မွမဆို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္သာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသည့္အတြက္ လူနည္းစု 
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ပါတီတစ္ခုကုိသာ မဲေပးလိုသည့္ မဲဆႏၵရွင္သည္ ၎၏ဆႏၵမဲအား ျဖဳန္းတီးပစ္သလို မျဖစ္ေစရန္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ အက်ပ္အတည္း အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ထိုသို႔ 
အက်ပ္အတည္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပးသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔စိတ္ရင္းရိွသည့္အတုိင္း 
ေရြးခ်ယ္မႈမျပဳၾကေတာ့ဘဲ အမတ္ေနရာ ရႏုိင္ေျခရိွသည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး
ဦး (အမ်ားအားျဖင့္ ပါတီႀကီးတစ္ခုခုမွ ျဖစ္ေန တတ္သည္)ကိုသာ ဆႏၵမဲေပးေလ့ရိွၾကသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ပါတီငယ္မ်ား၏ ဆုတ္ယုတ္မႈကို ျဖစ္ေစလ်က္ ပါတီႀကီးမ်ားကမူ ပိုမိုခုိင္မာ 
ေတာင့္တင္းလာေလ့ရိွပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္စနစ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲျပားေပၚ၌ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားအျပား ေပးထားႏုိင္သည့္စနစ္မ်ားသည္ ပါတီငယ္မ်ားအား 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ ခံရႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ၿပီး ဗ်ဴဟာနည္းက်က် ဆႏၵမဲေပးေစသည့္ 
ဖိအားကိုလည္းေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းအရာ၏ အေရးပါမႈ

၂၀။ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ တစ္သမတ္တည္း 
အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ သည္ကို နားလည္ထားဖို႔ အေရႀကီးပါသည္။ ကမာၻ႕ေဒသအသီးသီး၌ 
ေယဘုယ်တူညီသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရိွေနႏုိင္ ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳေနသည့္ အခါ၌ တည္ရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူမူေရး အေၾကာင္းတရားတို႔အေပၚ၌ မ်ားစြာမီွတည္ေနရပါသည္။ သာဓက အားျဖင့္ - ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုး 
ရသူသာအႏုိင္ရသည့္ ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ကိုယ္စားလွယ္ 
အမ်ားအျပားတည္ရိွမႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳရသည့္ PR စနစ္မ်ားတြင္မူ 
ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားတည္ရိွမႈကို အားေပးေၾကာင္း ေယဘုယ် လက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အစဥ္အလာ အရ ယူဆထားျပန္သည္မွာ ယင္းဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
ႏွစ္ပါတီစနစ္ကိုသာျဖစ္ေစၿပီး၊ ပါတီစံုစနစ္ကို ျဖစ္ေစသည့္ PR စနစ္ကမူ ေခတ္မမီွေတာ့ေၾကာင္း 
ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ အေျမာက္အမ်ားလည္း ရိွေနျပန္ ပါသည္။ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း (ဗဟု/
အမ်ားစု ကိုယ္စာျပဳစနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္) FPTP စနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ 
ကေနဒါႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔တြင္ ပါတီမ်ားေပါင္းစံုေစသည့္ စနစ္ကို တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းမရိွသည္ 
သာမက ပါပူဝါနယူးဂီနီႏုိင္ငံတြင္လည္း ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္ထြန္း လာမႈကို 
ဦးတည္ျခင္း မရိွခ့ဲပါ။ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳသည့္ PR စနစ္အရ နမ္မီဘီးယား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ 
အျခား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ တစ္ပါတီႀကီးစိုးသည့္ အစိုးရမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမ်ားရိွေ
ၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ပို၍အက်ယ္တဝင့္ဆိုရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား အယူဝါဒေရးရာအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ 
မ်ဳိးႏြယ္စုအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ၊ ေဒသဆိုင္ရာအရ၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အတန္းအစား ခြဲျခားမႈအရ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ မ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ 
အေျခခိုင္ ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးလား?  အသြင္ကူးေျပာင္းစ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးလား ? သို႔တည္းမဟုတ္ 
အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မ်ဳိးလားဆိုသည္ ?ႏွင့္ ပါတီစနစ္သည္လည္း အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
စနစ္မ်ဳိးလား သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားသည္ ျဖစ္တည္စအဆင့္သာ ရိွေနေသးသလား သို႔မဟုတ္ 
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ျဖစ္ေပၚျခင္းမရိွေတာ့သလားဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမွန္တကယ္ 
အေလးအနက္ထားအပ္သည့္ ပါတီအေရအတြက္ မည္မွ်ရိွသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း 
မူတည္ေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာပါတီတစ္ခု၏ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ပထဝီ ေဒသအရ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရိွေနလား သို႔မဟုတ္ ေနရာအႏံွ႔အျပား၌ ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရိွေနသလားဟူသည့္ 
အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ မူေဘာင္ 

၂၁။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား သီးသန္႔ခြဲျခား၍ ရႈျမင္ျခင္းမျပဳရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 
ယင္းစနစ္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတြင္း 
အျပင္ႏွစ္ရပ္လံုးရိွ အျခားအဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားေပၚတြင္လည္း လြန္စြာမီွခိုေနရပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဟူသည္ အခ်င္းအခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ျဖစ္တည္လ်က္ရိွသည္ အစိုးရစနစ္မ်ား 
အခြင့္အာဏာရရိွေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဟူသည္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူေဘာင္မ်ားအား 
အလံုးစံု ျခဳံငံုသံုးသပ္ၿပီးမွသာ ထြက္ေပၚလာၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုမူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား 
ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ ယင္းကိုအသံုးျပဳေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထိန္းညိွမႈကို 
ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

၂၂။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ - ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခရိွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ 
ေျပၿငိမ္းေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း? ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံလိုက္ရသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ၌ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားႏုိင္ပါသနည္း? ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ဆႏၵ 
ခံယူပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ရ္ုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား? ပံုမွန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
ယင္းဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွပါသလား?  

ဆိုခ့ဲၿပီးေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ရပ္ မည္မွ်အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ 
သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွ ယင္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မည္မွ်ပြင့္လင္းမႈရိွသည္ 
ဆိုသည္တို႔ကို အဆံုး အျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။(အပိုဒ္ - ၄၉ တြင္ရႈ)

၂၃။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍အေသးစိတ္ စဥ္းစားသင့္ေသာ ကိစၥႏွစ္ရပ္ ရိွပါသည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပမာဏျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို 
က်င့္သံုးသလား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုတည္းက ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကို က်င့္သံုးသလား။ အကယ္၍ 
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို က်င့္သံုးပါကလည္း သီးျခားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာရရိွမႈသည္ 
ညီမွ်မႈ ရိွသလား။ သို႔မဟုတ္ မရိွဘူးလား။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ၾကား 
ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ စနစ္ႏွစ္ခုလံုးသည္ ၎တို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရိွထား 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားသည္လည္း ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ စနစ္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရိွေစရံု 
သာမက အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုပင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မတူညီေသာ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ယင္းစနစ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအေပၚ၌ အေရးပါသည့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနျပန္ပါသည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ေလ့ရိွသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ 
ဆိုခ့ဲၿပီးသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္စလံုး အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

၂၄။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ သီးျခားျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာကန္႔သတ္ခြဲေဝမႈကို အသံုးျပဳသည့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ရိွ အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို မတူညီေသာ (သို႔မဟုတ္ 
လိုက္ဖက္ညီမႈမရိွေသာ) နည္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ယင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ သီအိုရီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ- ဖက္ဒရယ္စနစ္ အသံုးျပဳလႊတ္ေတာ္ တစ္ခု၏ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္(သို႔မဟုတ္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္)သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုေဒသမ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ေဒသတြင္း aနထိုင္သူ လူဦးေရပမာဏအရ မဟုတ္ဘဲ အညီအမွ် 
ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကို ရေလ့ရိွသည္။ (ဥပမာ -  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆိနိတ္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္အာဖရိက စီရင္စုမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ)  ဒုတိယအခ်က္မွာ - လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ 
အခန္းက႑ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ား အၾကား ကြာဟမႈ ေျပာပေလာက္ေအာင္မရိွဘဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ေရြးေကာက္ပံုစနစ္ 
တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားတစ္ၿပဳိင္တည္း 
က်င္းပမည္ဆိုပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အာဏာအမ်ားစုကုိ တစ္ေက်ာ့ျပန္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္အားျဖည့္တင္းရန္အတြက္သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္တြင္     ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
(စာပိုဒ္ ၁၈၉-၁၉၂ တြင္ရႈ) အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
တြင္  အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားတူ လူနည္းစုမ်ားအား 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးႏုိင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ဖန္တီးေပးထားတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒျပဳ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား 
သံုးဆင့္ထက္မနည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေသာအခါ အသံုးျပဳထားသည့္ ယင္းစနစ္မ်ားအားလံုးကို 
အတူတကြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ 
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းတို႔ပင္ 
ရိွေနေသာ္လည္း ေဒသအဆင့္တြင္မူ ၎တို႔၏ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သင့္ေတာ္၏ မေတာ္၏ ဆိုသည္မွာမူ ႏုိင္ငံေရးအရ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
ကိစၥသာျဖစ္ပါသည္။

၂၅။ သမၼတစနစ္ အသံုးျပဳ၍ အဓြန္႔ရွည္ခိုင္ၿမဲလ်က္ရိွသည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ားကို သာဓက ေဆာင္ရလွ်င္ 
ယခင္ႏွစ္မ်ား အထိတိုင္ေအာင္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွခ့ဲပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမ်ားတြင္ သမၼတစနစ္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ယခုလက္ရိွေမးထားသည့္ ေမးခြန္းမွာ - ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ပံုစံတစ္ခု၏ မည္သည့့္ က႑မ်ားက 
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ယင္းသမၼတစနစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးေနသနည္းဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕အေထာက္အထားမ်ားအရ သမၼတစနစ္အတြက္ 
ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားရိွ၍ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားေနသည့္ ပါတီမ်ားရိွေန 
သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈဟူသည္ ခက္ရာခဲဆစ္ႏုိင္လွပါသည္။ ထို႔ျပင္ အကယ္၍ 
သမၼတေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပြဲစနစ္အား ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မက က်င္းပမည္၊ ဥပေဒျပဳစနစ္တြင္လည္း 
List PR စနစ္ကိုအသံုးျပဳမည္၊ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအားလည္း အညီအမွ် က်င္းပျခင္းမရိွဆိုပါက 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္တို႔တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ သမၼတအား အေထာက္အပ့ံျပဳေနသည့္ ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပကတိ အမ်ားစုမဟုတ္လွ်င္ေတာင္ ပမာဏအမ်ားစုရိွ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မ်ားပါရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုအား ျပဳျပင္အသံုးျပဳရန္အတြက္မူ 
အေထာက္အကူ ေပး ႏုိင္ေကာင္းပါသည္။ 

၂၆။ သမၼတေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ဗဟုစနစ္ အသံုးျပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ သမၼတႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအား တစ္ၿပဳိင္နက္ က်င္းပေပးျခင္းသည္ အေရအတြက္ နည္းပါး 
ေသာ္လည္း အလားအလာ ပိုေကာင္းသည့္ အာဏာရရိွေရး ယွဥ္ၿပဳိင္သူမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည့္ 
ပါတီစနစ္ကိုသာ အာရံုစိုက္မိလာေစတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေသာ သို႔မဟုတ္ 
မ်ဳိးႏြယ္စုအရ ကြဲျပားမႈရိွေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ပါတီတစ္ခုတစ္ေလမွ် ပကတိအမ်ားစု 
ကို မရရိွေစသည့္ ဗဟုစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲတစ္ျဖစ္လဲ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ၏ လက္အတြင္းသို႔ အာဏာအလံုးစံု 
ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အႏုိင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အႏ္ုိင္ရမဲကို 
ရရိွရံုသာမက ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္ ျပည္နယ္အနည္းငယ္မွ်၏ ဆႏၵမဲမ်ားတြင္လည္း 
သိသာေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အႏုိင္ရရိွေစျခင္းျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္ခုသည္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအား လိုက္ဖက္ညီမႈရိွေစႏုိင္သည္။ (အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား။ စာပိုဒ္ 
၁၈၇ - ၁၈၈ တြင္ရႈ) .

ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ စံထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

၂၇။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
ရရိွလိုသည္၊ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုသည္၊ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာဆိုရလွ်င္ မိမိ၏အစိုးရအဖြဲ႕ 
ႏင့္ွ လႊတ္ေတာ္ကို မည္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေစလိုသည္ စသည္တို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားေသာ စံထားသင့္သည့္ 
အခ်က္မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ စတင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္  
စံထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ က႑အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျခံဳငံုမိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ျပည့္စံုမည္ 
မဟုတ္ေခ်။ စာရႈသူအေနျဖင့္ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ အခ်က္မ်ားစြာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုက 
ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။ လိုရင္းအခ်က္သာ ေဖာ္ျပထားေသာ စံနမူမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ထပ္ေကာင္းထပ္ေနမည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ရိွႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
မ်ားစြာေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ယွဥ္လာသည့္အခါ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ 
အတိုးအေလ်ာ့၊ အေပးအယူလုပ္ရေသာ အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ ပံုစံဒီဇိုင္း၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါဝင္အေရြးခ်ယ္ 
ခံႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေစလိုသက့ဲသို႔ တၿပဳိင္တည္းမွာပင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာမႈကို အားေပးလိုေပမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပါတီအမ်ားအျပားကို ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ စနစ္မ်ဳိးကို 
ေရးဆြဲထားသင့္သည္ဟု ယူဆေကာင္းယူဆေပမည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစနစ္ မ်ဳိးတြင္ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ 
မဲျပားသည္ ပညာအေျခခံနည္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ပရိယာယ္မွာ 
မည္္သို႔ ေသာ စံထားရမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ 
မည္သည့္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္နည္းစနစ္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) စနစ္မ်ားကို ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ 
ယင္းစံမ်ားကို အျမင့္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ကိုယ္စားျပဳမႈရိွေစျခင္း

၂၈။ ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုရာ၌ အနည္းဆံုး ပံုစံေလးမ်ဳိး ရိွႏိုင္သည္။ ပထမဦးစြာ- ေဒသအလိုက္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ၿမဳိ႕(သို႔)ၿမဳိ႕ေတာ္တစ္ခု၊ စီရင္စု(သို႔) မဲဆႏၵနယ္ခရိုင္နယ္တစ္ခုတြင္ 
၎တို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ယင္းဧရိယာကို အဆံုးစြန္အထိ တာဝန္ယူမည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားရိွျခင္းကို ညႊန္းဆိုသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္- လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အယူဝါဒအရ 
ကြဲျပားေနမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းစု၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္- ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္တည္ေနေသာပါတီမ်ား ႏုိင္ငံေရး အယူဝါဒ ေျခေျချမစ္ျမစ္မရိွၾကေစကာမူ 
ပါတီႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရပါမည္။ အကယ္၍ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား၏ ထက္ဝက္သည္ 
ႏိင္ုငံေရးပါတီတစ္ခုကို မဲေပးေသာ္လည္း ယင္းပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရန္ ခက္ခဲလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 
လံုးလံုးမရခ့ဲလွ်င္ ယင္းစနစ္သည္ ျပည္သူ မ်ား၏ဆႏၵကို အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ 
စတုတၱပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွေသာ (သရုပ္ေဖာ္ျပေသာ) ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ လမ္းစဥ္မ်ဳိးျဖင့္ ရႈျမင္ခံစားေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံ၏ ေၾကးမံုျပင္သဖြယ္ ျဖစ္ေစရမည္။ အျပည့္အဝ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွေသာ 
(သရုပ္ေဖာ္ျပေသာ) လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္ က်ား၊ မ၊ ႀကီးငယ္၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမေရြး ပါဝင္ၿပီး 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ မတူညီေသာဘာသာေရး ဂိုဏ္ကြဲမ်ား၊ဘာသာတူ အုပ္စုမ်ား၊လူမ်ဳိးစု 
အုပ္စုမ်ားကို ထင္ဟပ္ ႏုိင္စြမ္းရိွရမည္။
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အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး မဲေပးရလြယ္ကူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိး ဖန္တီးျခင္း

၂၉။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အားလံုးေကာင္းမြန္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဲေပးရာတြင္ 
အခက္အခဲရိွခ့ဲလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးသူတို႔၏ ဆႏၵမဲမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၱရားကို ၎တို႔ဆႏၵႏွင့္အညီ မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ခ့ဲလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္သည္ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ 
အဓိပၸါယ္ရိွမည္ မဟုတ္ေခ်။ ‘မဲေပးရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပျခင္း’ကို ေအာက္ပါ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

-  ဆႏၵမဲျပားသည္ မည္မွ်ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည္။
-  မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲရံုသို႔လာေရာက္ရန္ မည္မွ်လြယ္ကူသည္။
-  မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသည္ မည္မွ်မွန္ကန္တိက်သည္။
-  မိမိေပးေသာ ဆႏၵမဲျပား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္လံုျခဳံမႈေပၚတြင္ မဲဆႏၵရွင္အေနျဖင့္ မည္မွ်အထိ 

စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွ သည္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၃၀။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွျခင္း- ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
သီးျခားမဲဆႏၵနယ္ တြင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၏ 
အနာဂတ္ဦးတည္ခ်က္ကို သိသိ သာသာ ကြာျခားေအာင္ လုပ္ေပးတန္စြမ္းသည္ဟု ယူဆရပါက 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရိွပါသည္။ အကယ္၍ 
သင္ႏွစ္သက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ သင္၏မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ ရႏုိင္ေခ်မရိွဟ ုယူဆရပါက 
မဲေပးလုိသည့္ ဆႏၵရိွပါဦးမည္ေလာ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ကိုမွ် မေရြးလိုက္ရေသာ အက်ဳိးမျဖစ္ဘဲ အလဟႆျဖစ္သြားသည့္ ဆႏၵမဲမ်ား၏ 
အခ်ဳိးအဆ မွာ (ဆႏၵမဲျပား တရားမဝင္သျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္ဆီးခံရသျဖင့္ ထည့္တြက္ျခင္းမျပဳေသာ 
မဲမ်ားကိုမဆိုလို) တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတိုင္း အတာအရဆိုေသာ္ မ်ားျပားလွပါသည္။ 

၃၁။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အႏွစ္သာရျပည့္ဝမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္မွာ 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အမွန္စင္စစ္ မည္မွ ၾ်သဇာတိကၠ မရိွသည္ဟူေသာ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာ ရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ က်င္းပေသာ အႏွစ္သာရကင္းမ့ဲ၍ ေရြးခ်ယ္စရာ 
မယ္မယ္ရရမရိွေသာ ေရြေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ အဓိကက်ေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရိွသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ဳိးအား 
တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေလာက္ အေရးမပါလွေခ်။ 

၃၂။   ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားတြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္သည္ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အတြင္း 
ၾသစေၾတးလ် အထက္လႊတ္ ေတာ္သည္ ဘက္လိုက္ၿပီး အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွေသာ 
ရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အလြန္မမွ်တေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစံ စနစ္(Alternative Vote in 
Multi-Member Districts) က်င့္သံုးခ့ဲသည္။ ၎အခ်က္ သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး၏ အျမင္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ ပို၍အခ်ဳိးအစား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစံ စနစ္(Single Transferable 
Vote) သို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီးေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္မွ ပို၍ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္ေသာ အလႊာ 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ လက္ခံလာၾကၿပီး၊ ယင္း၏အခြင့္အာဏာကုိလည္း 
ပုိမိုေလးစားလာခ့ဲသည္။ 

သင့္ျမတ္ေရးသို႔ ဦးတည္သည့္ မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း 
၃၃။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ဟူသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္  
အပ္ႏွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္ သာမက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း ပဋိပကၡကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္ ကိရိယာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာစနစ္မ်ားသည္ အေျခအေနအရ ပါတီမ်ားကို 
ယင္းတို႔၏ အဓိက ဆႏၵမဲနယ္ေျမျပင္ပမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ 
ေပးထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီတစ္ခုသည္ လူမည္းမ်ား၏ အဓိက ေထာက္ခံမႈကို ရရိွေနေသာ္လည္း 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္က ယင္းပါတီအား လူျဖဴ(သို႔မဟုတ္) အျခားမဲဆႏၵရွွင္ 
မ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ေစရန္ မက္လံုးေပးထားပါသည္။ သို႔မွသာ ပါတီတစ္ခု၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္သည္ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈနည္းၿပီး ပို၍စည္းလံုးကာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္မႈ ပိုရိွလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပါတီမ်ားကို လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ဘာသာစကား 
သို႔တည္းမဟုတ္ သေဘာတရားေရးအရ  တယူသန္ျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္ပါသည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္ 
တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရြးေကာက္ပံုစနစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖ ရွင္းသည့္ ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ 
မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၃၄။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 
မိမိတို႔အုပ္စုအျပင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳခ့ဲဖူးေသာ အျခားပါတီမ်ားကိုပါ ဆႏၵမဲေပးရန္ 
စဥ္းစားလာေစသည္။ ဤအျပဳအမႈ သည္ လိုက္ေလ်ာသင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို 
ေပါက္ဖြားေစပါသည္။ ဆႏၵမဲတစ္ခုထက္ပို၍ မဲေပးခြင့္ရိွသည့္ (သို႔မဟုတ္) မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ စီစဥ္၍ မဲေပးႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားတြင္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လူမႈနယ္နိမိတ္ေဘာင္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျခားလူမႈအစု မ်ားကုိပါ 
အျပဳသေဘာ စဥ္းစားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေျမာက္အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္က က်င္းပခ့ဲသည့္ Good Friday သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လိုလားသည့္ ပါတီမ်ားအား အက်ဳိးျဖစ္ေစခ့ဲသည့္နည္းတူ အခ်ဳိးအဆညီမွ်သည့္ ရလဒ္မ်ားကုိလည္း 
ျဖစ္ထြန္းေစခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ပထမဦးစားေပး မဲဆႏၵေပးရသည့္ 
စနစ္မွ ပါတီဂိုဏ္းဂဏစြဲျဖင့္ ေပးရသည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါတြင္မူ ယင္းက့ဲသို႔ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ 

တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းရည္ရိွေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၃၅။  တည္ၿငိမ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာသည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ပံု စနစ္တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေပၚ
တြင္ မူတည္ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ေရြးေကာက္ပံုစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္သည္ 
တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပ့ံပိုးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အဓိကထား ေမးအပ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔က ေရြးေကာက္ပံုစနစ္ ကို တရားမွ်တသည္ဟု 
ယူဆပါ၏ေလာ။ အစိုးရသည္ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းစြာ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ၏ေလာ။ ေရြးေကာက္ 
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တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္သည္ သီးသန္႔ပါတီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူအုပ္စုမ်ားအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို 
ေရွာင္ရွား ႏိုင္ပါ၏ေလာ။ 

၃၆။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ ၁၉၅၁ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မဲအမ်ားဆံုး 
အႏုိင္ရေသာပါတီ သည္ အတိုက္အခံမ်ားထက္ပင္ လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေလ်ာ့နည္း၍ 
ရရိွျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား တရားမွ်တမႈမရိွျခင္းဟု 
မယူဆၾကဘဲ FPTP စနစ္၏ အမွတ္မထင္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ မွတ္ယူၾကသည္။ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ၌ Block Vote စနစ္သည္ အာဏာရ 
မြန္ဂို လီးယားျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီအား ၅၇% အႏုိင္ရမဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ 
၉၂% ကို ရရိွေစခ့ဲသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိုမူ တရားမွ်တမူမရိွျခင္းမွ် သာမက၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပါ 
အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္ရပ္ဟု အမ်ားကယူဆၾကေလသည္။ 

၃၇။    လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းစြာ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ပါ၏ေလာဆိုသည့္ အေမးပုစာၦသည္ 
ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု 
ရိွမရိွဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ၿပီး၊ ယင္သည္ တဖန္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ႏွင့္လည္း 
ဆက္ႏြယ္ေနျပန္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ plurality-majority  စနစ္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ 
အင္အားစုကုိ ပါတီတစ္ခုက ဆႏၵမဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ဳိး ေပၚထြန္းလာေစႏုိင္ၿပီး၊ 
အခ်ဳိးအစားညီမွ်စြာ ကုိယ္စားျပဳေသာ(PR) စနစ္ကမူ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ား ေပၚထြန္းလာ ေစႏုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း PR စနစ္သည္လည္း ပါတီတစ္ခုတည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစုရရိွျခင္းကို 
လည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး ၊ plurality-majority စနစ္တိုင္းသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ ပါတီတစ္ခုတည္းကို အာဏာရေစႏုိင္ေသာ ရလဒ္မ်ဳိးအခ်ိန္တိုင္း 
မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတိမူရေပမည္။ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ယင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ 
သဘာဝေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ 

၃၈။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္သည္ ပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ဘက္မလိုက္၊ ၾကားေနေသာ 
နည္းဟန္ျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဂိုဏ္းဂဏဖြဲ႕မႈကိုမဆို ေပၚေပၚထင္ထင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း မရိွသင့္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ငံေရး ဟူသည္ မညီမွ်ေသာ ကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာ 
သေဘာထားခံယူခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာ အားနည္း ၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
လကၡဏတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ လီေဆာ္သိုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
FTPT စနစ္အရ ေရြးခ်ယ္သည့္မဲမ်ား၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရိွခ့ဲေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအေရး 
လႈပ္ရွားသည့္ လီေဆာ္သိုကြန္ဂရက္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာတိုင္းကို အႏုိင္ရရိွခ့ဲသည္။ 
ထို႔ေနာက္ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာင္အာဖရိက ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္တပ္ကို 
ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္ေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခ့ဲသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ 
တရားမွ်တမႈမရိွသည္သာမက အႏၱရာယ္လည္း မ်ားလွေပသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ 
ေနာင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသည္။
 (လီေဆာ္သိုႏုိင္ငံ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ)

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကို တာဝန္ခံေစျခင္း

၃၉။ တာဝန္ခံမႈဟူသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ အစိုးရ၏ အေျခခံမူမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တာဝန္ခံမႈမရိွျခင္းက ေရရွည္မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။  
တာဝန္ခံမႈရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဆိုသည္ မွာ အစိုးရသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် အျမင့္ဆံုး 
အေျခအေနအထိ တာဝန္ယူခံမႈရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျ့ပင္ ပါတီမ်ားအား အာဏာရိွသည့္ ညႊန္႔ေပါင္း 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္သည့္ ပါတီတစ္ခုအား လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ေစျခင္းစသည့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စညး္မႈပံုသ႑န္ကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ရပါမည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ 
ေရးဆြဲထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားက အဆိုပါ ဦးတည္ခ်က္ အထ ေျမာက္ေစရန္ 
စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၄၀။ ဤေနရာ၌ သမရိုးက် လက္ခံထားၾကသည့္ သေဘာထားအျမင္သည္ လြယ္သေယာင္ရိွေနႏုိင္ပါ 
သည္။ အစဥ္ အလာအရ ရႈျမင္ထားၾကသည္မွာ FPTP က့ဲသို႔  plurality/majority စနစ္မ်ားသည္ 
ပါတီတစ္ခုတည္းအား ေနရာရရိွ ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးၿပီး PR စနစ္မ်ားတြင္ မူပါတီစံုညႊန္႔ေပါင္း 
အစိုးရမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဤဆက္စပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အယူအဆ သည္ 
ယခုတိုင္ မွန္ကန္ေနေသးေသာ္လည္း FPTP စနစ္ေၾကာင့္ ပါတီစံု အစိုးရအဖြဲ႕အမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း 
(ဥပမာ-အိႏၵယိ)၊ PR စနစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာပါတီအစိုးရ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
(ဥပမာ-ေတာင္အာဖရိက) က့ဲသို႔ထင္ရွားသည့္ သာဓကမ်ားလည္း မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္ 
ေပၚခ့ဲပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္အတြက္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္မ်ဳိးသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရလဒ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း အလိုအေလ်ာက္ ယူဆမိၾကေစၿပီး 
သံသယမ်ားကိုလည္း တိုးပြားေစခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ အရွင္းလင္းဆံုးဆိုရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္သာ 
ျဖစ္သည္။
 
တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္ခံေစျခင္း 

၄၁။ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္တြင္ တာဝန္ခံမႈရိွေစျခင္းဟူသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္အေနျဖင့္ 
ယခင္ကအေရြးခံဖူး သည့္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက ၎ကတိေပးခ့ဲသည္မ်ားကို 
စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းကင္းမ့ဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ 
တြင္း၌ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွဘဲ အေခ်ာင္ခိုေနျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ‘အျဖစ္မရိွသည့္ အမတ္မ်ား’အား 
ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ အခိုင္အမာ တည္ရိွၿပီးျဖစ္သည့္ 
ဗဟိုပါတီမွ အဆိုျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ေဒသတြင္း လူႀကဳိက္မ်ားေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား ပါဝင္ေရးကိုသာ အေလးအနက္ထားတတ္ပါသည္။
ဗဟု/အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳ  စနစ္မ်ားသည္ 
အားရႏွစ္လိုဖြယ္ မေကာင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖယ္ထုတ္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စြ
မ္းရည္ကိုတိုးျမွင့္ေပးႏုိင္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ရႈျမင္ခ့ဲၾကပါသည္။ တဖန္ 
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ယင္းစနစ္မ်ားသည္ ယခုတိုင္အသက္ဝင္၍ အသံုးတည့္ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ 
ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသလို မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထက္ ပါတီမ်ားကို 
အဓိကထား၍ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည့္အခါ၌ ထိုသို႔ဆက္စပ္မႈသည္ ေလ်ာ့ရဲသြားတတ္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္း၌ Open List၊ Free List စနစ္မ်ားႏွင့္ STV စနစ္မ်ားသည္ အခ်ဳိးက်ေရြးခ်ယ္သည့္ 
စနစ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ အခါမ်ိဳး၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ကိုအဓိကထားေရြးခ်ယ္ 
ႏုိင္ေစရန္ စီမံေရးဆြဲထားပါသည္။
 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အားေပးျခင္း 

၄၂။ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ သာဓကမ်ားက 
ေရရွည္ဒီမိုကေရစီ အေျခခိုင္တည္တ့ံေရးသည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းထားၿပီး ထက္ျမက္သည့္ပါတီမ်ား 
တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈႏွင့္ ယင္းပါတီ မ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတို႔အေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပေနပါသည္။ ေရရွည္ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ သည့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံေသာ 
အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ားမွ 
ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာကို ဆိုလိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ဟူသည္ 
ပါတီမ်ား အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားျခင္းကို အားမေပးဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ ခိုင္မာထက္ျမက္သည့္ 
ပါတီ မ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးကိုသာ အားေပးသည့္စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္သင့္သည္။ ေထာက္ခံမႈ 
အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သာ ရရိွထားသည့္ ပါတီမ်ားကို ပယ္ထုတ္ပစ္ရန္အတြက္လည္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္မ်ားကို သီးသန္႔ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲကန္႔သတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အသီးသီးက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စီးေတာ္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဟူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအေပၚ မူတည္၍ ပိုမိုတိုးတက္ 
သြားေစႏုိင္သလုိ ဆုတ္ယုတ္သြားေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုသည္ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ေဒသဆုိင္ရာစသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 
အေၾကာင္းတရားတို႔ အေပၚ၌ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးတန္ဖိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အယူဝါဒ အေထြေထြအေပၚ၌ 
အေျခတည္ေနေသာ၊ သီးျခားမႈဝါဒ အစီအစဥ္မ်ားရိွေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြ႕ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို 
အားေပးသင့္သည္ဟူ၍ ပညာရွင္အမ်ားစုက သေဘာ တူလက္ခံၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ပဋိပကၡမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင့္ ဆိုခ့ဲၿပီးေသာ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔အေပၚ၌ 
မူတည္ေနေသာ ပါတီမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဂဏႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေပၚ၌ သာ အဓိက 
အေျခခံထားသည့္ ပါတီမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သေဘာထားကို ပို၍ထင္ဟပ္ျပႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အင္အားစုမ်ားအား တိုးတက္ေစျခင္း 

၄၃။ ထက္ျမက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္ အာဏာလက္ရိွ စြဲကုိင္ထားသူမ်ားအေပၚတြင္သာ 
တည္မီွေနသည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔အား အတုိက္အခံျပဳ၍ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ား 
အေပၚတြင္လည္း ထပ္တူထပ္မွ်နီးပါး မူတည္ေနပါသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တစ္ခုသည္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုဳင္၏ ေဆာင္ ရြက္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ေသာ၊ 
လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ၊ မိမိ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရိွသည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုတစ္ခု ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရးကို 
ကူညီ အားေပးသင့္သည္။ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရိွရမည္ 
ျဖစ္သည္။ (ဆႏၵမဲပံုးေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ယင္းအခ်က္ကို 
ခုိင္လံုမႈ ရိွေစသည္ဟု ယူဆပါ)။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ထားရိွသည့္ စနစ္တစ္ခု၌ ယင္း 
အတိုက္အခံ အင္အားစုသည္ လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
အျခားနည္းတစ္ခုကို တင္ျပႏုိင္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတိုက္အခံအင္အားစု၏ အင္အားသည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ထက္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္မွာ 
ထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ က္ိုယ္တိုင္က အဆိုပါအတိုက္အခံတို႔၏ 
စြမ္းရည္ကို ေလ်ာ့နည္းေစလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ 
အားနည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ MMP ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ယခင္ FPTP စနစ္တြင္ 
အတုိက္အခံ ပါတီငယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို နည္းပါးေစရန္ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္သည္ အတိုက္အခံပါတီကို 
မဲေပးသူမ်ား၏ ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားရႈျမင္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အႏိုင္ရသူကသာ အားလံုး 
အသာစီးရယူႏုိင္သည့္ သေဘာထားမ်ဳိး မေပၚေပါက္လာေစရန္ ဟန္႔တားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္အား ‘ရႈးံသူဘဲဥကိုက’္ ၿပဳိင္ပြဲဟုသာ ရႈျမင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
    သမၼတစနစ္တြင္မူ သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေလာက္သည့္ 
ေထာက္ခံမႈ ပမာဏကို ရရိွရန္လိုသည္။ သို႔ရာတြင္ အတိုက္အခံအင္အားစုႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရရိွ အျခားေသာ ပုဂၢိဳ လ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း 
ထပ္တူထပ္မွ် အေရးပါပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္တြင္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝ 
ေပးထားျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ တာဝန္ကို အတုိက္အခံမ်ားသာမက 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ပါ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ႏင့္ွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးအနက္ထားသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တြင္ 
ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးေတာစရာမ်ားေပးသည့္အျပင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံအမတ္မ်ား ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေတြးေတာစရာမ်ား  
ရရိွေစပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တ့ံေစျခင္း

၄၄။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟူသည္ ပညာေပးစာအုပ္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားေနၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ 
လက္ေတြ႔ေလာကတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အကုန္က်ခံႏုိင္မႈႏွင့္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားေပၚတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မီွတည္ေနသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ၌ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္ခါတစ္ရံ 
၌ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပရန္အတြက္ပင္၊ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေငြးေၾကးအကူအညီမ်ား 
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မၾကာခဏ ေပးအပ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔အကူအညီရရိွမႈသည္ ေရရွည္တြင္ အစဥ္အျမဲ 
ရယူႏုိင္မည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တ့ံေသာ ႏုိင္ငံေရးမူတစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား ရရိွႏုိင္ေရး အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေရးအရ 
ေငြေၾကးလိုအပ္မႈဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ပါ 
တာဝန္ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္သည္ Two-Round System တြင္ 
လိုအပ္ေသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အကုန္က်ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ 
ေပ။ သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ ဦးစားေပး အစဥ္လိုက္မဲေပးရသည့္စနစ္ကို ေရတြက္ရန္အတြက္ 
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲရ လြယ္ကူေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္တစ္ခုသည္လည္း တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ အေရးတႀကီး 
လ္ိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပံုစနစ္သည္ 
တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါကလည္း အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္လည္း ဆိုးရြားသြားႏုိင္ပါသည္။ 
တစ္နည္းဆိုေသာ္ အေကာင္းဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တစ္ခုဟူသည္ အစပထမ၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စရိတ္စက အနည္းငယ္ပိုမ်ား၍ သေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ပို၍ခက္ခဲေနေစကာမူ 
ေရရွည္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသည့္ ၾကံ႕ခိုင္ေပါင္းစည္းေရး လမ္းစဥ္မွန္ကို 
ေသခ်ာေပါက္ ရရိွရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ 

‘ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္မ်ား’ အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

၄၅။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈရိွေနသည့္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို မူတည္၍ ပံုစံ ေရးဆြဲၾကပါသည္။ အလံုးစံုလက္ခံႏုိင္၍ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရိွေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ဟူသည္ မရိွစေကာင္းေသာ္လည္း ယင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ 
လြတ္လပ္မွ်တ၍ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူတိုင္း ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္၊ မဲေပးစနစ္၏ လံုျခဳံမႈ၊ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္မႈႏွင့္ တစ္ဦးလွ်င္တစ္မဲက်ေပးႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈစသည္တို႔သည္ 
ျပည္သူအမ်ားလိုလားသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု 
စနစ္တစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုထက္ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားျခင္း 
မ်ဳိး  မရိွသည့္နည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားက သက္ေရာက္မႈရိွေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္ 
ႏုိင္ငံသားအားလံုး မွ်တစြာကိုယ္စားျပဳခြင့္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးသာတူညီမွ်ရိွမႈ၊ လူနည္းစုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား စဥ္းစားေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ အေရး 
ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာရံုစိုက္ လာမႈသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခ့ဲပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၆၆ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အခြင့္အေရး ႏုိင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္က့ဲသို႔ ႏုိင္ငံတကာတရားေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ တရားဝင္ 
ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး  ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ဥေရာပရိွ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OSCE) က့ဲသို႔ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
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၄၆။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ စံနမူနာျပဳအခ်က္ ၁၀ ခ်က္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ဝိေရာဓိျဖစ္ေန၍ တစ္ခါတစ္ရံ၌ သီးျခားစီျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲျပ႒ာန္း မည့္ ေရးဆြဲသူသည္ မည္သည့္စနစ္က အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္သည္ကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳမီ မည္သို႔ေသာ စံ အခ်က္မ်ားက မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန 
အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ဂရုျပဳ၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းကို ဦးစြာျပဳသင့္သည္။ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို 
ေရွာင္ရွားရမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပ်က္ယြင္းမႈကို ဦးတည္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးကပ္ေဘးက့ဲသို႔ေသာ 
ကိစၥမ်ားကို ဦးစြာ စာရင္းျပဳစုသင့္သည္။ ဥပမာ - လူမ်ဳိးစုအရ ကြဲျပားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပံုစနစ္သည္ တရားမွ်တမႈ 
မရိွဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို  ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ လူနည္းစုသာရိွေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ခြင့္ကို အျခားေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးထက္ပို၍ 
လိုလားေကာင္း လိုလားေပလိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ားသည္ အေရးႀကီးသက့ဲသို႔ 
ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းစ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားမတူညီေသာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈမ်ားလည္း 
ရိွေကာင္းရိွေပလိမ့္မည္။ ယင္းႏိုင္ငံအတြက္မူ ဦးစားေပးသင့္သည့္ အတားအဆီးမည္မွ်ရိွေစကာမူ 
အမႈမထားဘဲ တရားဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပ႒ာန္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ၎တို႔ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားခြင့္က့ဲသို႔ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ က့ဲသို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ေနသည့္ စံနမူနာအခ်က္မ်ားအနက္ 
မည္သည္ကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္မည္ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အရာသာျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 
 
ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္

၄၇။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲမည့္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမည့္ျဖစ္စဥ္သည္ အက်ဳိးရလဒ္ကို 
ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ယင္းစနစ္၏ အမ်ုဳိးအစား၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ၎၏လိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ 
၎အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ခံရရိွမည့္ ျပည္သူအမ်ား၏ ႏွစ္သက္ေထာက္ခံမႈႏွင့္ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈတို႔အေပၚ၌ လြန္စြာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ 
ယခင္က က်င့္သံုးဖူးသည့္ အစဥ္အလာဟူ၍မရိွဘဲႏွင့္ စာရင္းအလြတ္တစ္ခုေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္မ်ားအား ေရးဆြဲျခင္းမ်ဳိးသည္ အလြန္ရွားပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေရးဆြဲရန္ႀကဳိးပမ္းရာ၌ပင္ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံရိွသည့္ ပါတီစံု 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ အစဥ္အလာရိွခ့ဲသည္သာျဖစ္ သည္။ (အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္စရာရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚ၌ အေလးအနက္ထားမႈသည္ ကြာလွမ္းမႈ ရိွေနႏုိင္သည္။) 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု စနစ္ေရးဆြဲရာ၌ အဓိက ေမးအပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ - မည္သူက 
ေရးဆြဲသနည္း။ ဆုိလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေျပာင္းလဲမည့္အၾကံကို ႏုိင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ မည္သူက သြတ္သြင္းခ့ဲသနည္း။ ထို႔ျပင္ အဆိုျပဳထားသည့္ စနစ္သစ္တစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရာ တြင္ မည္သူက တာဝန္ရိွသနည္း။ 
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မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး အသံုးျပဳ၍ ေျပာင္းလဲမည္နည္း။ ယင္းသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးမူေဘာင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္အသံုးျပဳမည့္ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကား အဘယ္နည္း။ အဆုိုျပဳထားသည့္ စနစ္သစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုအား တရားဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ 
ေဆြးေႏြး ညိွႏႈင္ိးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုသနည္း။ အကယ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ 
ကို ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီးပါကလည္း မည္က့ဲသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ 

မည္သူက ေရးဆြဲမည္နည္း 

၄၈။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာပင္ ရိွပါသည္။ 
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကိုလိုနီျပဳခံထားရသည့္ သို႔မဟုတ္ သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခံထားရသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးမရိွဘဲလ်က္ ယင္းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ဳိး ကို 
ဆက္ခံရရိွႏုိင္ပါသည္။ (ေမာ္လဝီ၊ မာလီ၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုႏွင့္ ပါလူးႏုိင္ငံတို႔သည္ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္)။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းအုပ္စုမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားေနထုိင္ၾကရန္ 
သို႔မဟုတ္ စစ္မက္ျပဳ အဆံုးသတ္ရန္ ဦးတည္ေနရာမွ ျပန္လည္ညိွႏႈင္ိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ 
ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ဳိးကို ဆက္ခံရရိွႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ-လီေဆာ္သို၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ 
လက္ဘႏြန္)။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ သည္ ျပည္လံုးကၽြတ္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အေခ်အတင္ ညွိႏႈင္ိးျခင္းမ်ဳိးရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
တာဝန္ရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကို ရရိွႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ-အီရတ္ရိွ ညႊန္႔ေပါင္းအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အာဖဂန္နစၥတန္ရိွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရသည့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး အမ်ဳိးသားေကာင္စီ။)
စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔အာဏာမ်ား 
ကင္းမ့ဲသြားသည့္ ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္တစ္ခုအား ပံုစံေရးဆြဲရာ၌ပင္ ၎တုိ႔၏ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ အခုိင္အမာ ပါဝင္ေနႏုိင္ပါသည္။(ဥပမာ-ခ်ီလီႏုိင္ငံ)
ပဥၥမအခ်က္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုတည္းအား သီးသန္႔စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း (ဥပမာ- ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု 
သို႔မဟုတ္ ေမာရိသွ်ႏုိင္ငံ) သို႔မဟုတ္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေစျခင္း၊ (ဥပမာ ဖီဂ်ီႏုိင္ငံ) ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားအျဖစ္ ဦးတည္သြားႏုိင္သလို (နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ရပ္က့ဲသို႔) သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္၏ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရိွရန္ တရားဝင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းသို႔လည္း ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - 
ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ) 

ဆ႒မအခ်က္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူ 
အဆင့္မဟုတ္ သည့္ သာမာန္ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပိုမိုပါဝင္မႈရိွလာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
ဤလမ္းစဥ္ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာရိွ ကေနဒါစီရင္စု တြင္ လက္ခံက်င့္သံုးခ့ဲၿပီး ဤသို႔က်င့္သံုးျခင္းသည္ 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေရး စီရင္စုအႏံွ႔ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရာတြင္ FPTP စနစ္မွ STV စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 
က်င့္သံုးေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈတစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 
(ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ)
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ

ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ: 
ႏုိင္ငံသားပါဝင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ

ေရြးေကာက္ပြ ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာ 

ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္

ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာ ကေနဒါစီရင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္ကို ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
သမိုင္းတြင္ေလာက္သည့္ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲပါသည္။ 
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအေနျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံသား 
မ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အား ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ခြင့္ကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ၌ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ျပည္သူမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈရရိွႏုိင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာစီရင္စုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို FPTP စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ 
(NDP) သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရိွၿပီး ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ အမတ္ေနရာ ၃၉ 
ခုကုိ အႏုိင္ရခ့ဲသည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရိွခ့ဲေသာ္လည္း 
အမတ္ေနရာ ၃၃ ခုသာရရိွခ့ဲသည့္ လစ္ဘရယ္ပါတီ၏ ေနရာရရိွမႈထက္ ပိုမ်ားခ့ဲသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 
လစ္ဘရယ္ပါတီေလာက္မွ လူထုေထာက္ခံမႈ မရရိွခ့ဲေသာ ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္သည္ ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာမွ် 
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲေလသည္။ ဤရလဒ္သည္ လစ္ဘရယ္ပါတီအတြက္ ေနာက္ လာမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးစားေပး တာဝန္အျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ  လစ္ဘရယ္ 
ပါတီသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္တစ္ခုထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းရန္ ကတိ ျပဳခ့ဲသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းရိွ အမတ္ေနရာ ၉၇ ခုကို အႏုိင္ရရိွခ့ဲၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမဲ၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရိွခ့ဲသျဖင့္ 
ဆိုခ့ဲၿပီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာကို 
ရရိွခ့ဲသည္။ 
 ျပည္သူ႔မူဝါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ သံုးသပ္မႈ 
မ်ားကို လက္ခံရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ စံနမူနာေကာင္းတစ္ခုမွာ 
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ျပည္သူ႔စံုစမ္းေရးဘုတ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအဖြဲ႕ကို  အမ်ားအားျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ဦးေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားထံမွ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ အခ်ိန္ 
ကာလတစ္ခုအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ 
အစီရင္ခံစာအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ 
ယင္းႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္၏ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအား ေဘာင္ခ်ေရးဆြဲမႈကို 
စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမ်ား၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဂၚဒြန္ဂစ္ဘ္ဆြန္ (ယခင္ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး စာေပေရး သားေနသူ)ႏွင့္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အတူတကြ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ အဆိုပါ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ အေရး၌ ထူးျခား၍ အစဥ္အလာေျမာက္သည့္ 
လကၡဏာႏွစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ - ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ စီရင္စုေဒသအႏံွ႔မွ က်ပန္း ေရြး
ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အကယ္၍ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္လိုပါကလည္း  အစိုးရထံသို႔ 
အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းေစျခင္းမရိွဘဲ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ သက္ဆိုင္ရာခရုိင္ရိွ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံသို႔ တိုက္ရိုက္ 
ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 
 ဤသို႔ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ထူေထာင္ခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာခရိုင္ 
တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္စာရင္းအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘက္လိုက္ျခင္းမရိွ၍ 
လြတ္လပ္ေသာ အသက္အရြယ္စံု အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၁၆၀ မွ် ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ဤသို႔ေရြး 
ခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ ညီမွ်မႈရိွွေစရန္ႏွင့္ အသက္အရြယ္စံုပါဝင္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ ်ကိုလံဘီယာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ 
ထိုသု႔ ိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရွးယခင္ကတည္းက တည္ရိွခ့ဲသည္ လူမ်ဳိးစုမွ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးကိုပင္ 
ေရြးခ်ယ္ေပးခ့ဲၿပီး စီရင္စုတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အထူး 
ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေရးအဆင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အသီးသီးမွ 
ဦးေဆာင္ျပသခ့ဲၿပီး (အမ်ားျပည္သူအတြက္ပါရရိွႏုိင္ရန္စီစဥ္ခ့ဲသည္) ရႏုိင္သမွ် ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
အသီးသီး၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား 
အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးေစခ့ဲသည္။ 
ထိုသု႔ ိသင္ၾကားေရးအဆင့္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ပဏာမ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ခရုိင္ အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရံုးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ ေပးပို႔ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္၏ ပဏာမသံုးသပ္ခ်က္ကို 
ျပည္သူမ်ားအား အသိေပး တင္ျပႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ တင္ျပၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ 
ျပည္သူ႔ၾကားနာပြဲမ်ား က်င္းပေပးခ့ဲၿပီး ျပည္သူ ၃၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ စီရင္စုအတြင္းရိွ 
ေဒသအားလံုးတြင္လည္း ျပည္သူ႔ၾကားနာပြဲေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကို က်င္းပေပးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ 
စဥ္စားခ်င့္ခ်ိန္သည့္အဆင့္တြင္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏႈင္ိးေရးအဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္း က်င္းပေပးခ့ဲၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအနက္ ႏွစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ ေကာက္ႏႈတ္၍ စနစ္တစ္ခုစီ၏ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္ အေသးစိတ္မ်ားကို မူၾကမ္းေရးထုတ္ 
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မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲၾကသည္။ အဆိုပါအဆင့္၏ ပထမရက္တြင္ ယခင္ ျပည္သူ႔ၾကားနာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲစဥ္ 
က ေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရသည့္ အေကာင္းဆံုး တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထပ္မံၾကားသိခ့ဲရၿပီး ယင္းတို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ လကၡဏာရပ္အသီးသီးကို ေထာက္ခံခ်ီးက်ဴးထားသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
ဆိုခ့ဲၿပီးသည့္ အဆင့္အသီးသီး ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သိရိွရန္ႏွင့္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို 
အရင္းတည္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ အႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျပည္သူအမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈရရိွႏုိင္ရန္၊ အဆံုးသတ္ 
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္ ရရိွလာသည့္ 
မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေဒသတြင္း ကိုယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ 
အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ၂၀၀၄ ေအာက္တိုဘာလ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ FPTP စနစ္မွ STV စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အၾကံျပဳႏုိင္ခ့ဲ သည္။ (ယင္းအတြက္ 
ကန္႔ကြက္သူ ခုႏွစ္ဦး ေထာက္ခံသူ ၁၄၆ ဦး ရရိွခ့ဲ)။  ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ ကို 
အဆံုးသတ္သည့္အေနျဖင့္ ပံုမွန္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ 
ေထာက္ခံမႈရယူရန္ တင္ျပႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
ဤသို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ေပးထားသည့္ပံုစံသည္ ကေနဒါႏုိင္ငံရိွ ေဒသအႏံွ႔အျပားမွ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈကို သိသိသာသာ ရရိွေစခ့ဲသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အျခား
အုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအယူအဆကို ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ေပးရမည့္ကိစၥမ်ား၌ 
အသံုးတည့္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အယူအဆတစ္ခုအျဖစ္ ေထာက္ခံ အားေပးခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ျပင္ 
ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာတြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကို အြန္ထရုိင္ယို အစိုးရမွလည္း 
စတင္အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ 
 ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံရိွ အျခားေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကလည္း 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရမ်ားသည္ လူထုဆႏၵမဲ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းရရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္စနစ္အား ေျပာင္းလဲရန္ 
စတင္ ႀကဳိပမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး မွ်တေသာ ကေနဒါေရြး ေကာက္ပြဲ (FVC) ႏွင့္အတူ မဲဆြယ္ရန္ 
ေဆာ္ၾသေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ 
ယင္းသို႔ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္မွ ရရိွခ့ဲသည့္ အေတြ႕အၾကံဳသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
ေျပာင္းလဲ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရ အဆင့္၌ ေျပာင္းလဲသက့ဲသို႔ သီးသန္႔ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳရာတြင္ သိသိသာသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ေတြးဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ NDP ႏွင့္ 
ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ထားသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း 
ေထာက္ခံခ့ဲၾကသည္။ “က်င့္ထံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အၿမဲတမ္း 
ေကာ္မတီကို ကြ် ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္ ရႏုိင္ သမွ် 
လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း သံုးသပ္တင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစေရး ေထာက္ခံမႈျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု 
ထုတ္ျပန္ျခင္း”။ 
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ႏိင္ုငံတကာစံႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း 
ျပဳရာတြင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ၊ ႏုိင္ငံသားလႊတ္ေတာ္၏ အနာဂတ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ 
ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုပါလိမ့္ဦးမည္။ သိုု႔ေသာ္ ၎လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းႏွင့္ ၎၏ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစခ့ဲၿပီး ကမာၻတစ္လႊားရိွ  ျပည္သူမ်ား 
ပါဝင္ခြင့္ရခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ လက္ဆုပ္ လက္ကုိင္ျပႏုိင္သည့္ မ်က္ျမင္ဗဟုသုတ 
တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါေတာ့သည္။ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကား အဘယ္နည္း။ 

၄၉။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဟူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရိွ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုစနစ္ကို 
သက္ေရာက္မႈရိွေနသည့္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ 
ယင္းစနစ္မ်ားကို တရားဥပေဒ၏ မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ပင္ ထည့္သြင္း 
ျပ႒ာန္းေလ့ မရိွၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ မ်ားမၾကာမီကာလ အတြင္းမွ ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း  
သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ သီးသန္႔႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု 
စနစ္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားခ့ဲၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္ၾကသည့္အတြက္ ထူးျခားမႈ တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အခိုင္အမာျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား 
သည္ သာမာန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားထက္ ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲလွသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ 
ေတာ္အတြင္း၌ လူအမ်ားစု အင္အားရရိွရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားခုိင္မာသည့္ နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ - 
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ေရြးေကာင္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္သည္ ေယဘုယ် အခ်ဳိးညီမွ်မႈ 
ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳေသးပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္နည္း 
လုပ္ဟန္မ်ားကုိ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္ PR စနစ္မ်ားအထိသာ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သမရိုးက်ဥပေဒတြင္ လည္း မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ 
လူအမ်ားစုရိွရံုမွ်ျဖင့္ ယင္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ လိုလားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပို၍တံု႔ျပန္မႈ ရရိွေစႏုိင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းေနရာ အမ်ားစုရရိွထား သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ရရိွရန္အတြက္ စနစ္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္သည့္ 
အႏၱရာယ္လည္း ရိွေနတတ္သည္။ 

၅၀။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဟူသည္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
တရားေရးနည္းစနစ္မ်ား အေပၚတြင္သာမက ထိုေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ 
ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းတရားတို႔အေပၚ၌ မီွတည္ေနသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္အား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအားလံုး အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ 
မၾကာမီကမွ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္သာဓကမ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနႏွစ္ရပ္မွ တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ-ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ကူးေျပာင္းၿပီးကာစတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္တစ္ခုလံုးသည္ လက္လွမ္းမီွခိုသည့္ 
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အေျခအေနတြင္ ရိွေနတတ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ - အေျခခိုင္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ပ္အတည္းကာလ ေရာက္ရိွလာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သာဓကႏွစ္ခု 
တင္ျပရလွ်င္ - နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ မိမိတို႔၏အဓိက အတုိက္အခံအဖြဲ႕မ်ားထက္ ဆႏၵမဲေလ်ာ့နည္း ရရိွ 
ခ့ဲေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခ့ဲရသည့္ လူအမ်ားစု ပါဝင္သည့္ အစိုးရ ႏွစ္ဆက္၏ တရား 
မဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူဆၾကပံုႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျမင့္မားျခင္းသည့္ 
သီးျခားပုဂၢိဳ လ္ အသီးသီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈထက္ပို၍ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေစႏုိင္ပံုတို႔ ျဖစ္သည္။ 
နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅၁။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ အယံုၾကည္ကင္းမ့ဲမႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား 
အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္ေနၾကေစကာမူ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ လက္ရိွအာဏာကို 
စြဲကိုင္ထားၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ေပးၾကရန္ လိုပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံေရး 
အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈ မွ ၎တို႔အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရႏုိင္မည္ကို 
သိျမင္မွသာ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲကို မျပဳလုပ္မိသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား ၎တို႔ထံသို႔ က်ေရာက္လာမည္ကို စိုးရြ႕ံသည့္အခါမွသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္။ 
ေနာက္ဆံုးမျဖစ္မေန အေျခအေန၌ပင္ ၎တို႔သည္ အထူးအဆန္း မဟုတ္သည့္သဖြယ္ 
မလႊဲသာမေရွာင္သာအေနမ်ဳိးျဖင့္ ၎တို႔ အက်ဳိးျမတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ဳိးကို 
လက္ခံေရြးခ်ယ္ေလ့ရိွၾကသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ျပဳ လုပ္ရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အေသအခ်ာမသိလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သီးျခားျဖစ္ရပ္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ရရိွႏုိင္မည့္ဆိုလွ်င္ အေပးအယူလုပ္ 
ညႈႏိႈင္ိးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ညွိႏႈင္ိးမႈေၾကာင့္ စနစ္ေရာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလည္း 
ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔သေဘာတူညိႈႏႈင္ိးမႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ 
အတိုက္အခံမ်ား အလိုရိွေနသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ 
အျခား မရည္ရြယ္သည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ပါတီမွ အတိုက္အခံပါတီအား လုိက္ေလ်ာသည့္အေနျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ေရးဆြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ဳိးအစား 
မမွ်တေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ (မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ တြင္ရႈ) 

၅၂။ အာဏာရပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာအာဏာကုိ ဆက္လက္တည္တံ့ေစလုိသည့္ 
အာသီသႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒိ႒ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ 
ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ အတားအဆီး အက်ပ ္အတည္းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတာငအ္ာဖရကိ 
ႏွင့္ ခ်ီလီိႏိုုင္ငံျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း 
တာဝနယူ္ႏုငိမ္ႈရွိေစႏိငုမ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းထက္ ပါတကီု ိဦးစားေပးေရြးခ်ယရ္သည္ ့ စာရင္းပတိ ္
PR စနစကို္ မဆဲႏၵနယ္ႀကီးမ်ားတြင ္အသံုးျပဳရနအ္တြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္ခဲ ့
သည္။ ယင္းစနစ္အရဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ခံကုိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလွမ္းကြာေဝးလြန္းေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အစီရင္ခံစာ 
တင္ျပခဲ့သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္လည္း 
ဤအခ်က္မ်ားကု ိတြန္းအားျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ သို႔ေသာ္ အစုိးရ အေနျဖင္မ့ ူကုယ္ိစားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
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ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ၎၏ 
ထိိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈကုိမဆုိ ျပဳလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနခ့ဲသည္။ 
ထို႔ ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆိုခ့ဲသည္။ (ေတာင္အာဖရိကျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) 

ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပီႏိုခ်တ္ထားရိွခ့ဲသည့္ စနစ္ေဟာင္းသည္ ၎ႏွင့္ပနံသင့္သူ မဟာမိတ္မ်ား 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာ အကြက္ခ်စီစဥ္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲဖူးသည္။ 
၎အာဏာစြန္႔လႊတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ ၎ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္စနစ္သည္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိး မရိွခ့ဲေပ။ (ခ်ီလီႏုိင္ငံ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ)

 ၅၃။     နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုမွ စတင္ခ့ဲသည္။ (သက္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ပါတီႀကီး 
တစ္ခုမွ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သူမွ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း 
အျခားပါတီႀကီးတစ္ခုအား အခက္ေတြ႕ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းခ့ဲျခင္းမွ အစျပဳခ့ဲသည္။ ပထမအႀကိမ္ 
ဆႏၵမဲခံယူပြဲ၌ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီအား ၎အေနျဖင့္ လံုးဝဥႆံုေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားျခင္းရိွမရိွ 
ေမးျမန္းခ့ဲၿပီး အကယ္၍လိုလားပါက ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းေလးခု အနက္ ၎ႏွစ္သက္သည့္ 
စနစ္သစ္ကို ေဖာ္ျပေစခ့ဲသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္မူ စနစ္သစ္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ယခင္စနစ္ေဟာင္းကို ဆက္လက္ထားရိွျခင္းကို ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားေစခ့ဲသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ခြင့္ရေသာ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သစ္ကို လူထုထံမွ တရားဝင္ 
ေထာက္ခံမႈ ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖင့္ လက္ခံအသံုးျပဳႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

၅၄။   ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ ေဒသတြင္း လူဦးေရေနထိုင္မႈႏွင့္ 
တရားေရး အစဥ္အလာသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလာညီေထြမႈရိွေစဖို႔ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ 
မြမ္းမံ ျပဳျပင္သြားဖို႔ဆုိသည္မွာ မလႊမဲေရွာင္သာ လိုအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စနစ္တစ္ခု 
အသားက်သြားၿပီးဆိုပါကလည္း ယင္းစနစ္မွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေနသူမ်ားသည္ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 
ျငင္းဆန္ၾကေပလိမ့္မည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ သို႔မဟုတ္ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ပ္အတည္းတစ္ခုသည္ အကူအေထာက္အပ့ံျဖစ္ ၾကားဝင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲျခင္း မရိွပါက ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈဟူသည္  အေျခခံက်က် အဓိက ေျပာင္းလဲမႈဆိုသည္ထက္ အေပၚယံေျပာင္းလဲမႈ 
ေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ပိုမ်ားပါသည္။ ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေစစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည့္ လက္ေတြ႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ပထမအစကတည္းကစနစ္ကို မွန္ကန္မႈရိွေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားအၾကား တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစ 
တတ္ပါသည္။ 
ရိွရင္းစြဲစနစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပံုစံေရးဆြဲဖို႔ဆိုလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲဖို႕အေရးကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ႏုိင္သည္။  
ယင္းတို႔မွာ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ (စာပိုဒ္ ၁၁၃-၁၁၈ တြင္ရႈ)။ 
လူထုေထာက္ခံမႈ သတ္မွတ္အဆင့္(စာပိုဒ္ ၁၁၉ တြင္ရႈ) သို႔မဟုတ္ 
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မဲေဝစုတြက္ခ်က္သည့္ ပံုေသနည္း (ေနာက္ဆက္တြဲ -ခ တြင္ရႈ) တို႔ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက အဆိုျပဳခ့ဲၾကသည့္ ထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ List PR စနစ္ 
ကို ရိွရင္းစြဲ FPTP စနစ္သို႔ သြတ္သြင္း၍ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးေရာ ထားသည့္ ပို၍အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳေစသည့္ 
စနစ္တစ္ခုလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ (ဥပမာ -လီေဆာ္သိုႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - သက္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) 

အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း ၊ အခ်ီအခ် ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ အၾကံဉာဏ္ 

၅၅။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလားအလာရိွေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
၎ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားေရးပံုစံကို အကၽြမ္းတဝင္ နားလည္ထားရန္ လိုသည္။ ထို႔ျပင္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား နားလည္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းျပဆိုႏုိင္ရန္လည္း လိုေပသည္။ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ တုန္႔ျပန္သံမ်ား၊ ပညာေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွအသံမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားယူဆလာႏုိင္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းၾကဳိးပမ္းေပးႏုိင္ပါသည္
။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာလက္ရိွ စြဲကုိင္ထားသူမ်ားကိုယ္၌က ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ရရိွလာႏိုင္သည့္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ အျခားအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကိုပါ ရရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ၾကဖို႔ 
လိုပါေသးသည္။ 

၅၆။  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား၊ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပားလာသည့္ လက္ရိွအေျခအေန၌ပင္ 
အထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ လူ ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆိုပါစနစ္မ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သိနားလည္သူ ဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွပါလိမ့္မည္။ 
ဤအခ်က္ကို ပို၍ရႈပ္ေထြးေစသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
အေရးမႀကီးဟုထင္ရေသာ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ၌ အလြန္တရာ မီွခိုေနရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ 
တရားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပႏုိင္ၿပီး ထိုအတိုင္း အျပည့္အဝ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ သာဓကအားျဖင့္ (ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မီွျငမ္း၍) မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈေပၚ၌ သက္ ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကို 
ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားႏွင့္ အသြင္ သ႑ာန္ တုပျခင္းမ်ားကို 
ဖန္တီးထားဖို႔လည္း လိုပါသည္။ အတတ္ပညာပိုင္းအရ သ႑ာန္လုပ္တုပျခင္းျဖင့္ အေရး ေပၚျဖစ္ေပၚ
လာႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ေထမိေစၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရိွဟု ထင္ရေသာ ရလဒ္မ်ားကို စိစစ္ရန္အတြက္လည္း 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေမးခြန္းပုစာၦမ်ားအား ေျဖဆိုရာတြင္ အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း ေျဖဆိုျခင္းထက္ 
ေျပာင္းလဲမႈကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေျဖဆိုသည္က ပို၍ 
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

၅၇။ ဥပမာအားျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလားအလာရိွသည့္ စနစ္သစ္အရ အစမ္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ မီဒီယာမ်ား၏ 
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အာရံုစိုက္မႈ ရရိွႏိုင္သည့္အျပင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား အကၽြမ္းဝင္မႈ 
ပိုမိုရရိွလာေစႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ စနစ္သစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား 
၊ ဥပမာ- ဆႏၵမဲျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္ေတြ႕ၾကံဳရႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္

၅၈။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသားမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ 
ေဝဖန္ေဟာေျပာေနသူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏီွးၿပီးျဖစ္သည့္ စနစ္ႏွင့္သာ ႏွစ္သိမ့္ 
ေက်နပ္မႈ ရလိုၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳ၍စနစ္မ်ား အေျခခိုင္လာပါမွ 
စနစ္၏ေျပျပစ္မႈမရိွေသာ အပိုင္းမ်ားသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာ ႏုိင္စရာရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
စနစ္သစ္ တစ္ခု အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေမွာင္ထဲသို႔မွန္း၍ ခုန္ရသက့ဲျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး ယင္းစနစ္သစ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း စနစ္ႏွင့္အကၽြမ္းတဝင္မရိွျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳ 
ေတြ႕ရတတ္သည္။ ဤအခ်က္ကိုမူ လံုးဝဥႆံုေရွာင္လႊ၍ဲ မရႏုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာေျပာင္းလဲမႈ ေနသားတက်ျဖစ္သြားသည့္အခါ၌ပင္ 
မိမိတို႔ေနျမဲအတုိင္း ျပန္ေနရန္မျဖစ္ ႏုိင္ပါ။ စနစ္သစ္ မည္သို႔ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ ျပည္သူမ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္းျပႏုိင္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား 
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ သေဘာတူခ်က္ 
ရယူၿပီးမွသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခု ၿပီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 

၅၉။ ထိေရာက္မႈအရိွဆံုးေသာ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူပညာေပး 
အစီအစဥ္ ဟူသည္ အခ်ိန္ယူရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံေရးအဖြဲ႕ (EMB) အတြက္မူ 
စနစ္သစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပရာတြင္ ရရိွသည့္အခ်ိန္မွာ တိုေတာင္းတတ္ပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ညိွႏႈိင္းေရးသမားမ်ားအားလံုးသည္ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူညီမႈအဆင့္ကို 
မေရာက္မခ်င္း အခ်ိန္ယူ၍ေဆြးေႏြးၾကရၿမဲျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္းမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္မွ ရရိွလာသည့္စနစ္သစ္အတြက္ဆုို ပို၍မွန္ပါလိမ့္ 
မည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိေရာက္မႈရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေရးအဖြဲ႕ဟူသည္ ေစာႏုိင္သမွ် 
ေစာေစာႏွင့္ တတ္ ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးရႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း 

၆၀။ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ သတိဟူေသာစကားကို 
လိုအပ္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရသာမက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔အျပည့္အဝ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 
ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ခန္႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စြဲေဆာင္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ စနစ္ေရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ရည္ရြယ္ သည့္အခါ၌ ဤအခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္သည့္ စနစ္ေရာမ်ား၏ မက္လံုးမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုိင္ပါသည္။ 
စနစ္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု၌ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းရံု သက္သက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း သို႔မဟုတ္ စနစ္သည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနသျဖင့္ အေရးေပၚ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ လိုအပ္ေနျခင္း 
လားဆိုသည္ကိုမူ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ရန္လိုသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေဂ်ာ့ဂ်္စဖိတ္ အာဏာသိမ္းပြဲ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အဆိုပါ အျငင္းပြားလိုမႈသည္ ဖီဂ်ီႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ 
မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားအၾကား ထိန္းထိန္းဆဆရိွေစေရးအတြက္ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မက္လံုး 
မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏုိင္ေစရန္ Alternative Vote စနစ္ကို အသားက်ေအာင္ လုပ္မည္လား။ သို႔မဟုတ္ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ယင္းစနစ္ကို စတင္အသံုးျပဳကတည္းက ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ် အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ 
ဖီဂ်ီႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ခိုင္မာမႈ မရိွေသာစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚလြင္ေနသလားဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ လတ္တေလာ နည္းလမ္းမ်ား 

၆၁။ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ Mixed Member Proportional စနစ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲခ့ဲသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အီတလီျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ကမာၻ႕အႏံွ၌ ထင္ရွားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္ဖို႔ရန္ ကနဦးအစျဖစ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုစမွတ္ 
ျပဳၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အေပၚယံမွ်သာ ေပၚေပါက္ခ့ဲၾကၿပီး 
အမတ္ေနရာခြဲေဝေရးအတြက္ ပံုေသနည္းအသစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ အသစ္ 
ျဖစ္လာျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ထပ္မံခန္႔အပ္ထားသည့္ အမတ္မ်ား တိုးပြား လာျခင္း 
စသည္တို႔ေလာက္သာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏုိင္ငံနီးပါးကမူ အီတလီႏုိင္ငံကို 
နမူနာယူ၍ ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား လံုးဝဥႆံုေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ခ့ဲၾကေလသည္။ (ဇယား - ၁ တြင္ရႈ) 
ဇယား - ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လတ္တေလာ အသံုးျပဳေနသည့္နည္းမွာ သာ၍ 
ရွင္းလင္းပါသည္။ ႏုိင္ငံ အမ်ားစု ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ာအား ေျပာင္းလဲပစ္ၾကျခင္းမွာ ပုိ၍ 
အခ်ဳိးညီမွ်မႈကို ဦးတည္လို၍ျဖစ္သည္။ ရိွရင္းစြဲ Plurality စနစ္ကို PR စနစ္ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္း 
(ဤနည္းျဖင့္ Parallel စနစ္သို႔မဟုတ္ MMP စနစ္ကို ျဖစ္သြား ေစသည္) သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ 
ယခင္စနစ္ေဟာင္းကို List PR စနစ္ျဖင့္ အလံုးစံု အစားထိုးပစ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အမ်ားဆံုး 
အသံုးျပဳေလ့ရိွသည့္ ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမွာ Plurality/Majority စနစ္မွ Mixed system သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာျဖင့္ ေျပာင္းလဲသည့္ သာဓကဟူ၍ မရိွပါ။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ Plurality/
Majority စနစ္ မ်ားအားလံုးသည္ မက္ဒါဂစၥကာႏုိင္ငံျဖစ္ရပ္မွလႊလွဲ်င္ အႏြယ္တူ မိသားစုတစ္ခုတည္းမွ 
ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံတြင္မူ စနစ္သစ္သည္ List PR စနစ္မွဆင္းသက္လာၿပီး 
Plurality/Majority စနစ္ သီးသန္႔မဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ ေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းစနစ္တြင္ FPTP စနစ္၏ 
ေဝစုပမာဏသည္ List PR စနစ္ထက္ပိုေနသည့္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္စနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 
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စနစ္သစ္ (အမ်ိဳးအစားမ်ား)

ယခင္ အသုံး 
ျပဳခဲ့သည့္စနစ္ 

(အမ်ိဳးအစားမ်ား)

ဗဟု/အမ်ားစု 
ကုိယ္စားျပဳ
စနစ္မ်ား

ဗဟု/အမ်ားစု 

ကုိယ္စားျပဳစနစ္

ဘာျမဴဒါ (BVစနစ္မွ 
FPTP စနစ္သုိ႔)

ဖီဂ်ီ (FPTP စနစ္မွ AV 
စနစ္သို႔)

မြန္ဆာရတ္  (FPTP 
စနစ္မွTRS စနစ္သို႔)

ပါပူဝါနယူးဂီနီ (FPTP 
စနစ္မွ AV စနစ္သို႔)

မြန္ဂုိလီးယား (BV 
စနစ္မွ TRSစနစ္သို႔)

လီေဆာ္သုိ (FPTP 
စနစ္မွ MMPစနစ္သို႔)

မိုနာကုိ (TRS စနစ္မွ 
Parallel စနစ္သို႔)

နယူးဇီလန္ (FPTP 
စနစ္မွ MMP စနစ္ သို႔)

ဖိလစ္ပုိင္ (BV စနစ္မွ 
Parallel စနစ္သို႔)

ထုိင္း (BV စနစ္မွ 
Parallel စနစ္သို႔)

ယူကရိန္း (TRS စနစ္မွ 
Parallel စနစ္ သို႔)

ရုရွားျပည္ေထာင္စု 
(TRS စနစ္မွParallel 

စနစ္သို႔)

မကၠဆီကုိ (Parallel 
စနစ္မွ MMPစနစ္သို႔)

စနစ္ေရာမ်ား

အီရတ္ (TRS စနစ္မွ List 
PR စနစ္သို႔)

ရြန္ဒါ (FPTP စနစ္မွ List 
PR စနစ္သို႔)

ဆီအာယာလီအြန္ (FPTP 
စနစ္မွ List PR စနစ္သို႔)

ေတာင္အာဖရိက (FPTP 
စနစ္မွ List PRစနစ္သို႔)

ေမာ္ဒုိဗာ (TRS စနစ္မွ 
List PR စနစ္သို႔)

မက္ဆီဒုိးနီးယား (Parallel 
စနစ္မွ List PRစနစ္သို႔)

ခရုိေအးရွား (Parallel 
စနစ္ မွ List PR စနစ္သို႔)

ေဂ်ာ္ဒန္ (BV စနစ္ 
မွ SNTV စနစ္သို႔)
အာဖဂန္နစၥတန္ 
(FPTP စနစ္မွ 

SNTV စနစ္သို႔)

စနစ္ေရာ အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ အျခားစနစ္

မက္ဒါဂစၥကာ(List PR 
စနစ္မွ FPTPႏွင့္ List 

PRစနစ္ သို႔)

ဂ်ပန္ (SNTV စနစ္မွ 
Parallel စနစ္သို႔)

အျခားစနစ္မ်ား

အခ်ိဳးက် 
ကုိယ္စားျပဳ 
စနစ္မ်ား

ဘုိလီဗီးယား (List PR 
စနစ္မွ MMP စနစ္သို႔)

အီတလီ (List PR 
စနစ္မွ MMPစနစ္သို႔)

ဗင္နီဇြဲလား (List PR 
စနစ္မွ MMPစနစ္သို႔)

ဇယား ၁ - မၾကာမီအတြင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

မွတ္ခ်က္ - ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ 
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 

ျခံဳငံု သ
ံုးသ

ပ္ခ်က
္
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ျဖစ္သည္။ (လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ ေဒသမ်ားျဖစ္ပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာ
က္တင္ေျမွာက္ရာတြင္သံုးသည့္စနစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။) ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ဤကာလအတြင္း၌ပင္ 
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္မွ စင္ၿပိဳင္ Parallel စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ့ဲၿပီး တဖန္ TRS စနစ္သို႔ပင္ ျပန္လည္ 
ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခ့ဲသျဖင့္ အထက္ပါ ဇယားတြင္ ထည့္သြင္း မေဖာ္ျပထားပါ။

ပံုစံေရးဆြဲရာပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

၆၂။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္တစ္ခုအရ အေရးပါသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရိွေစရန္ႏွင့္ အေရးႀကီး 
အႏၱရာယ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္သည့္အခါ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အထေျမာက္ေစႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပံုစံ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အေျမာက္အမ်ားပင္ ရိွပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ပါဝင္ေနသည့္ က႑မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ အမ်ဳိးအစား၊ မဲဆႏၵနယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ႏႈင္ိးရက႑၊ 
ဆႏၵမဲျပားပံုစံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ခ်ိန္သားကုိက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီက်င္းပျခင္း၊ မဲေဝစုႏွင့္ 
အျခားထူးျခားသည့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
ဤက႑အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ၎တို႔အား ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာစပ္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား အသံုးျပဳမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အေရအတြက္၊ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ လူဦးေရ၏ တည္ေနရာစေသာ ရႏုိင္သမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရိွႏုိင္မႈအဆင့္ေပၚ မူတည္သည္။ ၎တို႔၏ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈသည္ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ 
သမၼတစနစ္ၾကား ေရြးခ်ယ္မႈျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ အမတ္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ 
တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျခင္းစေသာ အဖြဲ႕စည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
အခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနရပါသည္။ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ ကင္းကြာလ်က္ရိွေသာ 
ေလဟာနယ္သက္သက္တြင္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမွန္ ဟူသည္ မည္သည့္အခါမွ် 
မရိွစေကာင္းသည့္အတြက္ ဤအခ်က္သည္ ထပ္မံအေလးေပး ဂရုျပဳထိုက္သည္သာျဖစ္သည္။ 
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၂အခန္း(၂)
အခန္း(၂)
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၂။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္မ်ား

၆၃။ အထက္ေဖာ္ျပပါစာပုိဒ္ (၉) တြင္ မွတ္ထားခဲ့သည့္အတုိင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ မူကြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္
မ်ားကုိ မိသားစုႀကီး ၃ ခု၏ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အဓိကစနစ္ ၁၂ ခုအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္မ်ားကုိ ခြဲျခားသုံးသပ္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အႏိုင္ရေသာမဲမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအျဖစ ္
အနီးစပဆ္ုံးမညမ္ွ်အထ ိေျပာင္းလဲေပးႏိငုသ္ည၊္ တစန္ည္းအားျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ုစံနစသ္ည ္မညမ္ွ် 
အထိ အခ်ဳိးအစားညီမွ်သည္ဆုိသည့္အခ်က္ေပၚ မူတည္၍ အုပ္စုခြဲၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 
အပုစ္ခုြရဲနအ္တြက ္ဆုလိွ်င ္ဆႏၵမဲႏငွ့ ္အမတ္ေနရာတုိ႔ၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈႏငွ္ ့အလဟႆျဖစသ္ြားေသာ 
ဆႏၵမအဲေရအတြကပ္မာဏတို႔ကု ိၾကည္ရ့နလ္ုပိါေသးသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့ေတာငအ္ာဖရကိႏိငုင္သံည ္
၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပရန ္အတြက ္အစဥအ္လာအားျဖင္ ့အခ်ဳိးက် ေရြးေကာကပ္ုစံနစက္ု ိ
အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး အာဖရိကန္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (ANC) သည္ လူထုဆႏၵမဲ ၆၉.၆၉% ျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၉.၇၅% ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေရြး ေကာက္ပုံစနစ္သည္ 
အထူးအခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈရွိၿပီး အလဟႆျဖစ္သြားေသာ မဲ (လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေနရာမရရွိခဲ့ေသာပါတီမ်ား ရရွိသည့္မဲ)မွာ ၀.၇၄% မွ်သာရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ မြန္ဂုိလီး ယားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (Two Round 
System) အရ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရရန္အတြက္ ဆႏၵမဲ ၂၅% အသာရရုံျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ 
မြန္ဂုိလီးယား ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ (MPRP) မွ လူထု ဆႏၵမဲ၏ ၅၂% ခန္႔မွ်ျဖင့္ အမတ္ေနရာ 
၇၆ ခုသာရွိေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၇၂ ခု ရရွိခဲ့သည္။ ဂ်ီဘူတီ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၆၂.၇% မွ်ေသာ လူထုဆႏၵမဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ေနရာ 
အားလုံးကုိ ရရွိခဲ့ေသာ အလားတူ ရလဒ္မ်ဳိး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။  

၆၄။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ FPTP ကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိးအစားမညီမွ်ေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံ 
စနစ္မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်သည့္ ရလဒ္မ်ဳိးကုိ မထင္မွတ္ဘဲ 
ေပၚေပါက္ေစတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီ တစ္ခုအေပၚ၌ လူထုေထာက္ခံမႈသည္ ၎တုိ႔ကို 
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ေထာကခ္သံည့္ေဒသမ်ား၌ တစစ္တုစစ္ည္းတည္းျဖစ္ေနလွ်င ္ထုသိုိ႔ ျဖစ္ႏုငိပ္ါသည။္ ဤျဖစရ္ပမ္်ဳိးကု ိ
ေတာင္အာဖရိက အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ မာလာဝီႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မာလာ၀ီကြန္ဂရက္ပါတီသည္ ဆႏၵမဲ ၂၅% ျဖင့္ 
အမတ္ေနရာ ၃၀% အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ယူႏိုက္တက္ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၅% 
ျဖင့္ပင္ အမတ္ေနရာ ၂၇% ႏွင့္ ဒီမုိ ကေရစီမဟာမိတ္ပါတီသည္ ဆႏၵမဲ ၄% ျဖင့္ အမတ္ေနရာ ၃% 
ေက်ာ္ေက်ာမ္ွ် အႏိငုရ္ရွခိဲသ့ည။္ ေယဘယု် အခ်ဳိး အစားမွ်တမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစသည္စ့နစ ္မဟတု္ျခင္း၊ 
အခ်ဳိးအစားညီမွ်သည့္ စနစ္အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အလဟႆျဖစ္သြားသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားမွာ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 
ထုိနည္းတူစြာပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း 
အခ်ဳိးအစားမညီမွ်မႈကုိ ေပၚလြင္ေစပါသည္။ အစီအစဥ္မက်နမႈ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ 
အခ်ဳိးမညီမွ်သည့္ ရလဒ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ နည္းတူ ေထာက္ခံမဲ အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္ 
ျမင့္မားသည့္ အခ်ဳိးညီစနစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း အလဟႆျဖစ္သြားသည့္ မဲပမာဏ မ်ားျပား 
သြားေစႏိငုပ္ါသည။္ သာဓကအားျဖင္ ့၂၀၀၂ ခုႏစွ၊္ တရူကီႏိငုင္တံြင ္က်င္းပခဲသ့ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ 
လူထုေထာက္ခံမႈ သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ ၁၀% အထိ သတ္မွတ္လုိက္သည့္အတြက္ ဆႏၵမဲ၏ ၄၆% 
အထိ အလဟႆမဲမ်ား ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ 

၆၅။ အကယ၍္ ေဒသအသီးသီးမ ွလႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္ညမ္ွ် ေရြးခ်ယ ္တင္ေျမွာကခ္ရံသည၊္ 
မဲေပးသူမ်ား၌ အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အခ်ဳိးညီမွ်ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆုိပါက ပုံ (၁) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မိသားစုဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေတြ႔ရေပမည္။ 

ပံု (၁) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား
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ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 

၆၆။ ယင္း ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဂၤါရပ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမစနစ္ကို အသုံးျပဳေလ့ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
(တစ္ခါတစ္ရံ၌ Plurality Single-Member District System ဟု သိၾကသည့္ ) FPTP စနစ္တြင္ 
အႏိုင္ရရွိသူသည္ မဲအမ်ားစုကုိရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ 
မဲအမ်ားစုကုိ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရန္မလုိေခ်။ (စာပုိဒ္ ၇၆-၇၉ တြင္ရႈ)။ ဤစနစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ 
ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထကပ္ု၍ိ ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယ္ေျမတြင ္အသုံးျပဳေသာအခါ ယင္းစနစသ္ည ္
Block Vote စနစ္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းစနစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ေနရာရွိသေလာက္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ ရရွိႏိုင္ၿပီး မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိေသာ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားက မရဲာခိငု္ႏႈန္းမညမ္ွ် ရရ လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားကု ိရရွမိည ္
ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကုိပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအစား 
ပါတီ စာရင္းအလုိက္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အခါ Party Block Vote ျဖစ္လာသည္။ 
(စာပုဒိ ္၈၆-၈၈ တြငရ္ႈ)။ Alternative Vote စနစ္ႏငွ္ ့Two-Round စနစမ္်ားကဲသ့ုိ႔ Majoritarian စနစ ္
မ်ားတြငမ္ ူအႏိငုရ္ေသာ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းသည ္ဆႏၵမပဲကတအိမ်ားစကုု ိအျပတအ္သတ ္ရရွမိသွာ 
(တစ္နည္း အားျဖင့္ ၅၀% ေက်ာ္ရရွိမွသာ) အေရြးခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပုံစနစ္မ်ား 
တြင ္ပထမအႀကမိမ္ဲေပးရုံႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္မေပၚထြကလ္ာပါက မအဲမ်ားစအုႏုငိရ္သကူု ိ
တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ ဒုတိယ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ (စာပုိဒ္ 
၈၉-၉၉ တြင္ရႈ)

အခ်ဳိးညီ ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား 

၆၇။ PR စနစ္မ်ားအားလုံးကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ 
ပါတတီစခ္ခုမု ွတစ္ႏိငုင္ ံလုံး အတိငု္းအတာျဖင္ ့အႏိငုရ္ေသာမဲႏငွ္ ့ယင္းပါတကီ လႊတ္ေတာအ္တြင္း 
ရရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ဳိးအစား ကြာဟခ်က္ကုိ ဂရုတစုိက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အဓိက ပါတီႀကီးတစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၄၀% ကုိ ရရွိသည့္အခါ ထုိပမာဏႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
အမတ္ေနရာ ၄၀% ကုိ ရရွိသင့္သည္။ ထုိ႔အတူ ပါတီငယ္တစ္ခုသည္ဆႏၵမဲ ၁၀% ကုိ အႏိုင္ 
ရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ၏ ၁၀% ကုိ ရသင့္သည္။ အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈကုိ 
ရရွိရန္အေကာင္းဆုံးနည္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရင္းကုိ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအလုိက္ မဲ ဆႏၵရွင္မ်ားသုိ႔ တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
(စာပုိဒ္ ၁၀၆-၁၀၈  တြင္ရႈ)၊ သုိ႔ေသာ္ ဦးစားေပး အစဥ္လုိက္ မဲေပးရျခင္းသည္လည္း အလားတူ 
ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ကို္ယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားစြာရွိေသာ 
ေဒသတြင္ မဲဆႏၵရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အဆင့္လုိက္ တန္းစီထားေသာ Single 
Transferable Vote စနစ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အျခားစနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၀၉-၁၁၂ တြင္ရႈ)

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္ပံု စံနစ္မ်ား
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စနစ္ေရာမ်ား 

၆၈။ အၿပိဳငစ္နစ ္(Paralled Systems) မ်ား၌ PR စနစသ္ာမက အခ်င္းခ်င္းမွခီုိေနျခင္းမရွသိည္ ့ဗဟ/ု
အမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ ္(သုိ႔မဟတု ္အျခားစနစတ္စခ္ခု)ု တုိ႔ ပါဝင္ေလရ့ွပိါသည။္ Mixed Member 
Proportional (MMP) စနစ္မ်ားသည္လည္း စနစ္၂ မ်ဳိးကုိ ေရာသုံးသည့္ စနစ္ေရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 
(တစ္မ်ဳိးမွာ PR စနစ္ျဖစ္သည္) Parallel စနစ္ႏွင့္မတူသည္မွာ Plurality/Majority သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားစနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိမဆုိ PR စနစ္ျဖင့္ 
အစားထုိး ခ်နိည္ွိေပးႏိငုၿ္ပီး ယင္း Parallel စနစထ္ကပ္ု၍ိ အခ်ဳိးညမီွ်ေသာရလဒက္ု ိျဖစ္ေပၚေစသည။္ 
အဆုိပါ parallel စနစ္ႏွင့္ MMP စနစ္မ်ားကုိ အာဖရိကႏွင့္ယခင္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔၏ 
ဒီမုိကေရစီ စနစ္သစ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၂၈ - ၁၃၇ တြင္ရႈ)

အျခားေသာ စနစ္မ်ား

၆၉။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ စနစ္သုံးမ်ဳိးသည္ အထက္တြက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ မည္သည့္စနစ္ 
အမ်ဳိးအစားတြင္မွ အက်ဳံးဝင္ ျခင္းမရွိပါ Single Non-Transferable Vote(SNTV) စနစ္သည္ 
ကုယိစ္ားလယွ ္အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယတ္ြင ္ကိယုစ္ားလယွ ္ဗဟုိျပဳစနစတ္စမ္်ဳိးျဖစၿ္ပီး 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ဆႏၵမတဲစမ္သဲာ ေပးၾကရသည။္ Limited Vote စနစသ္ညလ္ည္း SNTV စနစ္ႏငွ္ ့
အလြနတ္ညူမီႈရွၿိပီး မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ဆႏၵမတဲစမ္ထဲကပ္ု၍ိ ေပးႏိငုသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္Block Vote 
စနစ္ႏွင့္ မတူသည္မွာ ျဖည့္ဆည္းရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အမတ္ေနရာ ရွိသေလာက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ 
မလုိျခင္းျဖစသ္ည။္ Broda Count စနစသ္ည ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း သုိ႔မဟတု ္ကုယိစ္ားလယွ ္
အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရေသာ 
စနစ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ (စာပုိဒ္ ၁၃၈ - ၁၄၄ တြင္ရႈ) 

၇၀။ ဇယာ း ၂ ႏွင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္အတူ ပါရွိေသာေျမပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ဥေပဒျပဳလႊတ္ေတာ ္အတြက ္တုကိရ္ိကု္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပေသာ တစက္မာၻလုံးရွ ိလြတလ္ပ္ေသာႏိငုင္ ံ
၁၉၉ ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ေအာက္ခန္႔သည္ (စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၉၁ 
သုိ႔မဟုတ္ ၄၆% သည္) ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳ စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ အျခား ၇၂ ႏုိင္ငံ 
(၃၆%) သည ္PR စနစမ္်ားကု ိအသုံးျပဳလ်ကရ္ွသိည။္ ႏုငိင္ံေပါင္း ၃၀ (၁၅%) သည ္စနစ္ေရာမ်ားကု ိ
အသုံးျပဳၿပီး ၆ ႏိုင္ငံ (၃%) ကသာ  အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ အဆုိပါ 
စနစအ္သီးအသီးအား ေနထုငိရ္ာလဥူီးေရပမာဏအရ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမညဆ္ုပိါက ဗဟ/ုအမ်ားစ ု
ကုယိစ္ား ျပဳစနစ၏္ ႀကီးစုိးမႈသည ္ပု၍ိေပၚလြငလ္ာႏိငုစ္ရာရွပိါသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္ယင္း 
ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ FPTP၊ Block Vote၊ PBV၊ AV သုိ႔မဟုတ္ TRS စနစ္ 
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ (ဆုိခဲ့ၿပီးေသာႏိုင္ငံ 
၁၉၉ ႏိုင္ငံရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၅၄% ႏွင့္ညီသည့္) စုစုေပါင္းလူဦး ေရသန္းေထာင္ေပါင္း ၂.၆၅ 
ပမာဏကုိ ကုိယ္စားျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ PR စနစ္မ်ားကုိမူ လူသန္းေထာင္ ေပါင္း ၁.၁၉ 
ခန္႔ ေနထုိင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၿပီး စနစ္ေရာ (စနစ္ေရာမ်ား) မ်ားက လူသန္းေထာင္ေပါင္း 
၁.၀၇ ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ အျခားစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရပမာဏမွာ ၃၄ 
သန္းမွ်သာ ရွိသည္။ 
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ဇယား ၂- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္မ်ား

မွတ္ခ်က္- ၂၀၀၄ ႏုိဝင္ဘာလအထိ အက်ံဳးဝင္ေသာ စာရင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 
အာရင္လစ္ဂ်္ဖာ့တ္၏ ၁၉၉၉ ထုတ္ “ဒီမုိကေရစီစနစ္ နမူနာပုံစံမ်ား - ၃၆ ႏုိင္ငံရွိ အစုိးရပုံစံမ်ားႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈ” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တြက္ခ်က္ပုံနည္းလမ္းကုိ အေျခခံ ထားပါ 
သည္။ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား” ဆုိသည္မွာ 
လကရ္ွအိခ်နိအ္ထ ိဒမီုကိေရစ ီက်င္သ့ုံးေနဆဲျဖစၿ္ပီး လြနခ္ဲသ့ည္ ့အနည္းဆုံးႏစွ ္၂၀ ခန္႔ကတည္းက 
ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးကုိ ဆုိလုိသည္။ “ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ား” 
ဆုိသည္မွာမူ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ 
ကတည္းက ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးကုိ ဆုိလုိသည္။ “အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား” 
ဆုိသည္မွာ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္) ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္အဆင့္အရ 
လြနခ္ဲ့ေသာ ၁၀ ႏစွတ္ာ ကာလအတြင္း ဒမီုကိေရစ ီက်င္သ့ုံးျခင္းမရွဟိ ုယဆူထားေသာ ႏုငိင္မံ်ားကု ိ
ဆုိလုိသည္။ (<http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm>) တြင္ရႈ။ အဆုိပါ 
အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား (ေနထုိင္သူလူဦးေရ 
၂၅၀,၀၀၀ ထက္ နည္းေသာႏုိင္ငံမ်ား) အတြက္ကုိမူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အျခားေနရာမ်ားမွ 
ရရွိထားေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 
(တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသြင္ေျပာင္းအစုိးရမ်ား 
ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္) ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံမွာ ဤဇယားကြက္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ 
စနစ္ႏစွမ္်ိဳးကု ိယဥွတ္ြလဲ်က ္တစၿ္ပိဳငန္က ္ေရာစပ ္အသုံးျပဳသည္ ့(မ်ိဳးစပစ္နစမ္်ားကု ိအသုံးျပဳသည္)့ 

ေဒသ/ႏုိင္ငံ 

အေရအတြက္
စုစုေပါင္း
လူဦးေရ

ဒီမုိကေရစီ 
ႏုိင္ငံသစ္ 

မ်ား

အျခားေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားလူဦးေရလူဦးေရ လူဦးေရ

အေျခခုိင္ၿပီး 
ျဖစ္သည့္ 
ဒီမုိကေရစီ 
ႏုိင္ငံမ်ား

          
 
     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FPTP 47  23.6%  2 148 870 177 43.5% 22 32.4% 1 458 403 073 70.3% 4 13.0% 205 865 0.1% 21 21.0% 690 261 239 27.0%

BV 15 7.5%  32 102 545 0.6% 8 11.8% 1 515 622 0.1% 0 0 0 0 7 7.0% 30 586 923 1.2%

PBV 4 2.0% 30 423 015 0.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0% 30 423 015 1.2%

AV 3 1.5%  26 214 298 0.5% 2 2.9% 25 333 424 1.2% 0 0 0 0 1 1.0% 880 874 0.0%

TRS 22 11.1% 409 376 918 8.3% 3 4.4% 60 534 006 2.9% 2 6.5% 14708 102 4.8% 17 17.0% 334 134 810 13.1%

List PR 70 35.2% 1 181 718 922 23.9% 21 30.9% 195 051 175 9.4% 19 61.3% 168 528 219 55.0% 30 30.0% 818 139 528 32.%

STV 2 1.0% 4 366 409 0.1% 2 2.9% 4 366 409 0.2% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

MMP 9 4.5% 298 619 263 6.0% 4 5.9% 153 200 059 7.4% 1 3.2% 10 032 375 3.3% 4 4.0% 135 386 829 5.3%

Parallel  21 10.6% 773 091 334 15.7% 2 2.9% 175 931 177 8.5% 5 16.1% 112 701 569 36.8% 14 14.0% 484 458 588 18.9%

SNTV 4 2.0% 34 327 534 0.7% 2 2.9% 202 655 0.0% 0 0 0 0 2 2.0% 34 124 879 1.3%

Modified  1 0.5% 12 809 0.0% 1 1.5% 12 809 0.0% 0 0  0 0 0.0% 0 0
BC

LV  1 0.5% 27 833 0.0% 1 1.5% 27 833 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

Total 199  4 939 151 057  68  2 074 578 242  31  306 176 130  100  2 558 396 685

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္ပံု စံနစ္မ်ား
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ႏုိင္ငံမ်ားကုိမူ လႊတ္ေတာ္ရွိ အမ်ားဆုံးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားအရ 
တြက္ခ်က္ယူရေသာစနစ္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျပထားပါသည္။

၁ =  အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳး အသုံးျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၉ ႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂ =  အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြဲစနစမ္်ိဳးျဖင္ ့က်င္သ့ုံးေနထုငိၾ္ကသည္ ့၁၉၉ ႏုငိင္ရံွ ိစစုုေပါင္းလဥူီးေရ၏ 

ရာခုိင္ႏႈန္း

၃ = ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ အေရအတြက္

၄ =  အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ိဳး အသုံးျပဳေနသည္ ့“အေျခခုငိၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ဒမီုကိေရစ”ီ ႏုငိင္မံ်ား

၅ =  အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ိဳးျဖင္ ့က်င္သ့ုံးေနထုငိၾ္ကသည္ ့“အေျခခုငိၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ဒမီုကိေရစ”ီ 

ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း

၆ =  ႏုိ္င္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ အေရအတြက္

၇ = အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳး အသုံးျပဳေနသည့္ “ဒီမုိကေရစီႏုိ္င္ငံသစ္မ်ား”

၈ = အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သုံးေနထုိင္ၾကသည့္ “ဒီမုိကေရစီႏုိ္င္ငံသစ္မ်ား” 

လူဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း

၉ = ႏုိ္င္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအေရအတြက္

၁၀= အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳး အသုံးျပဳေနသည့္ “အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား” 

၁၁= အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သုံးေနထုိင္ၾကသည့္ “အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား”၏ 

လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း

ရယူခဲ့ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား -

  ႏုိင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားအား အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားရန္အတြက္ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၊  (<http://www.
freedomhouse.org/ratings/index.htm>)၊ ႏုငိင္မံ်ားတြင ္ေနထုငိၾ္ကသည္ ့လဥူီးေရစာရင္းအတြက ္
အေမရိကန္ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (CIA) ၏ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းစာအုပ္ႏွင့္ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ 
မပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ရယူ 
စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။

၇၁။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာစနစ္မ်ားအား ၎တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံအေရအတြက္အရ အမ်ဳိးအစား 
ခြဲျခားမည္ဆုိပါက List PR စနစ္သည္ အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၉ ႏိုင္ငံႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားအနက္ ၇၀ ခန္႔သည္ ယင္း စနစ္ကုိ အသုံးျပဳကာ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ 
၃၅% ခန္႔မွ်ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၄၇ ခုမွ FPTP စနစ္ မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။ 
(ႏိုင္ငံ ၁၉၉ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆုိင္ရာေဒသမ်ား၏ ၂၄% ကုိ ဆုိလုိသည္)။ သုိ႕ရာတြင္ လူဦးေရပမာဏ 
အရ တြက္ၾကည့္မည္ဆုိပါက FPTP စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ List PR စနစ္မ်ားကုိ 
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အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ လူဦးေရ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် ပုိမ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူဦးေရ သန္းေထာင္ေပါင္း ၂.၁ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ေနသည့္ 
(လူဦးေရသန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၁ ရွိ) အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ (လူသန္းေပါင္း ၂၉ သန္းရွိ) အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္း FPTP စနစ္ကုိ ကာေရဘီယန္ႏွင့္ အုိရွင္နီယန္ 
ကဲ့သုိ႔ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳၾကပါေသးသည္။ List PR စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္ 
အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံမွာ လူသန္းေပါင္း ၂၃၈ ရွိသည့္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းစနစ္ကုိ 
အဓိကအားျဖင့္ အေနာက္ ဥေရာပ ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံအရြယ္အစား အလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳပါေသးသည္။ ေနာက္ထပ္ 
အသုံးျပဳသည့္ စနစ္မ်ားမွာ (ကမၻာလူဦးေရ၏ ၁၆% ကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ) Parallel စနစ္မ်ားႏွင့္ 
(ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ၈% ကုိ ကို္ယ္စားျပဳသည့္) ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ Two-Round စနစ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
TRS စနစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ပုိ၍အသုံးျပဳေနၾကခ်ိန္၌ Parealle စနစ္မ်ားက ပုိ၍ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ 
(ေနထုိင္သူလူဦးေရ ၁၄၄ သန္းရွိ) ရုရွားဖက္ဒေရး ႏွင့္ (၁၂၇သန္းရွိ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ စံျပ parallel 
စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၃ -အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ျဖန္႔က်က္
တည္ရွိမႈ

အာဖရိက အေမရိက အာရွ အေရွ႕ဥေရာပ
အေနာက္ 
ဥေရာပ

အုိဆီယာနာ
အေရွ႕ 

အလယ္ပုိင္း
စုစု

ေပါင္း 
          

       

FPTP 15 17 5 0 1 7 2 47

BV 1 3 2 0 3 2 4 15

PBV 3 0 1 0 0 0 0 4

AV 0 0 0 0 0 3 0 3

TRS 8 3 6 1 1 1 2 22

List PR 16 19 3 13 15 0 4 70

STV 0 0 0 0 2 0 0 2

MMP 1 3 0 2 2 1 0 9

Parallel 4 0 8 7 1 1 0 21

SNTV 0 0 1 0 0 2 1 4

BC 0 0 0 0 0 1 0 1

LV 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 48 45 26 23 26 18 13 199

မတွခ္်က-္ ၂၀၀၄ တြင ္ရရွထိားေသာ စာရင္းဇယားအရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကုသိာ 
တင္ျပ ထားျခင္းျဖစၿ္ပီး လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပရ္ွ ိႏုငိင္မံ်ား၌ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္
ဆုိလုိသည္။ 

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္ပံု စံနစ္မ်ား



46

ပံု ၂ - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရအတြက္
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၇၂။ Block Vote စနစ္ကုိ ႏုိင္ငံႏွင့္နယ္ေျမေဒသေပါင္း ၁၅ ခု (ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း၏ ၈%)တြင္ 
အသုံးျပဳၿပီး ယင္း၏ လူဦးေရ ၃၂ သန္းသည္ ဇယား၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာႏိုင္ငံ ၁၉၉ ႏိုင္ငံရွိ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၀.၇% ကုိသာ ကိုယ္ စားျပဳသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ Mixed Member 
Proportional စနစ္မ်ားကုိ အယ္လ္ဘန္နီးယား၊ ဘုိလီဗီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အီတလီ၊ 
လီေဆာသ္ု၊ိ မကဆၠကီု၊ိ နယူးဇလီန္ႏငွ္ ့ဗငန္ဇီြလဲားစေသာ ႏိငုင္ံေပါင္း ကိုးႏိငုင္တံြငသ္ာ အသုံးျပဳၿပီး 
ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူဦးေရျဖစ္သည့္ ၂၉၉ သန္းသည္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၆% ကုိသာ 
ကုယိစ္ား ျပဳသည။္ Single Transferable Vote၊ Limited Vote၊ Modified Broda Count၊ Alternative 
Vote၊ Pary Block Vote ႏွင့္ Single Non-Transferable Vote စနစ္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ 
အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ပုံစနစ္မ်ားအနက္ အသုံးအနည္းဆုံးစနစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး  
စနစ္တစ္ခုစီအတြက္ သာဓက ၁ ခုမွ ၄ ခုစီသာ ျပစရာရွိ သည္။ AV စနစ္ကုိ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖီဂ်ီ ႏွင့္ 
ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏိုင္ငံတုိ႔၌အသုံးျပဳၿပီး လူဦးေရ ၂၆ သန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳ သည္။ SNTV စနစ္မ်ားကုိ 
အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ပစ္ကန္ကၽြန္းစုမ်ားႏွင့္ ဗန္ႏြာတူႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳၿပီး လူဦးေရ၏ 
၃၄ သန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ STV စနစ္မ်ားသည္ လူဦးေရ ၄ သန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

၇၃။ ဒမီုကိေရစစီနစ ္အေျခခုငိၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ႏိငုင္မံ်ားတြင ္အသုံးျပဳေနေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားအား 
ရႈေမွ်ာ္ၾကည့္ သည့္အခါ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၈ ႏိုင္ငံအနက္ ၂၁ ႏိုင္ငံ( ၃၁%) တြင္အသုံးျပဳေနသည့္ 
PR စနစ္မ်ားက ပုိ၍မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း ၆၈ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀% 
ခန္႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔တြင္မူ FPTP စနစ္ကုိ 
အသုံးျပဳလ်ကရ္ွသိည။္ ကမၻာအႏွံ႔အသုံးျပဳေနသည္ ့MMP စနစမ္်ားသည ္ႏိငုင္ ံမ်ား၏ ၄.၅% ကုသိာ 
ကုိယ္စားျပဳၿပီး ဒီမုိကေရစီ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ MMP စနစ္၏ 
အခ်ဳိးအစားမညီမွ်မႈ အေရအတြက္မွာ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း၏ ၆% မွ်ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမာၻေပၚရွိ 
STV စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ ေနသည့္ သာဓကမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ျပသည့္အခါ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ 
သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ဒီမုုိကေရစီ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
ႏိုင္ငံစာရင္း၌ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

၇၄။ ကမာၻ႔တုိက္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈပါက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္မ်ားမွာ ပုိ၍ 
ေရာယွက္လ်က္ရွိသည္။ ဇယား ၃ ႏွင့္ ပူးတြဲပါေျမပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း FPTP စနစ္သည ္
အာဖရိက၊ အေမရိကႏွင့္ အုိရွန္းနီးယား ေဒသမ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ၏ ၃၅% ခန္႔ကုိ 
ကုယိစ္ားျပဳသည။္ ယင္းစနစက္ု ိဥေရာပ၊ အာရွႏငွ္ ့အေရ႕ွအလယ ္ပုငိ္းေဒသတုိ႔တြင ္အသုံးနည္းသည။္ 
အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကေဒသမ်ားတြင္ List PR စနစ္မ်ားသည္ အလားတူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယင္း List PR စနစ္သည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတုိ႔တြင္ ပုိ၍ႀကီးစုိးလ်က္ရွိၿပီး PR 
စနစ္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ (List PR ႏွင့္ STV စနစ္) တုိ႔သည္ ဥေရာပရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ ၃ ပုံ 
၂ ပုံခန္႔မွ်ထိ ေနရာယူ လ်က္ရွိသည္။ Parallel စနစ္ကုိ မူလအားျဖင့္ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ဥရာပတုိ႔တြင္ 
အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္ပံု စံနစ္မ်ား
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၃အခန္း(၃)
အခန္း(၃)
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၃။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
    အက်ဳိးဆက္မ်ား 

Fast Past The Post - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူေစေသာ (FPTP) စနစ္သည္ ဗဟု/အမ်ားစု 
ကုိယ္စားျပဳစနစ္၏ အရုိးရွင္းဆုံး ပုံစံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ 
တရားဝင္မဲအမ်ား၏ ပကတိ အမ်ားစု (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္) မဟုတ္လွ်င္ေတာင္ 
အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ဆႏၵမဲပုိမုိရရွိသူျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ တြင္ ကုိယ္စားလွယ္
တစ္ဦးတည္းေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္(SMD) မ်ားအသုံးျပဳၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ဆႏၵမဲေပးၾကရသည္။

ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား

ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ ဆုိသည္မွာ

၇၅။ ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ၏္ စည္းမ်ဥ္းသည ္ရုိးရငွ္းလြယက္မူႈရွသိည။္ ဆႏၵမဲမ်ားေပးၿပီး၍ 
မအဲားလုံးစုေပါင္း ေရတြကၿ္ပီးေနာက ္မအဲမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကိယုစ္ားလယွမ္်ား သုိ႔မဟတု ္ပါတမီ်ားကု ိ
အႏိုင္ရသူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာ သည္။ (ဤေနရာ၌ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ားလည္းရွ ိ
ေနႏုငိသ္ည)္။ သုိ႔ရာတြင ္တကယ္လ့က္ေတြ႔၌ ယင္းနည္းစနစက္ု ိက်င္သ့ုံးပု၊ံ က်င္သ့ုံးနည္းသည ္လြနစ္ြာ 
ကြဲျပားလ်က္သည္။ ယင္း ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိး အစား ၅ ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 
၎တုိ႔မွာ Frist Past The Post (FPTP)၊ Block Vote(BV)၊ Party Block Vote(PBV)၊ Alternative 
Vote (AV)ႏွင့္ Two-Round System (TRS) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူ စနစ္ First Past The Post (FPTP)

၇၆။ FPTP စနစ္သည္ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုုယ္စားျပဳစနစ္၏ အရုိးရွင္းဆုံး ပုံစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ မဲေရြးခ်ယ္ 
သည့္စနစ္တြင္ အသုံးျပဳသည္။ ဆႏၵမဲ ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵရွင္အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
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အမည္မ်ား ေဖာ္ျပေပးထာၿပီး ၎တုိ႔အနက္မွ တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေရြး ခ်ယ္ရသည္။ အႏိုင္ရ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဆုိသည္မွာ အရိုးရွင္းဆုံးဆုိရလွ်င္ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူျဖစ္ၿပီး သီအုိရီအရ 
ဆုိလွ်င္ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတုိင္းသည္ ဆႏၵမဲတစ္ခုအသာရရွိပါက ၎အေနျဖင့္ 
ဆႏၵမဲႏွစ္ခုရရွိရုံျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရႏိုင္သည္။

၇၇။ ယေန႔အထ ိFPTP စနစက္ု ိမလူအားျဖင္ ့ၿဗတိနိ္ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့သမုငိ္းေၾကာင္းအရ ၿဗတိနိ္ႏိငုင္ ံ
၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အတူ 
ေလလ့ာသုံးသပမ္ႈ အခရံဆုံး ေသာႏိငုင္မံ်ားမွာ ကေနဒါ၊ အိႏိၵယႏငွ္ ့အေမရကိန ္ျပည္ေထာငစ္တုုိ႔ျဖစ ္
သည။္ ယင္း FPTP စနစက္ု ိကာေရဘယီံႏိငုင္ ံအေတာမ္်ားမ်ားတြငလ္ည္းေကာင္း၊ လကတ္ငအ္ေမရကိရွ ိ
ဘယ္လစ္ဇ္ႏုိင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕၊ျမန္မာ၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွားႏွင့္ နီေပါစသည့္ 
အာရွငါးႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း 
အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အာဖရိက ၁၅ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္း FPTP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး 
အမ်ား စုမွာ ယခင္ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေလသည္။ အလုံးစုံ 
ျခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ ေနာက္ ဆက္တြဲ-(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ (အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္) ႏိုင္ငံေပါင္း 
၂၁၃ ႏိုင္ငံ၏ ၂၂% ခန္႔သည္ FPTP စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾက ပါသည္။ 

၇၈။ အားသာခ်က္မ်ား - အျခား ဗဟု/အမ်ားစု ကိုုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ FPTP စနစ္သည္ 
ရိုးရငွ္းလြယက္ၿူပီး သတ ္မတွထ္ားေသာ ပထဝီေဒသကု ိအက်ဳိးေက်းဇူးျပဳမည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကု ိ
ေမြးထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ သာဓကအား ျဖင့္ မၾကာခဏ ကုိးကားေဖာ္ျပျခင္းခံရေလ့ရွိေသာ FPTP 
စနစ္၏ အက်ဳိးတရားမ်ားမွာ- 

(က) ယင္းစနစသ္ည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား အဓကိ ပါတႀီကီးႏစွခ္ၾုကား၌ တကိ်ျပတသ္ားသည္ ့ေရြးခ်ယမ္ႈကု ိ
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္  အခ်ဳိ႕စနစ္မ်ားမွာကဲ့သုိ႔ တတိယပါတီႏွင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ 
ကြဲေနေသာ လူနည္းစုပါတီငယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွျဖစ္လာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မခံစားရေတာ့ေခ်။ 
ဤစနစသ္ည ္လကဝ္၊ဲလကယ္ာ ပါတတီစခ္စုကီု ိတစလ္ညွ္စ့ ီအာဏာလႊဲေျပာင္းယူေစေသာ ႏစွပ္ါတ ီ
စနစ္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ဦးတည္ေစသည္။ တတိယပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာခဏ လြင့္ေပ်ာက္ 
သြားၾကၿပီး ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၎တုိ႔ရရွိထားေသာ မဲမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေရြးခံရေလာက္သည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ 
အတုိင္းအတာကုိ ေဒသအလုိက္ မရရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

(ခ) ယင္းစနစ္သည္ တစ္ပါတီအစုိးရမ်ားကုိ ေပၚထြန္းေစသည္။ FPTP စနစ္အရဆုိလွ်င္ 
အႀကီးဆုံးပါတီသည္ ပုိ၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတတ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ပါတီႀကီးမ်ားသည္ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာ အပုဆိကုု ိရေလရ့ွသိည။္ (ဆုလို ိသညမ္ွာ - အႏိငုရ္ေသာ ပါတႀီကီးတစခ္သုည ္
တစ္ႏိငုင္လံုံး၏ ဆႏၵမ ဲ၄၅% ကု ိရရွိေသာလ္ည္း လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ား လယွ္ေနရာအားလုံး၏ ၅၅% ကု ိ
ရရွိႏုငိ္ျခင္း ျဖစသ္ည။္) သုိ႔ျဖစ၍္ ဤစနစတ္ြင ္ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖြ႕ဲျခင္းသည ္ထုံးစ ံတစရ္ပမ္ဟတုဘ္ ဲ
ခၽြင္းခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစုိးရမ်ား 
အေနျဖင္ ့ပါတငီယမ္်ားႏငွ့ ္အျခားတပ္ေပါင္းစအုဖြ႕ဲဝငမ္်ား၏ ကန္႔သတမ္ႈမ်ားကု ိအမႈထားစရာမလုဘိ ဲ
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လုပ္ေဆာင္ စရာရွိသည္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။

(ဂ)  ယင္းစနစ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ညီညႊတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတုိက္အခံအင္အားစုကုိ 
ေပၚေပါက္ေစသည္။ သီအုိရီအရ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ တစ္ပါတီအစုိးရ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ 
အတုိက္အခံအင္အားစုအား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ေဝဖန္စစ္ေဆးေရးက႑ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုံေလာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားကုိ ေပးထားသည္။ 
အတုကိအ္ခအံပုစ္သုည ္လကရ္ွအိစုိးရကု ိယထာဘတူက်က ်အစားထုိးႏိငုစ္ရာ အငအ္ားစတုစရ္ပအ္ျဖစ ္
ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ 

(ဃ) အျမင္က်ယ္ေသာ ႏိုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ေပၚထြက္ေစသည္။ ယင္းစနစ္မ်ားတြင္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ခုသာရွိသည့္အတြက္ လူမ်ဳိးေရးအရ သုိ ႔မဟုတ္ 
ေနထုငိရ္ာေဒသအရ အလြနပ္ိငု္းျခားကြဲျပားေနေသာ လူ႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင ္ယင္းပါတႀီကီးမ်ားသည ္
လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းတစခ္လုုံး၏ လုအိပခ္်ကမ္်ားကိ ုျခဳငံုမံိေစေသာ မဝူါဒ မ်ားကုသိာ က်င္သ့ုံးေလရ့ွသိည။္ 
သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္း FPTP စနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အယူမသီး၍ လူတကာႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ 
ဘရုားေက်ာင္းမ်ားသဖြယ ္ျဖစလ္ာေစရန ္တြန္းအားေပးသညဟ္ ုဆုစိမတွ္ျပဳၾကသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့
ယင္းစနစက္ု ိက်င္သ့ုံးသည္ ့မေလးရွားႏိငုင္၏ံ ဘာရဆီန္ေနရငွန္ယ ္အစုိးရသည ္မေလး၊ တ႐တု္ႏငွ္ ့
အိႏိၵယလူမ်ဳိး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္မတူ လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ား၌ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေစ ေသာ အျမငက္်ယသ္ည္ ့လႈပရ္ွားမႈတစခ္ကုိ ုျပဳလပု္ေပးခဲသ့ည။္

(င) တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ပါတီမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ကုိယ္စားျပဳျခင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ 
တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ လူနည္းစုပါတီတစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံမႈ အင္အားသည္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေနျခင္းမရွိပါ က FPTP စနစ္အရ ယင္းပါတီသည္ 
လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ေနရာမွ် အႏုိင္ရဖြယ္မရွိေပ။ (ဆန္႔က်င္ ဘက္အားျဖင့္ List 
PR စနစ္အရဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆႏၵမဲ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းမွ်ရရွိ႐ံုႏွင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။) 

(စ) ယင္း FPTP စနစသ္ည ္သကဆ္ုငိရ္ာ ပထဝီေဒသကု ိကုယိစ္ားျပဳသည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားပါဝင္ေသာ 
လႊတ္ေတာ ္ကု ိေပၚေပါက္ေစျခင္းျဖင္ ့ထုလိႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား 
ေပါင္းကူးဆက္ႏြယမ္ႈကု ိျဖစ္ေစသည။္ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသည္ ့လႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားသည ္
မမိတိုိ႔၏ ပါတနီာမညထ္က ္သတမ္တွ ္ထားသည့ ္ၿမိဳ႕ သုိ႔မဟတု ္ေဒသမ်ားကု ိကုယိစ္ားျပဳၾကရသည။္ 
အခ်ဳ႕ိေသာ ေလလ့ာဆန္းစစသ္မူ်ားက ေဒသအလုကိ ္တာဝနယ္မူႈသည ္လယယ္ာစုကိပ္်ဳိးလပုက္ုငိၾ္ကသည္ ့
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ အထူး အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

(ဆ) ယင္းစနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပါတီမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္မႈျပဳျခင္းထက္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ List PR စနစ္မ်ားအရ 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ပါတီတစ္ခုက ခ်ျပ သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ လက္ခံရျခင္းထက္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ 

(ဇ) ယင္းစနစသ္ည ္လႀူကဳကိမ္်ားေသာ တစသ္ီးပဂုၢလ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယခ္ရံႏိငု္ေစရန ္
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အခြင့္အလမ္း ေပးထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ ခိုင္မာေသာပါတီ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေပၚတြင္ 
အေျခမခံဘဲ မိသားစု၊ မ်ဳိးႏြယ္ စုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးစုမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္သည့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေပၚတြင္ 
မ႑ိဳင္ျပဳေနေသာ ဖြ႕ံျဖဳိးတုိးတကဆ္ ဲပါတစီနစမ္်ားတြင ္အဆုပိါအခ်ကသ္ည ္အထူးအေရးႀကီးပါသည။္ 

(ဈ) ေနာကဆ္ုံးအေနျဖင္ ့ယင္း FPTP စနစမ္်ားသည ္နားလညလ္ြယၿ္ပီး အသုံးျပဳရလြယက္သူည္အ့တြက ္
အထူး ခ်ီးမြမ္းခံရသည္။ တရားဝင္ေသာ မဲတစ္မဲျဖစ္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္ႏွင့္ 
သေကၤတေဘးတြင္ အမွတ္ အသားတစ္ခုသာ လုိသည္။ မဲျပားေပၚရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အေရအတြကသ္ည ္ထုံးစအံရနည္းပါးေလရ့ွၿိပီး ေရြး ေကာကပ္ြႀဲကီးၾကပသ္မူ်ားအတြက ္စမီခံန္႔ခြရဲာတြင ္
ေရတြက္ရ လြယ္ကူေစသည္။

၇၉။ အားနည္းခ်က္မ်ား - သုိ႔ရာတြင္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ FPTP စနစ္မ်ားသည္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း 
သုံးသပ္ေဝဖန္ခံ ရပါေသးသည္။ 

(က) ယင္းစနစ္သည္ ပါတီငယ္မ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳ အေရြးခံခြင့္မွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ 
ဆုလိုသိညမ္ွာ အကယ၍္ ပါတတီစခ္သုည ္ဆႏၵမ၏ဲ ၁၀% ကု ိရရွခိဲသ့ညဆ္ုပိါစုိ႔ ယင္းပါတအီေနျဖင္ ့
လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္ ေနရာ၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀% ကုိ ရရွိသင့္သည္။ ၁၉၉၃ ကေနဒါႏိုင္ငံ 
ဖက္ဒရယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိးတက္ေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၁၆% 
ကုိ အႏိုင္ရခ့ဲေသာ္လည္း အမတ္ေနရာ ၀.၇%ကုိသာ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ လီေဆာ္သုိႏိုင္ငံ 
အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ဘာေဆာသ္ုအိမ်ဳိးသားပါတသီည ္ဆႏၵမ၏ဲ ၂၄% ကု ိအႏိငုရ္ခဲ့ေသာ ္
လည္း အမတ္ေနရာ ၁% ကုိသာ ရရွိခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ယင္း FPTP စနစ္အရ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ထပ္ခါ တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ 

(ခ) ယင္းစနစ္သည္ လူနည္းစုမ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳ အေရြးခံျခင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ 
ထုံးစံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ FPTP စနစ္ေအာက္တြင္ ပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ 
စမိ္းမေနေစရနအ္လုိ႔ငွာ မဆဲႏၵနယအ္တြင္း၌ လ ူအမ်ားဆုံးလကခ္ံႏိငုမ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းကုသိာ 
တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ 
လအူမ်ားစုေနထုငိ္ေသာေဒသတြင ္အဓကိ ပါတႀီကီးတစခ္အုေနျဖင္ ့လမူတဲစဥ္ီးကု ိကုယိစ္ားလယွ ္
ေလာင္းအျဖစ္ လ်ာထားျခင္းမ်ဳိးမွာ အလြန္ရွားသည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
လူမ်ဳိးျခားလူနည္းစု မ်ားသည္ FPTP စနစ္အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံခြင့္ရရန္ 
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲႏိုင္လွေၾကာင္း ခုိင္လုံ ေသာ သက္ေသ သာဓကမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္း၏ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးပုံ အျပဳအမူသည္ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးစု ကြဲျပား 
ျခားနားပုံႏွင့္ ထပ္တူက်သြားပါက ထုိသုိ႔ လူနည္းစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ကိယုစ္ားျပဳျခင္းမ ွခ်နလ္ပွထ္ားျခင္းသည ္ႏုငိင္ံေရးစနစတ္စရ္ပလ္ုံးကု ိမတညမ္ၿငမိ ္ျဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ 

(ဂ) ယင္းစနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ 
အေျမာကအ္မ်ား လကခ္ံႏုငိမ္ႈရွသိည္ ့လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းဟူေသာ သတမ္တွခ္်ကသ္ည ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံႏိုင္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႀကီးစုိးသည့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္မွာ ပုိ၍ ခဲယဥ္းတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻ 
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တစ္လႊားရွိ သက္ေသ သာဓကမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယခ္ရံရန ္မွာ PR စနစထ္က ္ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိုယုစ္ားျပဳမ်ားေအာကတ္ြင ္ပု၍ိခယဲဥ္းတတသ္ည။္ 
ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးသမဂၢမွ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ပါတသ္က၍္ ၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ဇြနလ္တြင ္ျပဳလပုသ္ည္ ့ေလ ့လာမႈတြင ္ေတြ႕ရွရိသညမ္ွာ ေအာကလ္ႊတ္ေတာရ္ွ ိ
ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္၏ ပ်မ္းမွ် ၁၅.၆% မွာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္တြင္ပင္ FPTP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္ အျခားဒီမုိကေရစီ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ၁၄.၄%သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အျခား PR စနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္မွာ ၂၇.၆% ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေရအတြက္သည္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အေရအတြက္ထက္ 
၂ဆ ခန္႔ ရွိမွ်ရွိေလသည္။ ဤစနစ္သည္ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံသစ္မ်ားကုိ 
ပုိ၍ထင္ဟပ္ေစသည္။ 
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 ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - အိႏိၵယ

ႏိုင္သူ အကုန္ယူစတမ္း FPTP စနစ္အႀကီးဆုံး
က်င္းပခဲ့သည့္ အိႏိၵ္ယႏိုင္ငံ 

ဗီေဂ်း ပတီၱဒါ

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအရ သန္း ၆၇၀ မွ်ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိသည္ ့
ကမာၻ႕အႀကီးဆုံး ဒမီိကုေရစီႏိငုင္အံျဖစ ္ဆကလ္ကရ္ပတ္ည္ေနသည။္ အိႏၵယိႏိငုင္၏ံ ပါလမီနအ္စုိးရႏငွ္ ့
FPTP ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ၏ 
အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစုိးရကုိ 
အဆင္ဆ့င္ ့နဒိါန္းပ်ဳိး မတိဆ္က္ေပးခဲ့ေသာလ္ည္း နယခ္်႕ဲအပုခ္်ဳပ္ေရး စနစခ္်ဳပၿ္ငမိ္းၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏစွ ္
ႏိ၀ုငဘ္ာလတြင ္က်င္းပေသာ မဆဲႏၵရငွမ္်ား ညလီာခတံြင ္အိႏိၵယႏိငုင္၏ံ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒကု ိ
ျပ႒ာန္းၿပီးေသာအခါမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး မဲေပးခြင့္ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ 
ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေတြးေခၚ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္း၍ သုံးႏွစ္တာမွ် ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ညီလာခံတြင္ FPTP စနစ္ 
ေနာက္ဆုံးမေရြးခ်ယ္မီ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပဲဲြ စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ကာလတာရွည္ 
ျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနား၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ 
ပါဝင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ အခ်ဳိးညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားခဲ့ၾကၿပီး 
ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ 
အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အစိတ္စိတ္ 
အမႊာမႊာ ကြဲျပားျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါ FPTP စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မား၍ ကုိလုိနီ စနစ္ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္း 
ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ကာစ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္မႈသည္ အဓိကထား  
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး
စီေရြး ခ်ယ္ရေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၄၃ ဦးပါဝင္ေသာ ေလာ့ခ္ဆာဘား(ေခၚ) 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရာဂ်ာဆာဘား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား ေကာင္စီႏွင့္ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားရွိ 
အလားတူ အထက္ရုံးမ်ားကုိမူ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
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ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳ 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ 
ေရြးခ်ယတ္င္ေျမွာကလ္ုကိသ္ည္ ့သမၼတ ႏငွ္ ့ရာဂ့်ယ္ာဆာဘားႏငွ္ ့ေလာခ့ဆ္ာဘားလႊတ္ေတာ္ႏစွခ္၏ု 
အဖြ႕ဲဝငမ္်ားကသာ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကလ္ုကိသ္ည္ ့ဒတုယိသမၼတဟ၍ူလည္း ရွပိါေသးသည။္ 
 အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးသည့္ ၂၀၀၄ 
ခုႏစွက္ကဲသ့ုိ႔ လႊတ္ေတာ၏္ သကတ္မ္းမကနုဆ္ုံးမ ီဝနႀ္ကီးခ်ဳပ၏္ အၾကံျပဳခ်ကအ္ရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၁ 
ခုႏစွက္ကဲသ့ုိ႔ တညၿ္ငမိ ္ေသာအစုိးရ မဖြ႕ဲစည္းႏိငုဟ္ ုအခိငုအ္မာ ယုၾံကညလ္ွ်င္ေသာလ္ည္းေကာင္း 
သမၼတသည ္ေလာခ့ဆ္ာဘားကု ိတရားဝင ္ဖ်ကသ္မိ္းႏုငိသ္ည။္ ဝနႀ္ကီးခ်ဳပသ္ည ္ေလာခ့ဆ္ာဘား၏ 
လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွအ္မ်ားစကုု ိကြပက္ဲေနႏိငုသ္မွ်ကာလပတလ္ုံး အာဏာကု ိစြကဲုငိထ္ားႏိငု ္
သည။္ အိႏိၵယႏိငုင္ကံု ိ၁၉၇၇ တုငိ္ေအာင ္အစဥအ္ဆက ္အပုခ္်ဳပ ္လာခဲၾ့ကေသာ ကြနဂ္ရကပ္ါတအီစုိးရ 
မ်ားအားလုံးသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ကာလအထိ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၉၇ အထိတြင္မူ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈ 
ေလ်ာန့ည္းလာၿပီး ဝနႀ္ကီးခ်ဳပအ္ေတာမ္်ားမ်ားသည ္ပါတအီကြအဲၿပဲေၾကာင္လ့ည္းေကာင္း၊ ယုၾံကညမ္ႈ 
ဆႏၵမဲမ်ားမရွိ ေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းမေစ့မီ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၉၇ 
ခုႏစွမ္ ွစတင၍္ ယခအုခ်နိတ္ြငမ္ ူပါတမီ်ား ပါဝငသ္ည္ ့ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြ႕ဲမ်ား လက္ေအာကတ္ြင ္
တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ကာလသည္ တဖန္ ေပၚထြက္ လာဟန္ရွိသည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္း
က်င္မ်ားအားလုံးသည္ တူညီေသာ FPTP ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု လုံးမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

 ၁၉၇၇ ခုႏစွအ္ထ ိေရြးေကာကပ္ြစဲနစ၏္ အဓကိ သက္ေရာကမ္ႈမွာ မဆဲႏၵရငွ ္ေထာကခ္မံႈ အနည္းစမုွ် 
ျဖင္ ့အမ်ားစ ုအစုိးရအဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္းႏိငုရ္န ္ျဖစသ္ည။္ FPTP စနစသ္ည ္အာဏာရကြနဂ္ရကပ္ါတအီား 
အစတိစ္တိ ္အမႊာမႊာ ကြဲေနေသာ အတုကိအ္ခအံပုစ္ကုုဆိန္႔က်င၍္ ေလာခ့ဆ္ာဘားတြင ္တညၿ္ငမိ္ေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္ကုိ 
အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ား၌ ေဒသႏၱရပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ပါတီမ်ားအေပၚ လူႀကဳိက္မ်ားမႈျမင့္တက္ 
လာျခင္းကုိ ေထာက္ဆျခင္းျဖင့္ သိရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ (၁၉၉၇ ႏွင့္ ၁၉၈၉ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔)  အတုိက္အခံပါတီမ်ားအားလုံး စုေပါင္းကာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ယွဥ္၍ ဘုံကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သည့္အခါမွ အစျပဳ၍ 
ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု အင္အားသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ုစံနစ၏္ သေဘာ သဘာဝသည ္လည္း အႏိငုရ္ေသာ ဆႏၵမအဲေရအတြက ္
အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲရုံမွ်ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာရရွိမႈေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဆက္တုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ကြန္ 
ဂရက္ပါတီ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ တစ္ဖက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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Year of General  Percentage of Total Percentage Change Number of Seats Percentage Change
Election Votes Polled by in Votes Polled by Obtained by the in Parliamentary
 the Congress Party the Congress Party Congress Party  Seats Held

1971 (won)  43.7% - 352 (64.8%) -

1977 (lost)  34.5% –21.0% 154 (28.4%) –56.2%

1980(won)  42.7% - 353 (65.0%) -

1984(won)  48.1% - 405 (74.6%) -

1989 (lost)  39.5% –17.8% 197 (36.3%) –51.4%

1991(won)  36.5% - 232 (42.7%) -

1996 (lost)  28.8% –21.1% 140 (25.8%) –39.7%

1998 (lost)  25.8% –10.3% 141 (26.0%) +0.7%

1999 (lost)  28.3% +9.6% 114 (21.0%) –19.1%

2004 (won) 26.7% -5.7% 145 (26.7%) +27.2%

FPTP ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ရ ရရွခိဲ့ေသာ မဲေဝစပုမာဏႏငွ္ ့အႏိငုရ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာအ္မတ္ေနရာမ်ားအၾကား 
အခ်ဳိးမညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ 
အဖြဲ႕အျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘာရာတီယာဂ်နတာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး (BJP) ၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

Year of General Election Percentage of Total Votes  Number of Seats 
 Polled for the BJP  obtained by the BJP 

 1984 7.7% 2 (0.4%)
 1989 11.5% 86 (15.8%)
 1991 20.0% 121 (22.3%)
 1996 20.3% 161 (29.7%)
 1998 25.6% 182 (33.5%)
 1999 23.6% 182 (33.5%)
 2004 22.2% 138 (25.4%)

ေလာ့ခ္ဆာဘား (ေခၚ) ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် 
အခ်ဳိးအစား ညီမွ်ခဲ့ သည္မရွိေပ။ တူညီေသာေဒသ၊ လူတန္းစား၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာရွိၾကသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ထား ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံမႈကုိ ခြဲေဝပုိင္းျခားႏိုင္သည္။ 
ဤေနရာ၌ FPTP စနစ္အရ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အတိုက္အခံမ်ားက 
အားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္သူမ်ားကုိ မက္လုံးေပးထားသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ေပး 
ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ဆႏၵမဲစုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ 
ပကတိ အမ်ားစုေအာက္ ေလ်ာ့နည္းရရွိေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိသူ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ခြဲျခားထားသည့္ 
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သဘာဝရွိေသာ္ျငားလည္း စီစဥ္ထားေသာ အမ်ဳိးဇာတ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားသည့္ လူမႈေရးအရ အထူးအခြင့္အေရးမရခဲ့ေသာ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
ခ်ဳ႕ိငဲခ့ဲ့ေသာ အပုစ္မု်ား၏ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားကု ိသီးသန္႔ဖယခ္်နထ္ားတတ္ေသာ အစဥအ္လာ 
ရွိေသာေၾကာင့္ ဤေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ လူ႕အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတစ္ဝုိက္တြင္ ခပ္က်ဲက်ဲ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ FPTP စနစ္၏ ပုံမွန္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အရဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔အတြက္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ မဆုိစေလာက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အိႏိၵယႏိငုင္ ံဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒသည ္ယင္းလမူ်ဳိးစမု်ားရွ ိလဥူီးေရပမာဏ၏ အခ်ဳိးအဆ အလုကိ ္
မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ဖယ္ခ်န္ထားေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သမုိင္းေၾကာင္းအရ အက်ဳိးခံစားခြင့္နည္းပါး 
ခဲ့ေသာ၊ စစီဥထ္ားေသာ အမ်ဳိးဇာတ ္၁၅% အတြက ္အမတ္ေန၇ာ ၇၉ ခုႏငွ္ ့စစီဥထ္ားေသာ လမူ်ဳိးႏြယစ္ ု
၈% အတြက္ အမတ္ ေနရာ ၄၁ ခုကုိ သီးသန္႔ ဖယ္ထားေပးခဲ့သည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 
မဲဆႏၵရွင္အားလုံး မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါ လူတန္းစားအလႊာႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းတစဥ္ီးကသာ ပါဝငယ္ဥွၿ္ပိဳငခ္ြင္ရ့ွသိည။္ ဤအခ်ကသ္ည ္၎တုိ႔၏ လႊတ္ေတာ ္
တြင္း ကုိယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လူဦးေရအခ်ဳိးအစားကုိ ညီညႊတ္မွ်တမႈရွိေစ သည္။ 

     ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ား အတြက ္၃၃% မွ်ေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားကု ိသီးသန္႔ဖယထ္ားေပးႏိငုရ္န ္
ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ျပငဆ္င္ေရးဆြဲေရးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ကာလတာရညွ ္အေခ်အတင ္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေသးဘဲ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အစုိးရ၏ 
တတိယေျမာက္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ပန္ခ်ာယတ္အဆင့္ (ခရုိင္အဆင့္) တြင္သာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဖယ္ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ အတိမ္အနက္သည္ 
၁၉၇၇ တြင္ ေပၚလြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ အဆုိပါႏွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ား လယွ ္အမ်ားစ၏ု သုံးပုံႏစွပ္ုကံု ိအႏိငုရ္ၿပီးေသာအခါ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဒီရာဂႏီၵကလည္း (၁၉၇၅ မွ ၁၉၇၇ အထိ) ႏွစ္ႏွစ္တုိင္တိုင္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒပါ အေျခခအံခြင္အ့ေရးမ်ားကု ိျဖတ္ေတာက္ေလ်ာခ့်ျခင္းျဖင္ ့လကတ္ုံ႔ျပနခ္ဲသ့ည။္ 
ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အာဏာ 
ရငွဆ္န္ေသာ ၾကားကာလျဖစစ္ဥတ္စခ္ ုျဖစခ္ဲသ့ည။္ ၁၉၇၇ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြငမ္ ူမွ်တေသာ 
ဆႏၵမဲေပးပြဲ က်င္းပၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနည္း မက်ေသာ 
အေလ့အထမ်ားကုိ လက္ခံလုိ စိတ္မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ အာဏာကုိ 
လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ 

၁၉၇၇ မ ွ၁၉၉၇ အထိႏစွ ္၂၀ ကာလၾကာေအာင ္FPTP စနစသ္ည ္ကေသာင္းကနင္း ေခတတ္စ္ေခတက္ု ိ
ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘုံမူဝါဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိဘဲ ညြန္႔ 
ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မိမိတုိ႔ ကိုယ္က်ဳိးသက္သက္အတြက္ 
ရွာေဖြေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့မူ်ားေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ (ကြန္ျမဴနစမ္်ား မပါဝငသ္ည္)့ ကြနဂ္ရက ္မဟတု္ေသာ 
အတုိက္အခံပါတီမ်ား စုေပါင္း၍ ဂ်နတာပါတီဟူ၍ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ ဖြဲ႕စည္းကာ 
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၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရေနရာကုိ ယူခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႕သည္လည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း 
ၿပဳိကြဲသြားခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်နတာဒဲလ္ပါတီသည ္
အာဏာရရွိလာၿပီး ယင္းပါတီကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားမ်ား ျပန္လည္ႏို္းၾကားေရး 
ဘာရတီယာ ဂ်နတာပါတီ (BJP) တုိ႔မွ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤအစုိးရအဖြဲ႕သည္ ဆယ္လတာမွ် 
သက္တမ္းရွည္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ တည္ၿငိမ္ေသာ အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ 
ဖြဲ႕စည္းရန္ မည္သည့္ပါတီကမွ် မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ BJP ပါတီမွ အမတ္ေနရာ ၁၆၁ ေနရာ 
အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေနရာ ၁၄၀ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ BJP ပါတီ၏ 
ဦးေဆာငမ္ႈျဖင္ ့ပါတမီ်ားအားလုံး အခိငုအ္မာ ပူးေပါင္းခဲသ့ည္အ့ခ်နိ္ေရာကမ္ ွေရြးေကာကပ္ြဲစနစ၏္ 
ခုိင္မာ မႈသည္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ကာ အစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျပည့္အဝ 
လူလားေျမာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ 
အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီသည္ လက္ဝဲ ပါတီမ်ား အျခားပါတီမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ 
ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယအစုိးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္အတြက္ 
အမ်ဳိးသားေကာမ္ရငွက္ု ိဖြ႕ဲ စည္းခဲသ့ည။္ ဤေကာမ္ရငွသ္ည ္ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္ပါဝငသ္ည္ ့
ေရြးေကာကပ္ြဲႏငွ္ ့သကဆ္ုငိ္ေသာ ျပ႒ာန္း ခ်ကမ္်ားကု ိျပငဆ္ငတ္ုိးခ်႕ဲရနသ္င္မ့သင္ ့ညိွႏႈငိ္းေဆြးေႏြးၾကသည။္ 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ပယ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္မလုိေၾကာင္း အဆုိျပဳခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သာမန္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 
ျပင္ဆင္ရုံျဖင့္၊ အဆင့္မျမင့္လွေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိရုံျဖင့္ရႏိုင္ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲသုံးခုတြင္ အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန္႔သည္ ဆႏၵမဲ၏ ၅၀% 
အေပါင္းတစ္ျဖစ္ေသာ မဲထက္ဝက္ ေက်ာ္ကုိမရဘဲ မဲအမ်ားစုရရွိရုံႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့
ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ကုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပျခင္း၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ကုိ ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ စတင္မိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္အခါ အမ်ဳိးသား 
ေကာ္မရွင္သည္ အိႏၵိယအစုိးရႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္္တုိ႔ကို ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS) 
စတငအ္သုံးျပဳရာ၌ အေသအခ်ာ စမ္းသပ ္စစ္ေဆးၾကရန ္အႀကံျပဳခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာက ္ဒတုယိအႀကမိ ္
ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အတြက္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီတြင္ 
ျပဳလပု္ေပးခဲသ့ည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွသ္ည ္ယင္းအဆုိျပဳခ်ကတ္ုိ႔ကု ိလိကုန္ာခဲ့ျခင္း 
မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင္ မည္သူ႔ကုိမွ်မေရြးပါဟူေသာ ေရြးစရာတစ္မ်ဳိး စတင္အသုံးျပဳ 
ေစျခင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုကုိ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတည္းက 
ပါဝင္အေရြးခံခြင့္ရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိမူ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

FPTP စနစ၏္ လပု္ေဆာငမ္ႈသည ္အဓကိ ပါတႀီကီးႏစွခ္သုာရွိေသာ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္အေကာင္းဆုံးျဖစသ္ည ္
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ဆုစိမတွ္ျပဳၾကသည။္ ဆန္႔က်ငဘ္ကအ္ေနျဖင္ ့ကြနဂ္ရကပ္ါတသီည ္အတုကိအ္ခပံါတ ီတစခ္မုမွရွဘိ ဲ
၁၉၅၂ မွ ၁၉၇၇ အထိ အေရးပါေသာေနရာကုိ ဆက္တုိက္အုပ္စုိးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ဦးတည္း 
ႀကဳိးကုိင္ခ်ယ္လွယ္မႈသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ တြင္ နိ႒ိတံခဲ့သည္။ တစ္ပါတီႀကီးစုိးမႈစနစ္မွ ႏိုင္ငံေရးႀကဳိး
ဝုိင္းပုံစံသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ပါတီ တစ္ခုႏွင့္ ပါတီစုံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အၾကား ယွဥ္ၿပဳိင္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ပါတီစုံညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုၾကား 
ယဥွၿ္ပဳငိမ္ႈကု ိဦးတညခ္ဲသ့ည။္ ဤျဖစစ္ဥသ္ည ္၂၀၀၄ ခုႏစွ ္အေထြေထြ ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပခ်နိအ္ထ ိ
ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည။္ BJP ပါတသီည ္ဟိႏၵဴမ်ဳိးႏြယ္ေရးကု ိက်ယက္်ယ္ေလာင္ေလာင ္ဟစ္ေႀကြး၍ 
အိႏိၵယလႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာရရွိမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ စတင္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ 
သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ျပည့္ၿပီးသည့္ အခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအရ ၎တုိ႔ပါတီ၏ 
လက္ယာစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ ႏိုင္လုိမင္းထက္ ရပ္တည္ ခ်က္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိလာ 
ခဲသ့ည။္ ဤသုိ႔ျဖင္ ့၎ပါတသီည ္မဆူလငမ္်ား၊ အျခားလမူ်ဳိးစမု်ား၊ ဖယခ္်နထ္ားခရံသည္ ့လတူန္းစား 
မ်ားႏငွ္ ့ဒါလစ္ေခၚ အဖိႏွပိခ္ ံမဲဆႏၵရငွမ္်ားအတြကပ္ါ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားေပးမည္ ့အားလုံး ပါဝင္ေရး 
အစအီစဥက္ု ိလကခ္ကံ်င္သ့ုံးခဲရ့သည။္ ထုလိတူန္းစားမ်ားသည ္ယခငက္ဆုလိွ်င ္ကြနဂ္ရကပ္ါတ၏ီ 
ဖယ္ခ်န္ထားသည့္အပုိင္းအျဖစ္ ယူဆခံခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။
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(ဃ) ယင္းစနစ္သည္ ေဆြမ်ဳိးစု၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ ေနထိုင္ရာေဒသေပၚတြင္ အေျခခံေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိ ေဇာင္းေပးထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသရွိ လူအမ်ားစုကုိ ဆဲြေဆာင္ 
ႏိငုမ္ည္ျဖစ္ေသာလ္ည္း အျခားလမူ်ဳိးစမု်ားအတြက ္ျပင္းထနတ္င္းမာလြန္းျခင္း သုိ႔မဟတု ္ခ်နလ္ပွထ္ား 
ခံရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေမာ္လဝီႏွင့္ ကင္ညာကဲ့သုိ႔ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္အားႀကီးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ေဒသ 
အလိကု ္ေနရာယထူားေလရ့ွသိည။္ ဤသုိ႔ျဖင္တ့ိငု္းျပညတ္ြင ္ပထဝအီေနအထားအရ ပါတအီလုကိ ္
အမာခံနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသြားေစၿပီး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏မိခင္နယ္ေျမႏွင့္ ၎တုိ႔ 
လက္ကုိင္ျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ မတူသည့္ နယ္ေျမျပင္ပတြင္ မဲဆြဲမႈျပဳလုပ္ရန္ 
မက္လုံးမ်ား နည္းပါးသြားေစသည္။  

(င) ယင္းစနစ္သည္ ပါတီတစ္ခုတည္းကသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံး 
ကု ိရရွိေစႏုငိသ္ည္ ့ေဒသအလုကိ ္တစဖ္ကသ္ကႀ္ကီးစုိးမႈဟူေသာျဖစစ္ဥက္ု ိပု၍ိတြန္းအားေပးသည။္  
အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ သက္ဆုိင္ရာေဒသတစ္ခုအတြင္းမွ 
ေထာကခ္မံႈအခိငုအ္မာရရွ၍ိ ဆႏၵမအဲသာစီးရခဲလ့ွ်င ္ယင္းေဒသ ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ လႊတ္္ေတာအ္တြင္းရွ ိ
အမတ္ေနရာအားလုံး သုိ႔မဟတု ္အားလုံးနီးပါးကု ိရရွမိည္ျဖစသ္ည။္ ဤအခ်က ္သည ္အဆုပိါေဒသမ ွ
လူနည္းစုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပခြင့္မွ ဖယ္ခ်န္ရစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ မိမိယုံၾကည္ရာ 
ကုိ လုပ္ရသည္ထက္ မိမိဘာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ဘယ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖင့္ 
သတမ္တွရ္ ယဆူရ သည္ ့စစတ္လင္းသဖြယ ္ထင္ျမငယ္ဆူသြားေစသည။္ ဤအခ်ကက္ု ိကေနဒါႏိငုင္ရံွ ိ
FPTPစနစက္ု ိက်င္သ့ုံးသမူ်ား၏ အဓကိ ေစာဒကတကမ္ႈတစရ္ပအ္ျဖစ ္အဆုိျပဳတင္ျပခဲၾ့ကသညမ္ွာ 
ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

(စ) ယင္းစနစ္သည္ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိမွ် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမျပဳေသာ 
အလဟႆျဖစ္သြား ေသာ ဆႏၵမဲမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ မ်ားျပားေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ေဒသအလိုက္ တစ္ဖက္သက္ ႀကီးစုိးမႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိပါက အထူးသျဖင့္ 
အႏၱရာယ္ႀကီးသြားတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသအတြင္းရွိ လူနည္းစုပါတီကုိ 
ေထာကခ္ၾံကသမူ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔ေရြးခ်ယလ္ုသိည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းအား ေရြးခ်ယခ္ြင္ရ့ရွ ိ
ရန္ လက္ေတြ႕က်က် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူ၍ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ခံစားမိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ႏိငုင္ံေရးစနစ္ႏငွ္ ့ကင္းကြာလာသည္အ့တြက ္အစြန္းေရာကဝ္ါဒမီ်ားအေနျဖင္ ့စနစက္ုဆိန္႔က်ငသ္ည္ ့
လႈပရ္ွားမႈမ်ားျပဳလပုရ္န ္စည္းရုံးလႈ႕ံ ေဆာ္ႏိငု္ေျခမ်ား ျမင္တ့ကလ္ာၿပီး အႏရၱာယႀ္ကီးမားေစတတပ္ါသည။္ 

(ဆ) ယင္းစနစ္သည္ ဆႏၵမဲအကြဲအၿပဲကုိ ျဖစ္ေစသည္။ သ႑န္တူပါတီႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး သည္ FPTP စနစ္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္အခါ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးအား 
မူလကမဲေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးမႈကုိ ကြဲျပားသြားေစသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ပုိ၍နည္းပါးသည့္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းကုိပင္ 
အႏိုင္ရရွိသြားေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ၏ သာဓကမွာ ထင္ရွားသည္။ (ျဖစ္ 
ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) 
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(ဇ) ယင္းစနစ္သည္ လူထု၏ခံယူခ်က္အတုိင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဥေပကၡာျပဳသလုိ 
ျဖစသ္ြားႏိငုသ္ည။္ ႏိငုင္ ံတစ္ႏိငုင္တံြင ္ပထဝီေဒသအလုကိ ္စစုည္းေနေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲေထာကခ္ ံ
အားေပးမႈ ပုံစံဆုိသည္မွာ ပါတီတစ္ခုသည္ လူထုေထာက္ခံမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းေနလွ်င္ စီရင ္
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ FPTP 
စနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီ၏ လူထု ေထာက္ခံမႈဆႏၵမဲသည ္
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ၆၀% မွ ၄၀% သုိ႔ ေလွ်ာ့က်သြားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္မူ 
၎တုိ႔ရရွထိားေသာ လႊတ္ေတာက္ိုယုစ္ားလယွ ္အေရအတြက၏္ ၈၀% မ ွ၆၀%သာ ေလွ်ာက့်သြားျခင္းဟ ု
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ၿပီး ၎၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အေနအထားကုိ မည္သုိ႔မွ် မထိခိုက္ႏိုင္ေပ။ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိပါက ယင္း FPTP 
စနစသ္ည ္လထူ၏ုသေဘာထားအျမင ္အတုငိ္း ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏိငု္ေလာက္ေအာင ္
အရာမေရာက္္လွပါ။ 

(ဈ) ေနာကဆ္ုံးအခ်ကအ္ေနျဖင္ ့FPTP စနစမ္်ားသည ္ေရြးေကာကပ္ြနဲယန္မတိ ္သတမ္တွ္ေရးဆြမဲႈအေပၚတြင ္
မွခီု ိေနရျခင္း ျဖစသ္ည။္ (ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲ- ဃ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္အ့တိငု္း) ေရြးေကာကပ္ြနဲယန္မိတိ ္
သတ္မွတ္မႈ အားလုံးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိၾကသည္သာ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမပါပဲ 
ဧကန္ဧက မွန္ကန္ေသာ အေျဖမွန္တစ္ခုတည္းကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းဟူ၍ 
မရွိစေကာင္းပါ။ ရရွိလာမည့္အေျဖရလဒ္မ်ားအား တရားဝင္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္မုိ႔ဆုိလွ်င္ နယ္နမိတ ္
ကန္႔သတ္ျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ပါတီ 
အက်ဳိးသက္သက္အတြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ 
ႀကဳိးကုိင္ ျခယ္လွယ္မည့္ ဖိအားမ်ားလည္းရွိ ေနႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤအခ်က္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင ္
ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အထူးသိသာထင္ရွားသည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
မဆဲႏၵနယမ္်ား၏ အရြယအ္စားသတမ္တွမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ကြာဟမႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါကခ္ဲသ့ည။္ 
အႀကီးဆုံးမဲဆႏၵနယ္သည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ အငယ္ဆုံးမဲဆႏၵနယ္ထက္ ၂၃ဆ ပုိမုိႀကီးမား 
ခဲ့ၿပီး အာဏာရကင္ညာအာဖရိကန္ အမ်ဳိးသားသမဂၢအား လူထုဆႏၵမဲ ၃၀% မွ်ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ အႏိုင္ရရွိေစခဲ့သည္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္ (Block Vote)

၈၀။ Block Vote ဆုိသည္မွာ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ 
ဆႏၵမဲအသာရသူ အႏိုင္ရ ႏိုင္သည့္ Plurality စနစ္ကုိ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔မဆဲႏၵနယ ္အတြင္းရွ ိလစလ္ပ္ေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာရွသိေလာက ္
ဆႏၵမဲမ်ားရရွိၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးအား ၎တုိ႔မည္သည့္ ပါတီဝင္ျဖစ္သည္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလုိဘဲ လြတ္လပ္စြာမဲေပးႏိုင္သည္။ BV စနစ္အမ်ားစုတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ 
၎တုိ႔ဆႏၵရွိသေလာက္ဆႏၵမဲမ်ားကုိ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 ၈၁။ ယင္း Block Vote စနစ္ကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား နည္းပါးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူ၍ 
ေျခေျချမစ္ျမစ္ မရွိ ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ယင္း 



63

Block Vote  ေရြးေကာကတ္င ္ေျမွာကပ္ုစံနစက္ု ိအသုံးျပဳခဲၾ့ကသည္ ့ႏိငုင္မံ်ားမွာ - ေကမနက္ၽြန္းစမု်ား၊ 
ေဖာကၠလန္ကၽြန္းစုမ်ား၊ ဂန္ဇီ၊ ကူဝိတ္၊ လာအုိ၊ လက္ဘႏြန္၊ ေမာ္လ္ဒုိက္၊ ပါလက္စတုိင္း၊ 
ဆီရီးယားအာရပ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ တြန္ဂါႏွင့္ တူဗာလူႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကုိ ၁၉၈၉ 
တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဂုိလီးယား၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
တုိ႔တြင္လည္း အသုံးျပဳခဲ့ပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ စနစ္၏ရလဒ္မ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ 
အဆုိပါႏိုင္ငံအားလုံး တြင္ ယင္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါသည္။ 

၈၂။ အားသာခ်ကမ္်ား - မဲဆႏၵရငွအ္ေနျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းတစဥ္ီးခ်င္းအား မဲေပးႏိငုခ္ြင္က့ု ိ
ထိန္းသိမ္းေပးထား ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရြယ္အစားရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ FPTP စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာေသာ္ ပါတီမ်ား၏က႑ကုိ ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
လုိက္ဖက္ညီမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈစြမ္းရည္ အေကာင္းဆုံးျပႏိုင္သည့္ ပါတီမ်ားကုိ ခုိင္မာလာႏို္င္ေစျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ BV စနစ္သည္ မၾကာခဏ ခ်ီးမြမ္းခံရတတ္သည္။ 

၈၃။ အားနည္းခ်ကမ္်ား - သုိ႔ရာတြငယ္င္း Block Vote စနစသ္ညလ္ည္း ေရြးေကာကပ္ြရဲလဒမ္်ားအေပၚ၌ 
ႀကဳိတင္ခန္ ႔မွန္း၍မရေသာ မလုိလားအပ္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- အကယ္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵမဲမ်ားအားလုံးကုိ ပါတီတစ္ခုတည္းရွိ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္သာ ေပးလုိက္ပါက FPTP စနစ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိပင ္
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ပါတီမ်ားသည္ Block Vote 
စနစအ္ရ လစလ္ပ္ေနေသာ ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာတုငိ္းအတြက ္၎တုိ႔ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကု ိအဆုိျပဳ၍ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားကုလိည္း ၎တုိ႔အဆုိျပဳထားသည္ ့ကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္းရွ ိကုယိစ္ားလယွအ္ားလုံးကု ိ
မဲေပးေစသည့္အခါ ယင္းသုိ႔အခ်ဳိးမညီမွ်မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေမာ္ရိသွ် 
ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၈၂ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံ ပါတီေဟာင္းတစ္ခုသည္ ၆၄% ႏွင့္ ၆၅% 
မွ်ေသာ ဆႏၵမဲျဖင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ဝင္ ေနရာအားလုံးကုိ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္က 
အစုိးရႏငွ္အ့ၿပိဳင ္အတုကိအ္ခပံါတ ီရွရိမညဟ္ူေသာ အယအူဆေပၚတြင ္အေျခခသံည္ ့လႊတ္ေတာစ္နစ၏္ 
လပုင္န္းမ်ား ထထိိေရာက္ေရာက ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ႀကီးမားေသာ အခကအ္ခ ဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည။္ 
ယင္းေမာရသိွ်ႏိငုင္၌ံ ေထာကခ္မံႈ အမ်ားဆုံးရရွိေသာလ္ည္း က်ရႈံးခဲသ့ ူကိယုစ္ားလယွမ္်ား အတြက ္
ရညရ္ြယ၍္ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား စစီဥ္ေပးျခင္းကသာ ယင္းအားနည္းခ်ကက္ု ိတစစ္တိတ္စပ္ုငိ္း 
ျဖည့္စြက္ရာ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၅၃ တြင္ရႈ)

  ေရြးေက
ာက

္ပြဲ စံနစ္မ်ား ႏွင့္ ယ
င္းတ

ို႔၏
 အ

က
်ိဳးဆ

က
္မ်ား

Block Vote (BV) – ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ား (Multi-Member 
districts) တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (Plurality/Majority) စနစ္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တစ္ဦးထက္ပုိသည့္နည္းတ ူ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္လည္း ဆႏၵမဲတစ္မဲထက္ပုိ၍ ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲေပးစနစ္သည္ 
ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳစနစ္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက 
အႏိုင္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
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၈၄။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္မူ Block Vote စနစ္အား ပါတီစနစ္ကုိ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားသြားရန္ 
တြန္းအားေပးသည့္ အရာအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္တည္းရွိ 
ပါတီတစ္ခုထက္ပုိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ 
ရရွိရန္အတြက္ တစ္ပါတီတည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္းကို ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကေစသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ယင္းစနစ္ကုိ ပါတီတြင္းဂုိဏ္းဂဏကြဲေစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ 
အရာအျဖစ္ ရံဖန္ရံခါ ရႈျမင္ၾကသည္။ 

၈၅။ ထုိ႔ေၾကာင္ပ့င ္မၾကာမီႏစွမ္်ားအတြင္း ႏိငုင္အံေတာမ္်ားမ်ားသည ္Block Vote စနစအ္ား ပစပ္ယ၍္ 
အျခားစနစ ္မ်ားကုသိာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယခ္ဲၾ့ကသည။္ ၁၉၉၀ ခုႏစွ ္ေႏွာင္းပိငု္းကာလမ်ားတြင ္ထုငိ္းႏိငုင္ ံ
ႏငွ္ ့ဖလိစပ္ိငု္ႏိငုင္ံႏစွခ္ ုစလုံးသည ္BV စနစမ္ ွစနစ္ေရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလအဲသုံးျပဳခဲၾ့ကသည။္ အဆုပိါ 
ႏစွ္ႏိငုင္စံလုံး၏ ျဖစရ္ပမ္်ားတြင ္ေျပာင္း လမဲႈ ျပဳလပုရ္နအ္တြက ္အဓကိ ေဆာငရ္ြကခ္ဲရ့သည္အ့ရာမွာ 
မဲဝယ္ယူသလုိျဖစ္ခဲ့သည့္ စနစ္ေဟာင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ 
ခုိင္မာလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ (ထုိင္းႏိုင္ငံျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) စ္
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ပါလက္စတုိင္း

“ႏိုင္ငံေရးအရ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားက 

စနစ္ကုိ ပုံေဖာ္လ်က္ရွိသည္”

အင္ဒရူး အဲလစ္

 အစၥေရးႏိငုင္ံႏငွ္ ့ပါလကစ္တုငိ္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြကဲ (PLO) တုိ႔ၾကား ၁၉၉၃ ခုႏစွ္ေႏွာင္းပုငိ္းတြငမ္ ွ
အတည္ျပဳႏိငု ္ခဲ့ေသာ ေအာစ္လုသိေဘာတခူ်ကဆ္ုငိရ္ာ အေျခခသံေဘာတရားမ်ား ေၾကညာခ်က၌္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကမ္ည္ ့ပါ လကစ္တုငိ္းေကာငစ္တီစခ္ ုဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏငွ္ ့သကဆ္ုငိ္ေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်ကတ္စခ္ပုါရွသိည။္ ယင္းေအာစ္လု ိသေဘာတညူခီ်ကက္ု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာဖ္ုိ႔ဆုလိွ်င ္
ၾကားျဖတသ္ေဘာတမူႈ ကဲသ့ုိ႔ေသာ သေဘာတညူခီ်ကဆ္ုငိရ္ာ အေသးစတိ ္ညွိႏႈငိ္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ဳိးကု ိ
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေပေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာလ၌ တာဘာၿမိဳ႕တြင္ 
ပါလက္စတုိင္းဥပေဒျပဳေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ 
ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ား ပါဝငခ္ဲၿ့ပီး သီးသန္႔အခ်ကအ္ေနျဖင္ ့အဆုပိါေကာငစ္၏ီ အပုခ္်ဳပ္ေရး အာဏာပုငိအ္ဖြ႕ဲ၏ 
အႀကီးအကဲ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္းအတြကပ္ါ အက်ဳံးဝငခ္ဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာက ္၁၉၉၆ ဇနန္ဝါရ ီ
(၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ပါလကစ္တုငိ္း အာဏာပုငိအ္ဖြ႕ဲႏငွ္ ့ပါလကစ္တုငိ္းဥပေဒျပဳေကာငစ္၏ီ အႀကီးအက ဲ
(Races) ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္သေဘာတူညီမႈ ရယူေရးဆုိင္ရာ 
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္အၿပဳိင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီစဥ္မႈႏွင့္ 
ပတသ္ကသ္ည္ ့အေသးစတိ ္အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳ႕ိသည ္ၾကားျဖတသ္ေဘာတညူခီ်ကတ္ြင ္ပါရွသိည္ ့
ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ကုကိည္မီႈရွိေစရမညဆ္ုိေသာလ္ည္း ေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
က်င္းပပုံတုိ႔သည္ ပါလက္စတုိင္းမ်ား၏ တာဝန္လုံးလုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးပုံစံႏွင့္ 
အဓိက ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္ပုိင္းမွသာ ေနသားတက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာကပ္ြဆဲုငိရ္ာ ႏိငုင္ံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္မွ်ေသာ 
နည္းစနစမ္်ား အေပၚ၌ ထထိိေရာက္ေရာက ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိေလသည။္ ရာဆာအာရာဖတသ္ညသ္ာ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီး၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏႈိင္းမႈကုိလည္း မဆုိစေလာက္သာ ျပဳလုပ္၍ တစ္ႀကိမ္တည္းက်င္းပေပးသည့္ FPTP စနစ္ကုိပင ္
က်င့္သုံးမည္ဆုိသည္ကုိ လူတုိင္းက ႀကဳိတင္သိျမင္ခဲ့ေလသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ထုိသုိ႔ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ဆႏၵမဲ 
၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ အာရာဖတ္သည္သာ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေလသည္။ 
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ဥပေဒျပဳေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စနစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္မူ ထုိသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ ပထမအခ်က္မွာ ၾကားျဖတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
လက္သင့္ခံ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ သေဘာတူညီညြတ္မႈမ်ဳိး ပါလက္စတုိင္းလူ႔ 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေပၚထြက္လာၿပီးျဖစ္ေသာ 
ပါလကစ္တုငိ္း အာဏာပုငိအ္ဖြ႕ဲကလည္း ဟမ္းမားစ္ႏငွ္ ့အျခားအစၥလာမၼစ ္လႈပရ္ွားေရး အဖြ႕ဲဝငမ္်ားႏငွ္ ့
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၌ ၎တုိ႔ပါဝင္ေရးႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေသာ ကာလၾကာ 
ရွည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္သည္ သေႏၶတည္စ အေျခအေနမွာပင္ရွိေနေသး၍ ျဖစ္သည္။ အစၥေရးမ်ားႏွင့္ 
“ေနာက္ဆုံးအေနအထား” ရရွိရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စည္လုံးညီညြတ္မႈ 
လုအိပသ္ည္အ့ားေလ်ာစ္ြာ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ေဆာငရ္ြကရ္န ္လုအိပသ္ည္ ့ႏုငိင္ံေရးပုစံတံစခ္ုျဖစရ္ုသံာမက 
‘ဖာတာ’ သည္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အသြင္သ႑ာန္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အျခားမတူညီေသာ ပါတီငယ္အခ်ဳိ႕ ေပၚထြက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း အလားအလာရွိေသာ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ဖာတာႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိဘဲ သီးျခားရပ္တည္လုိခဲ့ၾကသည္။ 
တတိယအခ်က္မွာ လက္ကုိင္ျပဳက်င့္သုံးသင့္သည့္ အစဥ္အလာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အခ်ဳိ႕ 
တည္ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂါဇာရွိ ေဒသႏၱရ 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အဂီ်စလ္ပုန္ည္းလပုဟ္နမ္်ား အသုံးျပဳ၍ က်င္းပခဲ ့ၿပီး ၁၉၇၀ ႏစွမ္်ားအတြင္း 
အေနာကဘ္ကက္မ္းရွၿိမဳ႕ိမ်ားတြငမ္ ူၿဗတိသိွ်အပုခ္်ဳပမ္ႈေၾကာင္ ့အစဥအ္လာျဖစ္ေပၚခဲရ့သည္ ့ေဂ်ာဒ္န ္
လပုန္ည္းလပုဟ္နမ္်ားကု ိက်င့သ္ုံးခဲၾ့ကသည။္ အထူးသျဖင္ ့ေဂ်ာဒ္န၏္လပုန္ည္းလပုဟ္နက္ု ိလကခ္ ံ
က်င့္သုံးမည္ဆုိပါ က ဖိအားအခ်ဳိ႕ခံစားခဲ့ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ကုယိစ္ားလယွအ္ေျချပဳ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယမ္ႈသည ္ေအာကပ္ါဖအိားသုံးရပ္ေၾကာင္ ့
ေပၚထြက္လာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ- ယခင္က သေဘာတူညီမႈျဖစ္စဥ္ကုိ 
ျငင္းပယသ္ည္ ့လႈပရ္ွားမႈမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ္ေနေသာ သမရုိးက်မဟတု္ေသာနည္းျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွ ္
အျဖစ ္ပါဝင္ေနသည္ ့ပဂုၢဳလိမ္်ားအတြက ္လမ္းဖြင္ ့ေပးလုိျခင္း၊ ထငရ္ွားေသာပဂုၢဳလိ ္အေတာမ္်ားမ်ားက 
သီးျခားရပတ္ညသ္မူ်ားအျဖစ ္ရပတ္ညလ္ုသိည္ ့ဆႏၵရွိျခင္းႏငွ့ ္သမုငိ္းဝငခ္ဲ့ေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားကု ိ
ျပနလ္ညထ္နိ္းသမိ္းလုိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည။္ ရုိးရငွ္းလြယက္မူႈ၊ ပြင္လ့င္း ျမငသ္ာမႈ၊ မဲေရတြကရ္ာတြင ္
ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ မဲရလဒ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မႈစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသည့္အခါ မဲရုံ၌ပင္ ဆႏၵမဲမ်ားေရတြက္သည့္နည္းကုိ အေလးေပးစဥ္းစားခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရသည့္ စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Alternative Vote ႏွင့္ Single 
Transferable Vote စနစ္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္စရာစနစ္မ်ား စာရင္းမွဖယ္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ မိမိတုိ႔ေဒသ၌ 
မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား သဘာဝအတုိင္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆက Block 
Vote  စနစက္ု ိေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ အေၾကာင္းမွာ ေဒသအတြင္း၌ ဂါဇာၿမဳ႕ိကဲသ့ုိ႔ ကုယိစ္ားလယွ ္
၁၂ ဦးအထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ႀကီးမွသည္ ၿမဳိ႕ငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ယာရီခ်ဳိ၊ ဆာလဖစ္ႏွင့္ 
က်ဴဘားစ္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သဘာဝအတုိင္း 
ကြဲျပားစြာ တည္ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူနည္းစုမ်ား ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေရးကုိ အဓိကထား၍ ထပ္မံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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အထူးသျဖင္ ့(မဆဲႏၵ ရငွမ္်ား၏ ၁၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းခန္႔ကု ိအက်ဳံးဝင္ေစသည္)့ ခရစယ္ာနအ္သုငိ္းအဝိငု္းႏငွ္ ့
(နပဘ္လကစ္ၿမဳ႕ိအနီးရွ ိလဥူီးေရ ရာဂဏန္းမွ်သာ စုေဝးေနထုငိၾ္ကေသာ) ဆမာရစတ္နမ္်ားအတြက ္
ရည္ရြယ္၍ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ အေျမာက္အမ်ား စုေဝးေနထုိင္ၾကသည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ေလးခု၌ Block Vote စနစ္အရ ၎ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အမတ္ ေနရာ ၆ ေနရာကုိ 
ဖယခ္်နထ္ားခဲၿ့ပီး (ဘကသ္လ္ဟီမ္ႏငွ္ ့ေဂ်ရစူလငတ္ုိ႔အတြက္ႏစွ္ေနရာစီႏငွ္ ့ရာမယလ္ာႏငွ္ ့ဂါဇာၿမဳ႕ိ 
မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာစီ) နမ္ဘလက္စ္အနီးရွိ ဆမာရစ္တန္မ်ားအတြက္ အမတ္တစ္ေနရာ 
ဖယ္ခ်န္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္အရ ခရစ္ယာန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ 
ခရစယ္ာနမ္်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတအိလင္း ေၾကညာရနလ္ုသိည။္ Block Vote စနစ္ျဖင္ ့ဆႏၵမဲေရတြက၍္ 
ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ သီးသန္႔ဖယ္ေပးထားသည္ ့ထပိဆ္ုံးေနရာ မ်ားတြင ္ခရစယ္ာန ္ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား 
လုံေလာက္ေအာင္ ေနရာမရရွိၾကသည့္အခါ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ 
ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္ စာရင္းအတြင္းရွိ ဆႏၵမဲအနည္းဆုံးရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေနရာတြင္ 
၎ ကုိယ္စားလွယ္ေလာက္ ဆႏၵမဲမရရွိေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားအနက္ မဲအျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ 
ခရစ္ယာန္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ အစားထုိးလုိက္မည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္လည္း 
မဲဆႏၵနယ္ေလးခုစလုံး၌ ထုိအတုိင္းပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ျခင္းမခံရသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာက္ ဆႏၵမဲမရရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ 
ကုိုယ္စားလွယ္မ်ား ဥပေဒျပဳေကာင္စီအတြင္း၌ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ ဤ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေရးဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ ယင္းအခ်က္ကုိ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္၏ု ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအက်ဳိး ဆက ္တစခ္အုေနျဖင္လ့ည္းေကာင္း၊ 
တရားဝင္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ BV စနစ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိ၍ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ဂါဇာၿမဳိ႕အတြက ္
အဆုိျပဳထားသည္ ့ကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္းတြင ္ကုယိစ္ားလယွရ္စွဆ္ယ္ခ့နုစဥ္ီးမွွ် ပါဝငခ္ဲ့ေသာလ္ည္း 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ တစ္မီတာမွ် ရွည္လ်ားေသာ ဆႏၵမဲျပားကုိ က်င္က်င္လည္လည္ အသုံးျပဳ 
ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အနည္းငယ္တုိ႔ပါ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ရပ္တည္ခြင့္ရခဲ့သည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက ္
ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အနည္းဆုံး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းကိုလည္း 
ေရြးေကာက ္တင္ေျမွာက္ႏိငုခ္ဲသ့ည။္ ဖာတာရွ ိကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္းမ ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္
အက်ဳိးျဖစထ္ြန္းေစခဲသ့ညဟ္ ုဆုိေသာလ္ည္း မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္မ့ ူလထူုေထာကခ္မံႈ အမ်ားအျပား 
ရရွထိားေသာ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ေထာကခ္မံႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကု ိ
ျပတ္ျပတသ္ားသား ခြဲျခားႏိငုခ္ဲ့ေလသည။္ လနူည္းစမု်ားအတြက ္ကုယိစ္ားျပဳမည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ား 
ေရြးခ်ယ္ေပးႏုငိခ္ဲသ့ည္န့ည္းတ ူသီးျခားရပတ္ည္ေနသမူ်ားထမံ ွဦးစီးေဆာငရ္ြက္ေနသမူ်ားကုလိည္း 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လုိသည္ထက္ပုိ၍ သီးသန္႔ခြဲျခား 
ရပတ္ည ္သည္ ့အသြငသ္႑ာနရ္ွိေသာ ၿမိဳ႕ငယမ္်ားသညပ္င ္၎တုိ႔၏ၿမဳ႕ိအတြက ္ကုယိစ္ားျပဳႏိငုမ္ည္ ့
ကုယိစ္ားလယွမ္်ား ရရွ ိႏိငုခ္ဲသ့ည။္ ဤသုိ႔ျဖင္ ့၁၉၉၆ ခုႏစွတ္ြင ္သမၼတႏငွ္ ့ဥပေဒျပဳေကာငစ္တီုိ႔သည ္
ပါလက္စတုိင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ တရားဝင္မႈဟူေသာ အတုိင္းအတာ အတြင္းမွေန၍ 
လႊတ္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အရယူႏိုင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ 
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Party Block Vote - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပုိ ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ 
ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ္ျဖစသ္ည။္ ယင္းစနစအ္ရ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္မမိိေရြးခ်ယလ္ုသိည္ ့
ပါတီတစ္ခုအတြက္ ပါတီ ဗဟုိျပဳဆႏၵမဲတစ္မဲကုိေပးၾကရၿပီး ကုိယ္စားလွယ္္ေလာင္းမ်ားကုိမူ 
ေရြးခ်ယ္ရျခင္း မရွိေပ။ ဆႏၵမဲအမ်ားစု ရရွိ သည့္ပါတီက သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ 
အမတ္ေနရာတုိင္းကုိ အႏိုင္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီဗဟိုျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ Party Block Vote (PBV)

 ၈၆။ Party Block Vote စနစ္တြင္ FPTP စနစ္ႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား 
ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားရွိျခင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ မဆဲႏၵရငွမ္်ားတြင ္ဆႏၵမတဲစခ္သုာ ေရြးခ်ယခ္ြင္ရ့ွၿိပီး 

ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ 
အဆုိျပဳပါတီစာရင္းမွ ႏွစ္သက္ရာပါတီကို ေရြးခ်ယ္ရ သည္။ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ပါတီသည္ 
မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ အမတ္ေနရာအားလုံးကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိပါတီမွ အဆုိျပဳထားသည့္ 
ကိယုစ္ားလယွစ္ာရင္းတြင ္ပါဝငသ္ည္ ့ကိယုစ္ားလယွအ္ားလုံးသညလ္ည္း တစပ္ါတည္း ေရြးေကာက ္
တင္ေျမွာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ FPTP စနစ္ႏွင့္ တူသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အႏိုင္ရသူအေနျဖင့္ 
ဆႏၵမဲမ်ား၏ ပကတိ အမ်ားစုကုိ ရရွိရန္မလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ PBV စနစ္ကုိ 
သီးသန္႔စနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္၏အဓိက က႑တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ 
ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံမွာ - ကင္မရြန္၊  ခ်က္၊ လီဘူတီႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၈၇။ အားသာခ်က္မ်ား - PBV စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း၊ ခုိင္မာေသာ 
ပါတီမ်ားကုိ အားေပးျခင္းႏွင့္ လူနည္းစုကုိယ္စားျပဳမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အလုိ႔ငွာ လူမ်ဳိးစုံ 
ေရာယကွ္ေနသည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း အမညစ္ာရင္းမ်ားကု ိတငသ္ြင္းခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ ျဖစသ္ည။္ 
ယင္းစနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မ်ဳိးႏြယ္စုအရ ကြဲျပားေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းကုိ 
တငသ္ြင္းႏုငိသ္ျဖင္ ့လမူ်ဳိးစအုလုကိ ္အညအီမွ် ကုယိစ္ားျပဳမႈကု ိအေထာကအ္ကူျဖစ္ေစသည။္ ထုိ႔ျပင ္
အမနွတ္ကယအ္ားျဖင္လ့ည္း ယင္းစနစက္ု ိထုသိုိ႔မျဖစ္ျဖစ္ေအာင ္ပုစံံေရးဆြဲႏိငုပ္ါေသးသည။္ ဂ်ဘီ ူ
တီႏုငိင္၌ံ ပါတစီာရင္းတုငိ္းတြင ္မ်ဳိးႏြယစ္အုသီးသီးမ ွအလႊာစုံေရာယကွ္ေနသည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ား 
မျဖစ္မေန ပါရသည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစုကုိ မ်ဳိးႏြယ္စုကုိယ္စားျပဳ 
မဆဲႏၵနယအ္ျဖစ ္အသအိမတွ ္ျပဳထားသည္ ့ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယ ္
မ်ားမ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားျခင္း ျဖစ ္သည။္ ပါတစီာရင္းတိငု္း သုိ႔မဟတု ္မ်ဳိးႏြယစ္စုာရင္းတုငိ္း၌ 
ပါဝငသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအနက ္အနည္းဆုံး ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးသည ္မေလး၊ အိႏိၵယ သုိ႔မဟတု ္
အျခားလူနည္းစုအသုိက္အဝန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ကုိ ျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၌ 
လထူုေထာကခ္မံႈ အမ်ားဆုံးရရွိေသာလ္ည္း ရႈံးနမိ္သ့ြားသည္ ့အတုကိအ္ခကံုယိစ္ား လယွမ္်ားအတြက ္
ရည္ရြယ္ရန္ “အေကာင္းဆုံးအရႈံးသမား” ဟူေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ အေျခ 
အေနအရ စီစဥ္အသုံးျပဳပါေသးသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဆီနီေဂါႏွင့္ တူနီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း 
၎တုိ႔အသုံးျပဳလ်က ္ရွသိည္ ့စငၿ္ပဳငိစ္နစတ္ြင ္ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိုယုစ္ားျပဳစနစက္ု ိကုယိစ္ားျပဳသည္ ့
စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ယင္း Party Block Vote စနစ္ကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။
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Alternative Vote - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရမည့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္တစ္မ်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဦးစား ေပး ႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင္ 
ေရးျခစ္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ကနိ္းဂဏန္းမ်ား အသုံးျပဳရသည။္ ပထမ ဦးစား ေပးတရားဝငဆ္ႏၵမမဲ်ား၏ 
ပကတိအမ်ားစု (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အေပါင္းတစ္) ကုိ ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသဟူ ုေၾကညာသည။္ အကယ၍္ မညသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ ွ
ယင္းပထမဦးစားေပး ဆႏၵမမဲ်ား၏ ပကတအိမ်ားစကုု ိရရွိျခင္းမရွပိါက ဆႏၵမအဲနည္းဆုံးရရွသိည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ဆႏၵမဲမ်ားရွိ ဒုတိယဦးစားေပး 
ဆႏၵမဲေပးမႈမ်ားကုိ အျခားကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားထံသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးမ ွ
ပကတမိအဲမ်ားစရုရွသိညအ္ထ ိျပနလ္ည္ေဝငွေပးသည။္ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားထက ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ဆႏၵမဲေပးၾကရသည္။

၈၈။ အားနည္းခ်က္မ်ား- သုိ႔ရာတြင္ Party Block Vote စနစ္တြင္လည္း FPTP စနစ္၏ အားနည္း 
ခ်က္အမ်ားစုကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါေသးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပါတီတစ္ခုခုက သာမာန္မဲအမ်ားစုရရွိရုံျဖင့္ 
အမတ္ေနရာအားလုံးနီးပါးကု ိအႏုငိရ္ရွ ိသြားသည္အ့ခါမ်ိဳး၌ လြနစ္ြာအခ်ိဳးမညမီ်ွေသာ ရလဒမ္်ားကုပိင ္
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ီဘူတီႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၇ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတ၏အာဏာရညြန္႔ေပါင္း 
အစုိးရအဖြဲ႔သည္ အမတ္ေနရာအားလုံးကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ အတုိက္အခံပါတီႏွစ္ခုမွာ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း မည္သည့္ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိမွ မရရွိခဲ့ေပ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး ဗဟု / အမ်ားစု စနစ္ Alternative Vote (AV) 

၈၉။ FPTP စနစ္ အသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ AV ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ က်င္းပေလ့ရွိ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၎တုိ႔၏မဲျပားေပၚတြင္ ဆႏၵမဲေရးျခစ္ရာတြင္ AV စနစ္က FPTP စနစ္ထက္ပုိ၍ 
ေရြးခ်ယစ္ရာမ်ားေပးထားပါသည။္ AV စနစအ္ရ မဆဲႏၵရငွမ္်ား သည ္၎တုိ႔ႏစွသ္က္ေရြးခ်ယ္ေသာ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းကု ိေဖာ္ျပရုမံွ်သကသ္က ္မဟတုဘ္ ဲအႏစွသ္ကဆ္ုံး ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း 
ကုိ အမွတ္စဥ္ (၁) ။ ဒုတိယဦးစားေပး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ နံပါတ္ (၂)၊ တတိယ ဦးစား ေပး 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို္ နံပါတ္ (၃) စသျဖင့္ အမွတ္အသားယူၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ 
အစဥ္လုိက္ တန္းစီေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းစနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ပထမ 
အႏွစ္သက္ဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရုံမွ် မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
အသီးသီးေပၚ၌ မိမိတုိ႔၏ဦးစားေပး ႏွစ္သက္မႈကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ AVစနစ္ 
အသုံးျပဳႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးအဆင့္လိုက္ မဲေပးျခင္းဟူ၍ 
သိၾကသည္။ (Broda Count, STV ႏွင့္ Supplementary Vote  မ်ားသည္လည္း ယင္းဦးစားေပး 
အဆင့္ လုိက္မဲေပးျခင္းစနစ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
၉၀။ AV စနစ္သည္ ဆႏၵမဲမ်ားေရတြက္ရာတြင္မူ FPTP စနစ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ FPTP ႏွင့္ 
Two-Round စနစ္မ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ အေရအတြက္ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရေသာမဲ (၅၀% 
အေပါင္း တစ္)ကုုိ ရရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
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ခံရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ် အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရျခင္းမရွိပါက 
AV စနစ္အရ ပထမဦးစားေပး ဆႏၵမဲအနည္းဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ မဲေရတြက္ျခင္းမွ 
ဖယထ္တု၍္ ၎ရရွထိားေသာမမဲ်ားကု ိဒတုယိဦးစားေပး ေရြးခ်ယမ္ႈျပဳလပုရ္န ္က်နရ္ွိေနေသးသည္ ့
အမတ္မ်ားအတြက္ မည္မွ်ခြဲေပးႏိုင္မည္ကုိ စစ္ေဆးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းမဲျပားေပၚတြင္ 
ေရးျခစ္ထားသည့္အတိုင္း ဦးစားေပး အဆင့္ အမ်ားဆုံးရရွိထားေသာ က်န္ရွိေနသည့္ မည္သည့္ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းကုမိဆု ိဆႏၵမဲမ်ားအား လႊဲေျပာင္း ေပးသည။္ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းတစဥ္ီး 
ဆႏၵမဲပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည္ဟု ေၾကညာၿပီးသည္အထိ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထပ္တလဲလဲ ျပဳလုပ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ AV စနစ္သည္ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိသူ 
ကုိသာ အႏိုင္ေပးသည္ majoritarian စနစ္တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ 
 

 ၉၁။ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း AV စနစ္ကဲ့သုိ႔ ဦးစားေပး မဲေရြးခ်ယ္ရသည့္စနစ္ 
မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲျပားေပၚ၌ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံး သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ 
အမည္စာရင္းကုိ နံပါတ္စဥ္တပ္ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းပါသည္။ ဤသုိ႔႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္တရားဝင္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္စရာ မေပး ထားသျဖင့္ မဲေရတြက္သည့္ 
ေနာကဆ္ုံးအဆင္တ့ြင ္အလဟႆမမဲ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကု ိနည္းပါသြားေစသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ဤစနစ ္
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သည္ တရားမဝင္မဲ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာမႈကုိ ဦးတည္ႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ အႀကဳိက္တူေနသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ လုံးလုံးမႏွစ္သက္သည့္အခါ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ေစသည္။ 

၉၂။ AV စနစ္ကုိ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖီဂ်ီႏွင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ဤအခ်က္သည္ အထက္တြင္ ျပဆုိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ေဒသအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ 
အသုံးျပဳေနပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သာဓက ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ (စာပုိ္ဒ္-၇၄တြင္ရႈ) 
လက္ရွိကာလ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ား၌ AV စနစ္ကုိ အသုံးျပဳေနရသည့္ သာဓကအားလုံးသည္ 
အုရိနွန္ီးယားတြင ္ေပၚေပါက္ေနသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ဥေရာပႏငွ္ ့ေျမာကအ္ေမရကိ၏ ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင့ ္
ေအာက္ရွိ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္လည္း AV စနစ္၏ မူကြဲမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾကၿပီး အုိင္ယာလန္ 
ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္လည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

၉၃။ အားသာခ်က္မ်ား - ဆႏၵမဲမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ 
အသီးသီးမွ ရရွိထားသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ စုစည္းမိသြားေစၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အႏိုင္ရရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ ကြဲျပားေသာ္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိေနသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း 
မသိြားေစႏိငုသ္ည။္ AV စနစအ္ရ အေရြးခရံရန ္ေမွ်ာလ္င္ခ့်က ္နည္းပါေသာ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း အား 
ေထာကခ္မံႈမ်ားမတွဆင္ ့အဓကိ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း၏ ေရြးခ်ယခ္ရံမႈကုိ ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိငုသ္ည။္ 
ဤအခ်က္ေၾကာင္ပ့ငလ္ွ်င ္မွ်တေသာႏိငုင္ံေရးအား တုိးတက္ေအာင ္ေဆာငရ္ြကရ္ာ၌ AV စနစသ္ညသ္ာ 
အေကာင္းဆုံးစနစ္ျဖစသ္ညဟ္ ုမၾကာခဏ ျငင္းခုၾံကသည။္ အေၾကာင္းမွာ ယင္းစနစအ္ရ ကုယိစ္ား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔အားေထာက္ခံသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲကုိသာမက အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
ဒုတိယဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မျဖစ္မေနရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဂုဏိ္းဂဏစြ ဲကစိၥရပမ္်ားအေပၚ၌သာ အာရုမံစုကိဘ္ ဲအေျခခကံ်ယ္ျပန္႔ခိငုမ္ာေသာ 
ႏိငုင္ံေရးအျမငရ္ွသိည္ ့စြဲေဆာငမ္ႈမ်ဳိးကု ိျပဳလပုရ္သည။္ AV စနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ၾသ စေၾတးလ်ႏိငုင္၏ံ 
အေတြ႕အႀကံဳသည္ ဤျငင္းခုံမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အဓိက ပါတီႀကီးမ်ား 
သည္ ပါတီငယ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ ဒုတိယဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ရရန္အတြက္ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲမတိငုမ္ကီပင ္ႏစွဥ္ီးႏစွဖ္က ္အေပးအယူျပဳလပုရ္န ္အထူးတလည ္ႀကဳိးစားၾကရသည။္ 
ထုသိုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းကု ိဦးစားေပးမႈ ဖလယွ္ျခင္း ဟုေခၚၾကသည။္ ထုမိွ်မက ေထာကခ္မံႈအမ်ားစရုရွရိန ္
လုအိပ္ျခင္းေၾကာင္ ့AV စနစသ္ည ္ေရြးခ်ယတ္င္ေျမွာကခ္ရံေသာ လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ားအား 
သေဘာတူညီမႈကုိ တုိးပြားေစၿပီး ၎တုိ႔ယူဆထားေသာ တရားဝင္ျဖစ္မႈကုိ ျမင့္တင္ေပးသည္။ 

AV စနစ္ကုိ အသုံးျပဳေသာ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳသည္ 
လုိက္ေလ်ာညီ ေထြရွိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေပၚေပါက္လာရန္ အေရးပါေသာ 
ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း လွစ္ဟျပေနသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားတြင္၌ AV စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းစနစ္၏ မူကြဲတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ Supplementary Vote စနစ္ကုိ ေဘာ့စ္နီးယား၊ လန္ဒန္ႏွင့္ 
ဆန္ဖရန္စစၥကုိတုိ႔တြင္လည္း လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၈၂ - ၁၈၆ တြင္ရႈ) 

၉၄။ အားနည္းခ်ကမ္်ား - မညသ္ုိ႔ပငဆ္ုိေစ AV စနစတ္ြငလ္ည္း အားနည္းခ်က ္အေျမာကအ္မ်ားရွပိါသည။္ 
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ပထမ အခ်က္အေနႏွင့္ ယင္းစနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရန္ ထုိက္သင့္ေသာ စာတတ္ေျမွာက္မႈ 
အတုိင္းအတာကုိ လုိ္အပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ယင္းစနစ္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ PR စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက အခ်ဳိးမညီမွ်ေသာရလဒ္ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ သုိ႔မဟတု ္တစခ္ါတစရ္၌ံ FPTP စနစ္ႏငွ္ ့ႏႈငိ္း ယဥွလ္ွ်ငပ္င ္ယင္းရလဒမ္်ဳိးကု ိပု၍ိ 
ရႏိငုဖ္ြယရ္ွသိည။္ ထုိ႔ျပင ္မွ်တေသာ ႏိငုင္ံေရးရလဒမ္်ား ေပၚေပါက္ေစရန ္AV စနစ ္၏ အလားအလာ 
သည္ ရွိရင္းစြဲလူမႈေရးႏွင့္ လူဦးေရထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြားမူတည္ေနရသည္။ 
ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား 
သင့္ျမတ္ညီညြတ္ေရးကုိ အားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) သုိ႔ေသာ္အစတြင္ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ၁၉၉၇ မွ ၁၉၄၆ အထိ ၾသစေၾတးလွ်ဆိနိတ္လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းစနစ္ 
အသုံးျပဳျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ မတွသ္ားသင္သ့ည္အ့ခ်ကမ္ွာ AV စနစ ္သည ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္
ပုိေရြးခ်ယ္ေသာ မဆဲႏၵနယႀ္ကီးမ်ားတြင ္အသုံးျပဳပါက ေကာင္းမြနစ္ြာ လညပ္တ ္ေဆာငရ္ြက္ေပးႏိငု္ျခင္း 
မရွိေပ။ (စာပုိဒ္ ၃၂ တြင္ရႈ)
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ပါပူဝါနယူးဂီနီ

လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ေနရာေပးမႈကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မက္လုံးမ်ား ႏွင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီ
ဘင္ေရလီ

ပစဖိတိသ္မဒုၵရာ ေတာငပ္ုငိ္းႏိငုင္တံစခ္ုျဖစ္ေသာ ပါပဝူါနယူးဂနီသီည ္မတညူီေသာ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ု ံ
စနစ္ ႏွစ္ခုကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့စဥ္ ၁၉၆၄ မွ ၁၉၇၅ 
ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Alternative Vote (AV) စနစ္ကုိလည္းေကာင္း ၊ ၁၉၇၅ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ 
FPTP စနစ္ကုိလည္းေကာင္း အသုံးျပဳခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ AV စနစ္သုိ႔ ထပ္မံေျပာင္းလဲအသုံးျပဳ
ခဲ့ျပန္သည္။

ယင္းႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ 
ပထမဆုံးအခ်က္မွာ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပဳိင္အဆုိင္ 
က်င္းပ၍ ၿငမိ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစု ံျဖင္ ့အစုိးရအဆကဆ္က ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
မတွတ္မ္းမတွရ္ာရွသိည္ ့ဖြ႕ံၿဖဳိးဆဲႏုငိင္ ံအနည္းငယအ္နကမ္ ွႏိငုင္တံစခ္ုျဖစသ္ည။္ ဒတုယိအခ်ကမ္ွာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ တစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ 
လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လွစ္ဟျပခဲ့သည္။ တတိယအခ်က္မွာ 
ပါပဝူါနယူးဂနီ ီႏိငုင္ ံသည ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ုစံနစတ္စခ္အုား လကခ္ကံ်င္သ့ုံး၍ စြန္႔ပယၿ္ပီးကာမ ွ
ျပန္လည္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္အနက္မွ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 

ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသည္ AV စနစ္ကုိ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံထံမွ အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၄၊ 
၁၉၆၈ ႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ 
မတူသည့္အခ်က္မွာ ပါပူဝါနယူးဂီနီ သည္ လူမ်ဳိးစုကြဲျပားမႈ အလြန္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး 
ဘာသာစကားေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ ္ေျပာဆုၾိက၍ လမူ်ဳိး ႏြယစ္၊ု အပုစ္သုင္းပင္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်၍ီ 
ေနထုိင္ၾကသည္။ 

အလြနက္ြဲျပားျခားနားေသာ လ႕ူအဖြ႕ဲစည္းအတြင္းညမီွ်မႈႏငွ္ ့လမူ်ဳိးစအုတြင္း မွ်မွ်တတေနရာေပးမႈတုိ႔ကု ိ
AV စနစ္က ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ရွိေသာ AV စနစ္အရ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔သည္ 
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၎တုိ႔မူလက ပထမေရြးဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိသာမက 
ဒုတိယ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိပုံသဘာဝအရ AV စနစ္ျဖင့္သာဆုိလွ်င္ 
မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုသည္ ပထမဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ၎တုိ႔၏မ်ဳိးႏြယ္စု သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကုိသာ တသမတ္တည္း ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ ေဒသတြင္ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအတြက္မဆုိ မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရရွိရန္ လုံေလာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 
၎တုိ႔သည္ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရဖုိ႔ လုိပါေသးသည္။ ထုိသုိ႔ 
မဲအမ်ားစုကုိ ရရွိရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မိမိကုိယ္မိမိ ဒုတိယအေကာင္းဆုံး 
ကိယုစ္ားလယွ ္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားအပုစ္မု်ားကု ိအသိေပးေၾကညာရနလ္ုသိည။္ ေယဘယု်အားျဖင္ ့
၎ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မိမိ၏မ်ဳိးႏြယ္စုအတြက္ သာမက အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအားလုံး၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကုပိါ အာရုစံိကုမ္ည္သ့ူျဖစသ္ညဟ္ ုဆုလိုသိည။္ ထုသိုိ႔ မဟာမတိဖ္ြ႕ဲ၍  တစဥ္ီးႏငွ္တ့စဥ္ီး 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္မမိမိ်ဳိးႏြယစ္၏ု ဆႏၵမတဲစခ္ ုတည္းေပၚ 
တြငသ္ာ အေျခခ၍ံ လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္အေရြးခရံန ္ႀကဳိးစားသည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား 
ထက္ ပို၍ေအာင္ျမင္တတ္ၾကသည္ဟုလည္း ဆုိလုိပါသည္။

ဤအခ်က္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ညွိႏိႈင္းေဆာငရ္ြက ္ႏိငု္ေစရန ္မကလ္ုံးေပးထားသည။္ ဤစနစသ္ည ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္အႏိငုရ္ေသာ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းအား မဆဲႏၵ ရငွအ္မ်ားစ၏ု အျပည္အ့ဝေထာကခ္မံႈကု ိေသခ်ာေပါကရ္ရွိေစသည။္ 
ျဖစ္ရပ္အေျမာက္အမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ 
ေထာက္ခံသူအမ်ားစု၏ အႀကီးမားဆုံး ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရွိသူမဟုတ္ေသာ္ လည္း 
မတူညီေသာမ်ဳိးႏြယ္စု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

FPTP စနစ္သည္လည္း AV စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆသျဖင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရေသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ယင္း FPTP စနစ္ကုိ 
ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။ FPTP စနစ္သစ္က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမူကား 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရန္ ဆုံးျဖတ္မဲ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကုိ 
ရရွိရန္ မလုိေတာ့ေခ်။ လူဦးေရအမ်ားဆုံးေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ 
အျခား မ်ဳိးႏြယ္စု၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲကုိရရွိရန္ မလုိေတာ့ဘဲ မိမိမ်ဳိးႏြယ္စု၏ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ပင္ 
အျပတအ္သတ ္အႏိငုရ္ႏိငုသ္ည။္ အျခား မညသ္ူႏငွ္မ့ွ် ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကရ္န ္မကလ္ုံးမရွိေတာ့ေခ်။ 
ေရြးေကာကပ္ြဲႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားလည္း တုိး ပြားလာခဲသ့ည။္ အေၾကာင္းမွာ အခ်ဳ႕ိေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ၿပဳိင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအား 
မဲမေပးႏုိင္ေအာင္ မိမိတုိ ႔အက်ဳိးအတြက္ တားဆီးမႈမ်ားျပဳလာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
AV စနစ္ေအာက္တြင္မူ ယင္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတုိ႔သည္ အျခားအုပ္စုမွ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ 
ဒတုယိဦးစားေပးဆႏၵမကဲု ိရရွ ိရနမ္ဆဲြယရ္မညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္မ်ဳိးႏြယစ္အုားလုံးသညလ္ည္း 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာရရွိရန္ အား ထုတ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
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မ်ားသည္ ေထာက္ခံမႈ အတန္အသင့္ရရွိရုံမွ်ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရွိလာၾကသည္။ 

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ 
လူထုေထာက္ခံမဲ၏ ၂၀% ေအာက္မွ်ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္ခံမဲ ၅% 
သာ ရရွၿိပီး အမတ္ေနရာရခဲ့ေသာ ကုယိစ္ား လယွ ္အမ်ားအျပားလည္းရွခိဲသ့ည။္ အက်င္ပ့်က္ျခစားမႈ၊ 
အာဏာမက္ေမာမႈႏွင့္ အႆျပာႏိုင္ငံေရးစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ဖိစီးလႊမ္းမုိးလာေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုတြင္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားေရး ဗ်ဴဟာမ်ား သုိ႔ ဦးတည္ 
ေစခဲၿ့ပီး အငအ္ားေကာင္းေသာ မ်ဳိးႏြယစ္တုစခ္၏ု ဆႏၵမဲေပးႏိငုမ္ႈကု ိၿပဳကိြဲေစရနအ္တြက ္ၿပိဳငဘ္က ္
ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ 
ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ AV စနစ္အား ျပန္လည္လက္ခံက်င့္သုံးဖုိ႔ရန္ ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
၂၀၀၃ ခုႏစွတ္ြင ္ပါပဝူါနယူးဂနီလီႊတ္ေတာသ္ည ္ေနာငအ္နာဂတ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအားလုံးအတြက ္
ရည္ရြယ္ေသာ ကန္႔သတ္ဦးစားေပးမဲေရြးစနစ္ကုိ ျပန္လည္လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္အရ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး ဦးစားေပးပုဂိၢဳလ္သုံးဦးကုိ ေရးျခစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ပါပဝူါနယူးဂနီီႏိငုင္၏ံ ျဖစရ္ပက္ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကန္ည္းစနစ္ႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ လကခ္ထံားၾကေသာ 
အယအူဆ မ်ားသည ္သကဆ္ုငိရ္ာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာကပ္ုံေပၚ၌ မွတီည္ေနရေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ၌ FPTP စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံ၏ ပါတီ 
စနစ္သည္ အယူဝါဒမ်ားထက္ ပုဂၢိဳလ္အေပၚ၌ အေျခခံေသာ အလြန္ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ 
စနစ္သာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ FPTP စနစ္အရ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးခန္းမတြင္သာမက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည့္ ခိုင္မာမႈ မရွိသည္ ့
ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားသာ ျဖစသ္ည။္ ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယရ္သည္ ့ကုိယုစ္ားျပဳစနစ၏္ 
ရလဒ ္မွာ ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားကု ိေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္မုတွစခ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးၿပီး အေျပာင္းအေရႊ႕ႏႈန္း 
ျမင့္မားေစခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေပါ့မုိရက္စ္ဘီရွိ ပါလီမန္ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ပါ 
တစ္ၿပဳိင္တည္း ရွိမေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွလည္း ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန ္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ တာဝန္ရွိလာသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက ၎တုိ႔ျပန္လည္ေရြးခံရႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးသြားေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္သည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဘက္မွလည္း 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္သည္ ၎တုိ႔ လူ႔အသုိက္အဝန္း၏ တုိက္ရိုက္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ျဖစထ္ြန္းေစရန္္ျဖစသ္ညဟ္ူေသာ ယုၾံကညခ္်က္ႏငွ္ ့အပစ္ပမ္ိေလသည။္ ထုသိုိ႔ ျပဳလပု္ျခင္းသညပ္င ္
သစ္တစ္ပင္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္သည့္သဖြယ္ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ပါက 
၎ေနထုိင္ရာ လူ႕အသိုက္အဝန္းသည္ ၎တုိ႔၏ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ကံၾကမၼာေကာင္းကုိ မွ်ေဝခံစား 
ႏိုင္သည္ဟူေသာ မီလန္ ေနးဆီးယန္း ရုိးရာကုိ ျဖစ္ထြန္းေစရာေရာက္သည္။ “ျပည္သူေတြက 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲအေရာက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္ၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔ ပါပူဝါနယူးဂီန ီ
ဘဏ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္သြားသလုိမ်ိဳး သူတုိ႔က ယူဆပစ္ လိုက္ၾကေတာ့တာ” ဟူ၍ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ မွတ္သားစဖြယ္မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သလုိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
AV စနစ္အရ ဤသုိ႔တာဝန္ယူမႈဟူေသာ သေဘာတရားသည္ မ်ဳိးႏြယ္စုေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ထံ
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သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိယ္၌ကပင ္
တုငိ္းျပည၏္ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွ ိအလြနအ္မင္း ကြဲျပားေနမႈမ်ား၏ ျပယဂုပ္င္ျဖစပ္ါေတာသ့ည။္ 

76



77

ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)

၉၅။ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (Two Round System) ၏ ပင္မဝိေသသနလကၡဏာမွာ အမည္တြင္ 
ျပဆုိထားသည့္အတုိင္းပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကုိ တစ္ႀကိမ္တည္း က်င္းပရုံသာ မဟုတ္ဘဲ 
ႏစွႀ္ကမိ ္တုငိတ္ုငိ ္က်င္းပျခင္းျဖစၿ္ပီး အမ်ားအားျဖင္ ့ရကသ္တပၱတ ္တစပ္တ ္သုိ႔မဟတု ္ႏစွပ္တခ္န္႔ 
ၾကာျမင့္ေလ့ရွိသည္။ ပထမအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တစ္ႀကိမ္တည္း က်င္းပေလ့ 
ရွိသည့္ ပုံမွန္ (ဗဟု/အမ်ားစု ကိုုယ္စားျပဳစနစ္) စနစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္သည္။ 
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ စနစ္ အမ်ားစုတြင္ ပထမအႀကိမ္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟု/အမ်ားစု 
ကိုုယ္စားျပဳစနစ္ တစ္ မ်ဳိးျဖစ္ေသာ FPTP စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ား 
အျပား ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ား အတြကမ္ ူအျခား ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိုယုစ္ားျပဳစနစ ္တစမ္်ဳိးျဖစ္ေသာ 
(ကီရီဘာတီတြင္ သုံးခဲ့သည့္) Block Vote စနစ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း (မာလီတြင္သုံးခဲ့သည့္) 
Party Block Vote စနစ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။ သတ္မွတ္ဆႏၵမဲ 
အခ်ဳိးအဆကုိရရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုအား အႏိုင္ရသူအျဖစ္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကလ္ုကိၿ္ပီး ဒတုယိအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲက်င္းပရန ္မလုအိပ္ေပ။ ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့
ဤအခ်ဳိးအဆသည္ ရရွိေသာတရားဝင္ဆႏၵမဲ၏ ပကတိအမ်ားစု သုိ႔မဟုတ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ TRS စနစ္ကုိ 
သုံးသည့္အခါ အျခားနည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသုံးျပဳၾကျပန္သည္ (စာပုိဒ္ ၁၇၉ တြင္ရႈ)။ အကယ္၍ 
မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါတီကမွ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ကုိ 
မရရွိပါမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထပ္မံက်င္းပၿပီး ယင္းအႀကိမ္တြင္ အႏိုင္ရသူကု ိ
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူအျဖစ္ ေၾကညာသည္။ 

၉၆။ ဒတုယိအႀကမိ္ေျမာက ္ေရြးေကာကပ္ြကဲု ိစမီံေဆာငရ္ြကပ္ု ံအေသးစတိ ္အခ်ကအ္လကမ္်ားသည ္
ႏုငိင္တံစခ္ုႏငွ္ ့တစခ္ ုက်င့သ္ုံးပုကံုလိုကိ၍္ ကြဲျပားျခားနားသည။္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေလရ့ွသိည္န့ည္းမွာ 
ပထမအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲတြင ္မအဲမ်ားဆုံး အႏိငုရ္ထားသူႏစွဥ္ီးကုသိာ ျပနလ္ညယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေစေသာ 

Two-Round System - သတ္မွတ္ထားေသာ ဆႏၵမဲပမာဏကုိ မည္သည့္ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးမွ ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရရွိျခင္းမရွိပါက 
ဒတုယိအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြကဲု ိျပနလ္ညက္်င္းပေပး သည္ ့ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိယုစ္ားျပဳစနစတ္စမ္်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲပမာဏမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပကတိ မဲအမ်ားစု(၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အေပါင္း တစ္) ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဒုတိယအေက်ာ့ က်င္းပေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗဟု/
အမ်ားစစုနစက္ုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ႏစွဥ္ီးတည္းယဥွၿ္ပဳငိရ္သည္ ့ရႈံးထြကစ္နစက္ုိေသာလ္ည္းေကာင္း 
အသုံး ျပဳသည။္ ယင္းအေက်ာ၌့ အသုံးျပဳသည္ ့ဗဟ/ုအမ်ားစ ုစနစတ္ြငမ္ ူကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းႏွ
စဥ္ီးထကပ္ု၍ိ ယဥွၿ္ပဳငိ ္ခြင္ရ့ွၿိပီး ယင္းအေက်ာ၌့ မအဲမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းသည ္
ပကတိမဲအမ်ားစုရရွိသည္ျဖစ္ေစ မရရွိ သည္ျဖစ္ေစ (အျခားသူမ်ားထက္ မဲအသာရရုံႏွင့္) 
အႏိငုရ္ရိမွည ္ျဖစသ္ည။္ ႏစွဥ္ီးတည္းယဥွၿ္ပဳငိရ္သည္ ့ရႈံးထြက ္စနစဆ္ုသိညမ္ွာမ ူပထမအေက်ာ၌့ 
မဲထိပ္ဆုံးရရွိထားသူကုိယ္ စားလွယ္ႏွစ္ဦးကုိသာ ဒုတိယအေက်ာ့ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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နည္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ မဲအမ်ားစုရထားသူ ႏွစ္ဦးကုိ ရႈံးသူထြက္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပဳိင္ေစျခင္း 
ကုိ majority run-off စနစ္ဟုေခၚသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအရ ဆုိလွ်င္ အမွန္တကယ္ မဲအမ်ားစုကုိ 
ရရွိမွသာ အႏုိင္ရႏိုင္ေသာနည္းျဖစ္သျဖင့္ ထုိသုိ႔ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိသူကုိသာ အႏုိင္ရသူအျဖစ္ 
ေၾကညာသည။္ ႏစွ္ေက်ာ့ျပနစ္နစ၏္ ဒတုယိအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြအဲတြက ္ဒတုယိနည္းလမ္းတစခ္ ု
မွာ ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိုယုစ္ားျပဳစနစ္ျဖစၿ္ပီး ျပငသ္စ္ႏိငုင္ ံဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ TRS ကုိ မၾကာခဏ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မူ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၁၂.၅% ေက်ာ္ကုိ ရရွိသည့္ မည္သည့္ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမဆုိ ဒုတိယအႀကိမ ္
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ျပနလ္ညယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ႏိငုသ္ည။္ ပထမအႀကမိက္ ဆႏၵမအဲမ်ားစ ုရခဲသ့ည၊္ မရခဲသ့ညက္ု ိ
ထည့္မတြက္ေတာ့ဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူကုိသာ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူအျဖစ္ ေၾကညာသည္။ ဤစနစ္အရ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ 
ပါဝငယ္ဥွၿ္ပိဳငသ္ ူငါးဦး သုိ႔မဟတု ္ေျခာကဥ္ီးအထ ိျဖစ္ႏုငိသ္ည္အ့တြက ္မအဲမ်ားဆုံးရရွသိူႏစွဥ္ီးကုသိာ 
ဒတုယိအႀကမိ ္ရႈံးထြကပ္ြကဲု ိဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေစသည္ ့Majority run-off စနစက္ဲသ့ုိ႔ majoritarian 
စနစ္စစ္စစ္ မဟုတ္ေပ။ 

၉၇။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS) မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ၂၂ ခုအား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္န ္အသုံးျပဳခဲၿ့ပီး သမၼတမ်ားအား တုကိရ္ိကု္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္ာတြ
င္ ကမာၻတစ္လႊား အသုံးအမ်ားဆုံး စနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ (စာပုိဒ္ ၁၇၈ တြင္ရႈ) ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ အတူ TRS စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံ 
နယ္ေျမမ်ားေသာလ္ည္းေကာင္း သုိ႔မဟတု ္သမုငိ္းေၾကာင္းအရ တစန္ည္းနည္းျဖင္ ့ျပငသ္စ္ႏိငုင္၏ံ 
ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈခံခဲ့ရဖူးေသာ ႏိုိင္ငံမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ TRS  စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဗဟုိအာဖရိက 
သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြန္ဂုိ (ဘရာဇာဗီလီ) ၊ ဂါဂြန္၊ မာလီ၊ ေမာရိသွ်ႏွင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာဆုိသည့္ ဆပ္-
ဆာဟာရ အာဖရိကေဒသရွိ တုိဂုိႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္အာဖရိကရွိအီဂ်စ္၊ ကုိမုိေရာ့စ္ကၽြန္းစုမ်ား၊ ေဟတီ၊ 
အရီန၊္ ကရီဘီာတ၊ီ ဗယီကန္မ္ႏငွ္ ့ဆုဗိယီကလ္ြန ္သမၼတ ႏိငုင္မံ်ားျဖစ္ေသာ ( ဘလဲာရစု၊္ ကာဂ်စစ္တန၊္ 
တာခ္မန္နစၥတန္၊ အူဇ္ဘကၠစၥတန္ )တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ကာဇက္ စတန္၊ တာဂ်ီကစၥတန္  
ႏုိင္ငံတုိ႔သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရာတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳသည့္အခါ၌ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ TRS  စနစ္ကုိပင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

၉၈ ။  အားသာခ်က္မ်ား 
(က) ပထမဆုံးအခ်ကအ္ေနႏငွ္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔ေရြးခ်ယထ္ားေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း 
အတြက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ထပ္မံမဲေပးခြင့္ရွိၿပီး ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၾကား စိတ္ေျပာင္းသြားပါကလည္း ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္း 
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးအစဥ္လိုက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ 
ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးစနစ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Alternative Vote စနစ္၏ လကၡဏာရပ္ 
အခ်ိဳ႕ႏငွ္ ့တညူသီြားသည။္ ထုိ႔ျပင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔ဆႏၵရွလိြန္းေနပါက ဒတုယိအႀကမိ ္
ဆႏၵမဲေပးရသည့္အခါ၌ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ လုံးဝမတူသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထပ္မံ 
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ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ 

(ခ) TRS စနစသ္ည ္ပထမအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္အႏိငုရ္ရွထိားေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား 
ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါ ပါတီအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အေပးအယူ နားလည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
တြန္းအားေပးသျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါ သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကား 
ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရး ရႈခင္းရႈကြက္အတုိင္း ေျပာင္းလဲတုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစျပန္ပါသည္။

(ဂ) TRS စနစ္သည္ မဲကြဲျပားမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ဤျပႆနာသည္ 
Plurality/Majority စနစမ္်ားတြင ္အျဖစမ္်ားေလရ့ွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ယင္းစနစအ္ရ 
သ႑ာန္တူပါတီႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသည္ စုေပါင္း၍ေပးထားေသာ ဆႏၵမဲမ်ားကု ိ
အခ်င္းခ်င္းခြဲယူႀကရသျဖင့္ အမတ္ေနရာ ရရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေသာ 
ကုယိစ္ားလယွ ္အေရအတြကက္ု ိနည္းပါးသြားေစသည။္ ထုိ႔ျပင ္မဆဲႏၵရငွ ္ျပညသ္မူ်ားသည ္၎တုိ႔၏ 
ဒုတိယေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးအစဥ္လုိက္ ေရးမွတ္ရန္ မလုိသျဖင့္ 
စာမတတ္ေျမာကမ္ႈႏႈန္း ျမင္မ့ားေသာႏိငုင္မံ်ားတြင ္TRS  စနစသ္ည ္ဦးစားေပးအစဥလ္ုကိဂ္ဏန္းမ်ား 
ေရးမွတ္ရေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ Alternative Vote သုိ႔မဟုတ္ Single Transferable Vote မ်ား 
ထက္ပုိ၍ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည္။

၉၉။ အားနည္းခ်က္မ်ား 

 (က) TRS စနစ္အရ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ မ်ားမၾကာမီအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ 
က်င္းပရန ္စစီဥရ္ သည္အ့တြက ္ေရြးေကာကပ္ြစဲမီအံပုခ္်ဳပရ္သည္ ့အပုငိ္းေပၚတြင ္ဖစိီးမႈျဖစ္ေစတတ ္
သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္က်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ မဲရလဒ္ေၾကညာခ်ိန္တုိ႔ၾကား ကုန္ဆုံးသြားရေသာ 
အခ်နိ္ႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြဲျဖစစ္ဥ ္တစခ္လုုံးအတြက ္အသုံးျပဳခဲရ့ေသာ ကနုက္်စရတိတ္ုိ႔ကု ိမ်ားျပားေစ 
သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မခိုင္မာမႈကုိ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ TRS စနစ္သည္ 
မဲဆႏၵရငွမ္်ားအေပၚတြငလ္ည္း ဝနထ္ပုဝ္နပ္ုိးျဖစ္ေစသည္အ့တြက ္တစခ္ါတစရ္၌ံ ပထမအႀကမိ္ႏငွ္ ့
ဒတုယိအႀကမိ ္ဆႏၵမဲေပးရသည္က့ာလအတြင္း လာေရာကမ္ဲေပးသ ူအေရအတြကက္ု ိသသိသိာသာ 
ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။ 

(ခ) TRS စနစသ္ည ္FPTP စနစ၏္ အားနည္းခ်ကမ္်ားကုလိည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ ေလလ့ာမႈအရ 
ျပငသ္စ္ႏိငုင္ ံတြင ္ယင္းစနစက္ု ိအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့အေနာကဘ္က ္ဒမီုကိေရစီႏိငုင္မံ်ားအနက ္
အခ်ဳိးမညမီွ်ဆုံးရလဒက္ု ိျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းေတြ႕ရွခိဲၿ့ပီး၊ ဤသုိ႔ျဖစ္ေပၚျခင္းသည ္ဒမီိကုေရစီႏိငုင္သံစ ္
မ်ားတြင္ ပါတီစနစ္မ်ား ၿပဳိကြဲျခင္းကုိ ဦးတည္သြားေစတတ္ပါသည္။ 

(ဂ) နက္နဲစြာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ TRS စနစ္ကုိ အသုံးျပဳပါက 
အဆုိးရြားဆုံး ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အင္ဂုိလာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကု ိ
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ေရွးရႈသည္ ့ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္ ုက်င္းပခဲၿ့ပီး ေသာင္းက်နသ္ူေခါင္းေဆာင ္ဂ်ဳိးနကစ္ဆ္ာဝငဘ္သီည ္ 
TRS စနစ္အသုံးျပဳသည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ပထမ အႀကိမ္တြင္ ဂ်ိဳ႕ေဒါ့စ္ဆန္တုိ႔စ္ ရရွိခဲ့သည့္ 
ဆႏၵမ ဲ၄၉% ႏငွ္အ့ၿပဳငိ ္ဆႏၵမ ဲ၄၀%ကု ိရရွခိဲသ့ည။္ ဒတုယိအႀကမိ ္ရႈံးထြက ္အဆင္၌့ သရူႈံးေတာမ့ည ္
ဆုသိညမ္ွာ ေသခ်ာေနေသာအခါ ဒမီုကိေရစကီု ိအတုကိအ္ခံျပဳသည္ ့ကစားပြတဲစခ္ကုိ ုျပဳ လပု္ျခင္း 
ျဖင့္ သူ႔အတြက္မက္ေမာစရာ အနည္းမွ်ရွိသည္ဟုယူဆၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ထပ္မံဖန္တီးခဲ့သည္။ 
ထုိျပည္တြင္းစစ္သည္ ေနာက္ထပ္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကြန္ဂုိ 
(ဘရာဇာဗီလီ)ႏုိင္ငံ၌ TRS စနစ္အသုံးျပဳသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစုိးရသာ 
အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေနေသာအခါ အတုိက္အခံမ်ားအား ယင္းဒုတိယအႀကိမ္ 
ေရြးေကာကပ္ြကဲု ိသပတိ္ေမွာက၍္ လကန္ကစ္ြကဲုငိမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ ့သည။္ ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ႏစွ္ႏိငုင္လံုံး 
၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မွတ္သားသင့္သည့္အခ်က္မွာ ယွဥ္ၿပဳိင္သူ တစ္ဘက္ဘက္မွ 
က်ရႈံးမည္ ့အလားအလာရွိေနျခင္းက ဆပူအူုႀံကြမႈမ်ားကု ိေပၚေပါက္ေစသည္ ့အေၾကာင္းအရင္း ျဖစလ္ာ 
ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္႔ကယ္တင္ျခင္းတပ္ဦး (FIS) က 
ပထမအႀကမိ ္ေရြး ေကာကပ္ြတဲြင ္ဦးေဆာငအ္ႏိငုရ္ခဲသ့ျဖင္ ့စစတ္ပက္ ဒတုယိအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ဖူးေလသည္။
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ကာဂ်စၥတန္

ဗဟုိအာရွေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား

ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း

ယူဂ်င္း ဟတ္စကီး

ေခတ္ၿပဳိင္ဗဟုိအာရွေဒသ၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကုလားထုိင္လုပြဲမ်ားႏွယ္ 
အေျပာက်ယ္လွေသာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ အသုံးေတာ္ခံလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၁ ေႏွာင္းပုိင္း ဆုိ
ဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပဳိကြဲၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတည္း အုပ္
ခ်ဳပ္သည့္စနစ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ 
ဆင္းသကလ္ာခဲၾ့ကသည။္ ယင္းဆုဗိယီကစ္နစ၏္ ေနာကပ္ုငိ္းကာလမ်ားတြင ္က်င္းပခဲ ့ေသာ ယဥွၿ္ပဳငိမ္ႈ 
သေဘာတရားတစ္ဝက္သက္ဝင္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ သီးျခားရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ 
ပထမ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္ခဲနက္ၾသဘာေပးခံရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚဖုိ႔႔ရန္ 
လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္လည္း အဆုိပါ ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ အသီးသီးကုိ 
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ သမၼတမ်ား၏ လက္တြင္းသုိ႔သာ အဓိက က်ေရာက္သြားေတာ့သည္။ 
ကာဂ်စၥတန္ႏိငုင္သံည ္အဆုပိါ ဗဟုတိစခ္တုည္းက ခ်ဳပက္ိငုသ္ည္ ့အာဏာ ရငွစ္နစ၏္ ဆြဲေဆာငမ္ႈကု ိ
ကာလအတန္ၾကာသည္အထိ တင္းခံလာႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္လည္ပုိင္းေလာက္တြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ထိန္းကြပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိေစသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ယင္းႏိုင္ငံသမၼတက 
စတင္ကန္႔သတ္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ 

ႏိငုင္၏ံပထမဆုံးႏငွ္ ့တစဥ္ီးတည္းေသာ သမၼတျဖစသ္ ူအကစ္ကာအာကဗိက္ု ိအာဏာရရွိေစခဲ့ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 
ေျပာင္းလမဲႈ ျပဳလပုရ္ာ၌ အဓကိ အခန္းက႑မ ွပါဝငခ္ဲသ့ည။္ ဆုဗိယီက္ေခတ ္ေႏွာင္းပုငိ္းကာလမ်ား၌ 
အထြတအ္ထပိ ္ဆုဗိယီက္ႏုငိင္ံေတာ၏္ ေခါငခ္်ဳပ္ေနရာတစ္ျဖစလ္ ဲႏုငိင္ံေတာအ္ႀကီးအကဲေနရာကု ိ
သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ အသီးသီး၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားကသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ကာဂ်စၥတနတ္ြငမ္ ူေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒက ျပ႒ာန္းထားသညမ္ွာ အကယ၍္ လႊတ္ေတာမ္ ွေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ အႏိုင္ရရွိသူ မေပၚထြက္ခဲ့လွ်င္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံးကုိ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၏ တစ္မူထူးျခားေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ေဂၚဘာေဂ်ာ့ သစၥာခံအျဖစ္ မဆုိစေလာက္သာအသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ 
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ကာဂ်စ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ႀကီးစုိးေနေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကုိခံေနရသူ 
အာကိဗ္ အားလႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာဂ်စၥတန္သမၼတ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ အႏိုင္ရရွိေစရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ 
အျခားဆုိဗီယက္သမၼတ ႏိုင္ငံတုိ႔နည္းတူ ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ပုံစံအသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ     
ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အတြက္ လူထုလက္ခံမႈ ပုိမ်ားေသာ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
စတငက္်င့သ္ုံးခဲသ့ည။္ ထုသိုိ႔ ျပငဆ္င္ေရးဆြထဲားသည္ပ့ုစံတံြင ္ၿပဳလိဲေနၿပ ီျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစပ္ါတ၏ီ 
အာဏာမ်ားကုိ အစားထုိးခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၁ ေအာက္တုိဘာလ၌ ကာဂ်စၥတန္ သည္ 
လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ မေၾကညာမီတစ္ပတ္အလုိ၌ အာကိဗ္သည္ သမၼတရာထူးကုိ 
အတုိက္အခံ မရွိ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
က်င္းပေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုကုိ ဆက္တုိက္အႏိုင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလုံး က်င္းပခ်ိန္တြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု 
ဆိုေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲအျပတ္အသတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ကာဂ်စၥတန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
ေရွးရုိးအစဥအ္လာႏငွ္ ့အစဥအ္လာမဟတု္ေသာ စနစမ္်ားကု ိေပါင္းစပထ္ားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး မဲအမ်ားစုရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ 
ရႈံးသူထြက္ေစေသာစနစ္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပ၍ မဲရလဒ္ကုိ ဆုံးျဖတ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မွ် ပကတိမဲအမ်ားစုကုိ 
မရရွိသည့္အခါ ၎တုိ႔အနက္မွ မဲအမ်ားစုရရွိထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပဳိင္ေစၿပီး မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူကုိ အႏိုင္ရရွိသူအျဖစ္ 
ေၾကညာသည္။ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ၌ 
လာေရာက္မဲေပးသူပမာဏသည္ မဲဆႏၵရွင္အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါက 
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကုိ ထပ္မံက်င္းပရသည္။ သမၼတမ်ားသည္ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ထက္ 
ပုိ၍တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကာဂ်စၥတန္ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးသည္ ရုရွား 
ဖက္ဒေရးရွင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ သမၼတအတြက္ 
ျခြင္းခ်ကတ္စခ္ထုား၍ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲခဲ ့သည။္ ဆုလိုသိညမ္ွာ ၁၉၉၃ ဖြဲ႕စည္းပုအံေျခခဥံပေဒတြင ္
သက္တမ္းႏွစ္ဆက္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ေရးဆြဲမက်င့္သုံးမီကပင္ 
သမၼတရာထူးရရွခိဲသ့ည္ ့လကရ္ွသိမၼတအတြက ္ထုသိကတ္မ္းကာလကု ိထည္ ့မတြကခ္ဲ့ေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆုိလွ်င္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ အနည္းဆုံး အသက္ 
၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ အမ်ားဆုံး အသက္ ၆၅ အတြင္းသာ ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္အေရြးခံမည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနျဖင့္ အျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါေသးသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ 
အဆုပိါ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းသည ္ႏုငိင္ံေတာဘ္ာသာ စကားျဖစ္ေသာ ကာဂ်စဘ္ာသာစကားကု ိ
ေရေရလည္လည္ ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ သိႏုိင္ေစရန္ ဘာသာစကား ေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးမႈကုိ 
ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤလုိအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာကိဗ္၏ အဓိက 
ၿပဳငိဘ္က္ျဖစသ္ ူဖလစခ္က္ူေလာဗ့က္ု ိအလထဲုိးရန ္ရညရ္ြယ္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ ရရုွားအႏြယ၀္င ္ႏငွ္ ့
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ရရုွားေသြးေႏွာထားေသာ ကာဂ်စလ္မူ်ဳိးမ်ား သမၼတအျဖစ ္ပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိမ္ႈကု ိအားေလ်ာ့ေစခဲသ့ည။္ 
ဒတုယိအခ်ကအ္ေနျဖင္ ့အဆုပိါ သမၼတေလာင္းမ်ားသည ္ႏိငုင္အံတြင္းရွ ိအနမိ္ဆ့ုံးလစာေငြ၏ အဆ 
၁၀၀၀ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အာမခံေငြကုိ ၎တုိ႔၏ ပုဂၢလိက ရန္ပုံေငြမွ ႀကဳိတင္ေပးသြင္းထားရသည္။ 
ထုပိမာဏသည ္ဆင္းရသဲားတစ္ေယာက ္တစသ္ကလ္ုံးရွာေဖြမ ွရရွမိည္ ့ဝင္ေငြပမာဏႏငွ္ ့ညမီွ်ေလသည။္ 
အဆုပိါ အာမခံေငြကု ိျပနလ္ညရ္ရွဖိုိ႔ဆုလိွ်င ္ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိသ္ ူသမၼတေလာင္း သည ္ဆႏၵမမဲ်ား၏ 
၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မျဖစ္မေနရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၌ ယင္းသုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမွင့္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 
သမၼတေလာင္းတစဥ္ီး လႊတ္ေတာသ္ုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏိငုရ္န ္အျခားေက်ာ္ျဖတရ္မည္ ့လုအိပခ္်ကတ္စခ္မုွာ 
၎အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသ ရွစ္ခုစလုံးမွ ေဒသတစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆုံးလက္မွတ္ပမာဏ 
၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လက္မွတ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ကုိ ရယူႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပ႒ာန္းရျခင္းမွာ 
သမၼတတစဥ္ီးအေနျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာ၏္ ေတာငပ္ုငိ္းသာမက ေျမာကပ္ုငိ္းမပွါ ေထာကခ္မံႈ အလုအံေလာက ္
ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အထက္တန္းလႊာမ်ား အခ်င္းခ်င္း အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကာဂ်စၥတန ္သမၼတေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိလႊမ္းမုိးခ်ဳပပ္ုငိ္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ တညၿ္ငမိမ္ႈ 
သည္ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င ္
ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ မၾကာမၾကာ ေျပာင္းလဲေနရသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ အရြယ္အစား၊ တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသည့္အခါတြင္ ေရခ်ိန္ အျမင့္ဆံုးဟု ဆုိႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ ရပ္တည္ေသာစနစ္ကုိ ဆုိဗီယက္ေခတ္မွ 
အေမြရရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္မဲေပးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ၁၉၉၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး၍ ၁၉၉၄ 
ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္သမၼတကုိယ္တုိင္ ႏွစ္သက္ေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ 
၎၏အာဏာကု ိတုိးျမငွ့္ေစလ်က ္လႊတ္ေတာ၏္အာဏာကုမိ ူေလ်ာန့ည္းေစရနဟ္ူေသာ  ရညရ္ြယခ္်က ္
ျဖင့္ ယင္းလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စနစ္အား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ပါရွိေသာ စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ 
အဆုိပါစနစ္အရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ပါရွိ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦး ပါရွိေလသည္။ ၁၉၉၅ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာမ္ ွကုယိစ္ားလယွအ္ားလုံးႏငွ္ ့
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ခုမွ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္အတြက္ က်န္ရွိသည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးကုိမူ စာရင္းပိတ္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
( Closed List) ကုိ က်င့္သုံး၍ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္  ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိသည္မွာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ 
အတြက ္တစ္ႏိငုင္လံုံးအတုငိ္းအတာရွ ိစစုုေပါင္းဆႏၵမ၏ဲ အနည္းဆုံး ၅ ရာခိငု ္ႏႈန္း မျဖစမ္ေနရရွရိမညဟ္ ု
ဆုိလုိသည္။ အဆုိပါ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR) စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ 
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ေနရာအတြက္ ပါတီတစ္ခုစီမွ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ပါစာရင္း 
အဆုိျပဳ တငသ္ြင္း ခြင္ရ့ွၿိပီး အကယ၍္ PR စနစအ္တြက ္အဆုိျပဳထားေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းသည ္
ယခင္ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး 
အႏိုင္ရရွိသြားပါက ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါတီစာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ပစ္ေလသည္။

ထုိသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္အား ၃၅၀ မွ ၁၀၅ ဦးအထိ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းသည္ 
အျပင္ပန္းအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစေသာ ေဆာင္ရြက္မႈဟု ယူဆႏိုင္စရာရွိ 
ေသာလ္ည္း ယင္းစနစအ္ရ ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး တည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ား၏ အရြယအ္စား 
ကုိ သုံးဆတုိးလိုက္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ သမၼတ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ပုိမုိလြယ္ကူသြားေစၿပီး 
ဤနည္းအားျဖင္ ့ပါတငီယမ္်ား လႊတ္ေတာ၌္ ေနရာရရွရိန ္အခြင္အ့လမ္း နည္းပါးသြားသည။္ အသစ ္
ေရးဆြထဲားေသာ လႊတ္ေတာရ္ွ ိစာရင္းလိကု ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစနစ္ျဖင္ ့ေရြးခ်ယထ္ားသည္ ့ကုယိ ္
စားလယွလ္ကတ္စဆ္ပုစ္ာမွ်သည ္အရာမေရာကလ္ွေသာ လႊတ္ေတာင္ယ္ေလးျဖစသ္ည္ ့အားေလ်ာစ္ြာ 
ပါတငီယမ္်ား ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့အားနည္းခ်ကမ္်ားကု ိျဖည္စ့ြက္ေပးႏိငု္ျခင္း မရွိေပ။ 

ထုိ႔ျပင ္ကြန္ျမဴနစက္ာလေႏွာင္းပုငိ္း က်င္းပေသာေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားေၾကာင္ ့ယခငလ္ကည္ွိဳးေထာင ္
ေခါင္းၿငမိ့ ္ဆုဗိယီကလ္ႊတ္ေတာမ္်ားမ ွသသိသိာသာ ကြာျခားမႈရွိေသာ လႊတ္ေတာမ္်ားကု ိျပနလ္ည ္
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား အဆုိျပဳမႈကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈျဖင္ ့
သကဆ္ုငိရ္ာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲၿ့ပီး အဆုိျပဳခ်ကတ္စခ္ခုသုည ္အဆုပိါ အဖြ႕ဲအစည္းကု ိ
ျဖတ္ေက်ာၿ္ပီးသြားၿပဆီုသိည္ႏငွ္ ့ယင္းအဆုိျပဳခ်ကသ္ည ္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းခယံခူ်ကက္ု ိက်ယက္်ယ ္
ျပန္႔ျပန္႔ ထငဟ္ပ္ျပႏိငုသ္ညသ္ာ ျဖစ္ေလသည။္ ဆန္႔က်ငဘ္ကအ္ားျဖင္ ့ကာဂ်စၥတနရ္ွ ိကြန္ျမဴနစက္ာလ 
လြန ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့လႊတ္ေတာမ္်ားတြငမ္ ူအမ်ဳိးသား ကုယိစ္ားလယွမ္်ားခ်ည္း 
သာ ပါဝင္သည္ဟုဆုိႏိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္တေလာ ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည့္ 
ေႀကးရတတ္မ်ား သည္လည္း အခ်ဳိးအစား မမွ်မတ ပါဝင္ေနၾကေလသည္။ 

ကာဂ်စၥတန္ႏိငုင္သံည ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကု ိမၾကာမကီပင ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ျပန္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦး ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိေသာ စနစ္အား 
ေနာကတ္စႀ္ကမိ ္လႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ ကိယုစ္ားလယွ ္၇၅ ဦးပါေသာ လႊတ္ေတာတ္စရ္ပသ္ာ 
ရွိေသာ စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အစားထုိးရန္အတြက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံတြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ပါ ေဝဖန္မႈ အမ်ားအျပားခံခဲ့ရသည္။ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္အရ မဲအမ်ားစုရရွိသူသာ ရႈံးထြက္အဆင့္ 
ဝငၿ္ပဳငိခ္ြင္ရ့ွိေသာ ႏစွ္ေက်ာ့ျပနမ္ဲေပးစနစက္ု ိက်င့သ္ုံး၍ ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့
မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၇၅ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္၏ အရြယ္အစားကုိ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်သည့္ အျပင္ ပါတီစာရင္းျဖင့္ တင္သြင္းမည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအား လက္မခံခဲ့ျခင္းသည္ ယခင္စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ လူနည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္စား 
ျပဳခြင့္ကုိ ထပ္မံေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေပၚ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ 
ျမငွ္တ့ငရ္ုသံာျဖစ္ေစ၍ အားနည္းႏငွ္ၿ့ပီးျဖစ္ေသာ ပါတစီနစအ္တြက ္အက်ဳိးမျဖစထ္ြန္းေစခဲ့ေပ။ ထုိ႔ျပင ္
ထုသိုိ႔ ျပဳလပု ္ျခင္းေၾကာင္ ့ဗဟုပိါတီေခါင္းေဆာငမ္်ားအေနျဖင္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ား ေရြးခ်ယရ္ာတြင ္
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ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးသြားသည့္အတြက္ ေဒသမ်ားႏုိင္ငံေရး အခ်က္အခ်ာက်မႈကုိ ပုိမုိ 
ခိုင္မာေစခဲ့သည္။

မၾကာမီက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာမ်ား ပို၍ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းက 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာေစျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကာဂ်စ္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ 
အျခားလူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ အမတ္ေနရာရရွိရန္ ပုိ၍လြယ္ကူလာခဲ့သည္။ လူမ်ားစု 
ျဖစ္ေသာ ကာဂ်စ္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ လုိသည္ထက္ ပုိ၍ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရွိေနခ်ိန္၌ 
လနူည္းစ ုတုငိ္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ အဇၨဘကခ္၊္ ရပရ္ငွ္းႏငွ္ ့ဂ်ာမနတ္ုိ႔အတြက ္ကိယုစ္ားျပဳခြင္မ့်ား 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အဇၨဘက္ခ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ လူဦးေရ 
ပမာဏ၏ ထက္ဝက္ႏွင့္သာ ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေဝစုကို ရရွိၾကေလသည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ ကာဂ်စၥတန္ 
ႏိုင္ငံ၏ အတုိက္အခံ ျပဳႏိုင္ငံေရးသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုိ၍ခက္ခဲလာသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ 
တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဘာသာစကားေကာ္မရွင္တုိ႔မွ သမၼတစနစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕၏ အလုိအတိုင္း လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစရုံသာမက အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ မီဒီယာေပၚ သမၼတ၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိျခင္းက အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
လႈပရ္ွားေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား ထထိိေရာက္ေရာက္ျပဳလပုရ္န ္အခက္ေတြ႕ေစခဲသ့ည။္ သာဓကအားျဖင္ ့
၂၀၀၀ ခုႏစွ ္သမၼတေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ သမၼတအာကဗိသ္ည ္ႏိငုင္ံေတာပ္ိငုရ္ပုသ္လံုငိ္းတြင ္စကားေျပာခြင္ ့
၁၀ နာရီမွ် ရရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ၎၏အဓိက ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္သူ ေကတီအာ မွာ ၅ မိနစ္ပင္ အျပည့္အဝ 
မရရွိခဲ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ 
ျပညပ္သတင္းဌာနကဲသ့ုိ႔ သတင္းဌာနအနည္းငယမ္ ွသတင္းတင္ျပရာ၌ ကုယိစ္ားလယွမ္်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာမႈအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆုိမိသည့္အခါ တရားဥပေဒအရ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခဲ့ေလသည္။ မူမမွန္ေသာ ဆႏၵမဲေပးမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔က ကာဂ်စၥတန္ရွိ 
ႏုိင္ငံေရးၿပဳိင္ဆုိင္မႈ တုိးတက္လာေစေရးတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလုံးနီးပါးမွ် ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္ရွ ိ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကုိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၉ မွစတင္ကာ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိမူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးထက္ 
ပုိ၍ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေနျဖင့္ SNTV စနစ္ကုိ က်င့္သုံးကာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ခဲ့ၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးခုႏွစ္ခုအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ 
သမၼတကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမဳိ႕ရြာမ်ားႏွင့္ခရုိင္မ်ား 
အတြက္ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲကုိ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကသာ ေရြးခ်ယ္ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနပုံမွ ခြဲထြက္ေနေသာ 
တစ္ခုတည္းေသာ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဘစ္ရွ္ကခ္ၿမိဳ႕၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ကုိမ ူ
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သမၼတ ကသာ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေလသည္။ 
ေဂ်ာဂ်ီယာႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတုိ ႔တြင္ကဲ့သုိ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္ပုံတုိ႔အေပၚ ႀကဳိးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္းသည္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အလြန္ 
အမင္း ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ကာဂ်စ္စၥတန္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ 
ေတာလ္နွ္ေရးကု ိျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည။္ ထုိေတာလ္နွ္ေရးတြင ္သမၼတ အာကဗိက္ု ိရာထူးမဖွယရ္ွားခဲက့ာ 
အသစ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့လႊတ္ေတာက္ု ိျပနလ္ညထ္ားရွၿိပီး ေရြး ေကာကပ္ြစဲည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒတစ္ခုလုံးကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ေစခဲ့ပါေတာ့သည္။ 
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အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား

အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳျခင္း ဆုိသည္မွာ - 

၁၀၀။ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳသည့္ PR စနစ္မ်ားအားလုံးကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်ကတ္စခ္်ကမ္ွာ ယင္းစနစမ္်ားတြင ္ပါတမီ်ား၏မဲေဝစမု်ားကု ိလႊတ္ေတာတ္ြင္း 
အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အထူးဂရုစုိက္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ Single Transferable Vote (STV) ဟူ၍ အဓိက PR 
စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ PR စနစ္အရ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ 
အမတ္ေနရာ တစ္ခုတည္းကုိ အခ်ဳိးက်ခြဲေဝရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိမုိ 
ပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေသာ မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိအသုံးျပဳရသည။္ အစၥေရးႏငွ္ ့နယသ္ာလနက္ဲသ့ုိ႔ အခ်ဳ႕ိႏုငိင္မံ်ား 
တြင္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္လုံးကုိ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု 
အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာဂ်င္တီးနား သုိ႔မဟုတ္ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ စီရင္စုေဒသမ်ားကုိ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတြင္မူ 
ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပမည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ား၏ အရြယအ္စားကု ိခြင့္ျပဳႏုငိ္ေလာကသ္ည့ ္အတုငိ္းအတာထ ိ
သတ္မွတ္ေပးၿပီး၊ ယင္းသုိ႔သတ္မွတ္ရသည့္ တာဝန္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေရးအဖြဲ႕ (EMB) အား 
အပ္ႏွင္းထားသည္။ 

၁၀၁။ PR စနစသ္ည ္ဒမီုကိေရစီေပၚဦးစ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္အမ်ားအားျဖင္ ့ေရြးခ်ယအ္သုံးျပဳေလရ့ွိေသာ 
စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံတြင္ PR စနစ္၏ 
မူကြဲတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ (ဇယား၂တြင္ရႈ) PR စနစ္သည္ လက္တင္အေမရိက၊ 
အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ ႀကီးစုိးလ်က္ရွိသည္။ ဤလက္စြဲ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
လက္ရွိအသုံးျပဳေနၾကသည့္ PR စနစ္ ၇၂ အခုအနက္ အမ်ားစုမွာ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် 
ကုိယ္စားျပဳစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္ၿပီး စနစ္ႏွစ္ခုကသာလွ်င္ STV စနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၁၀၂။ လက္ေတြ႕တြင္ PR စနစ္တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ 
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေလသည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရေလေလ (စာပုိဒ္ ၁၁၃-၁၁၈ မဲဆႏၵနယ္၏ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ပမာဏဆုိင္ရာ 
အခန္းတြင္ရႈ) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ အခ်ဳိးက်မႈရွိ ေလေလသာ ျဖစ္သည္။ PR စနစ္သည္ 
ပါတီမ်ားၾကား ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္လား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီ ၾကား သုိ႔မဟုတ္ 
ႏစွခ္စုလုံးၾကား ေရြးခ်ယမ္ႈ ျပဳလပုရ္မညလ္ားဟူေသာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားကု ိေပးအပထ္ားသည္ ့ေရြးခ်ယမ္ႈ 
အတိုင္းအတာကုိလုိက္၍ ကြဲျပားမႈရွိပါေသးသည္။ 

၁၀၃။ အားသာခ်က္မ်ား - ဘက္ေပါင္းစုံကၾကည့္လွ်င္ PR စနစ္ကုိ ေထာက္ခံၾကသူမ်ား 

အခ်ဳိးက်ကုိယုစ္ားျပဳစနစတ္ြင ္ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထကပ္ု၍ိ ပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိရ္မည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိ
အသုံးျပဳရန္ လုိသည္။
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အခုိင္အမာ အျငင္းပြားၾကသည့္အခ်က္မွာ PR စနစ္သည္ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ မဲရလဒ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္ဆုိျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိးအစား 
က်နေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ ပုိ၍စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ဒမီုကိေရစီႏုငိင္သံစမ္်ားအတြက၊္ အထူးသျဖင္ ့လ႕ူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း နကန္ကရ္ႈငိ္းရႈငိ္း ကြဲျပားမႈ 
ရွိေနေသာ ႏိငုင္မံ်ားအတြက ္လမူ်ဳိးစမု်ားအားလုံး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္ပါဝင္ေရးသည ္ဒမီုကိေရစ ီ
ခုိင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွသည္။ အင္းအားနည္းလူစုႏွင့္ အင္အားႀကီး 
လူစု ႏွစ္ရပ္စလုံးအား ဖြံ႕ၿဖဳိး စႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား၌ ေနရာမေပးႏုိင္ျခင္းသည္ အလြန္ဆုိးရြားသည့္ 
ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအက်ဳိးဆကမ္်ားကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငု ္သည။္ (လီေဆာသ္ုိႏိငုင္ ံျဖစရ္ပ္ေလလ့ာမႈတြငရ္ႈ) 

၁၀၄။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိပါသည္။

(က) ဆႏၵမမဲ်ားကု ိကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္မနွမ္နွက္နက္န ္ကူးေျပာင္းေပးႏိငု္ျခင္းေၾကာင္ ့ဗဟ/ု
အမ်ားစ ုကိုယုစ္ားျပဳစနစမ္်ားတြင ္ျဖစ္ေပၚတတသ္ည္ ့မွ်တျခင္းမရွ၍ိ တညၿ္ငမိမ္ႈ ပ်က္ျပားေစေသာ 
ရလဒမ္်ားကု ိေရွာငရ္ွားႏိငုသ္ည။္ ပါတႀီကီးမ်ား အပုဆိအုျဖစရ္တတသ္ည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား 
ေလ်ာန့ည္းသြားၿပီး ပါတငီယမ္်ားအေနျဖင္လ့ည္း ဆႏၵမအဲနည္းငယ္ေပးရုမံွ်ျဖင္ ့လႊတ္ေတာအ္တြင္းသုိ႔ 
တက္လွမ္းခြင့္ရွိသြားသည္။ 

(ခ) စတိတ္ကူုယိတ္ရူွိေသာ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားပါဝငသ္ည္ ့ပါတမီ်ား သုိ႔မဟတု ္အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားအား 
အမညစ္ာရင္း ေပးသြင္းေစျခင္းျဖင္ ့ယင္းပါတအီသင္းအဖြ႕ဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈကု ိအားေပးအားေျမွာက ္
ျပဳသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ တီေမာ-လက္ဆီႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔ 
ေကာင္းမြန္စြာ အေျခခိုင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပါတီစနစ္ဟူ၍ မယ္မယ္ရရ မရွိေသးသည့္အခါ၌ မူဝါဒအရ၊ 
ေတြးေခၚယဆူမႈအရ၊ သိ႕ုမဟတု ္ဦးေဆာငမ္ႈအရ ကြာျခားမႈမ်ားကု ိေပၚ လြငထ္ငရ္ွားေစတတသ္ည။္ 

(ဂ) အလဟႆျဖစ္သြားေသာ မဲအေရအတြက္ကုိ အလြန္နည္းပါးသြားေစသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေနရာရရွရိန ္အနည္းဆုံးရရွရိမည္ ့လထူုေထာကခ္မံႈ အဆင္သ့တမ္တွခ္်က ္ေလ်ာက့်သြားသည္အ့ခါ 
PR စနစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ ေပးထားသမွ်ေသာ ဆႏၵမဲမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပး ႏိုင္ရန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားေစသည္။ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေပးထားေသာ ဆႏၵမဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေပၚတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈရွိေစသည္ကုိ ယုံၾကည္မႈ ပုိမုိခုိုင္မာလာေစသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္၌ မဲရုံသုိ႔ 
သြားေရာက္ မဲထည့္ရျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိသည္ဟူေသာ မဲဆႏၵရွင္၏အျမင္ကုိ ရင့္သန္ေစသည္။ 

(ဃ) လူနည္းစုပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ 
ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီး အနည္းဆုံးရရွရိမည္ ့လထူုေထာကခ္မံႈ အဆင္သ့တမ္တွခ္်ကသ္ည ္မလုအိပဘ္ ဲ
အလြန္တရာျမင့္မားေနျခင္း မရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္ ပုံမွန္ထက္ပုိ၍ နည္းပါးေနျခင္းမရွိပါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမဆုိ ဆႏၵမဲရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိ ရရွိႏိုင္သည္။ 
ဤအခ်က္ ္သည ္ကြဲျပားမႈရွိေနေသာ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တညၿ္ငမိ္ေရးတြင ္အလြနတ္ရာအေရးႀကီး 
သည့္ ‘အားလုံးပါဝင္ေရးမူ’ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္သည့္အျပင္ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစ ီ
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ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ 

(င) ပါတမီ်ားအား ၎တုိ႔အငအ္ားေကာင္းေနသည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ား သုိ႔မဟတု ္ဆႏၵမမဲ်ား အႏိငုရ္ရန ္
နီးစပ္မည္ဟု ယူဆရေသာ ေနရာမ်ားမွလြန္၍ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည္။ 
အခ်ဳိးက် ကိုယ္စ္ားျပဳစနစမ္်ား၏ ဆြဲေဆာငမ္ႈတစခ္မုွာ ဆႏၵမမဲ်ား မညသ္ည့္ေနရာမ ွရရွလိာသညက္ု ိ
အဓကိမထားဘ ဲဆႏၵမစဲစုုေပါင္း အေရအတြက ္မ်ားျပားေစေရးကုသိာ အေလးထား ေဆာငရ္ြကရ္န ္
ျဖစသ္ည္အ့တြက ္လထူုေထာကခ္မံႈ အားနည္းေသာ ေဒသပင္ျဖစ္ေစ ဆႏၵမတဲုငိ္းသည ္ေနာကထ္ပ ္
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာရရွိရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ 

(စ)    ‘ေဒသတြင္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ’ (Regional Fiefdoms) မ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းကုိ 
ကန္႔သတ္ေပးသည္။ အခ်ဳိးက် ကုုိယ္စားျပဳစနစ္သည္ လူနည္းစုပါတီမ်ားကုိ ကုိုယ္စားလွယ္ေနရာ 
အနည္းစရုရွိေစသျဖင္ ့ပါတတီစခ္တုည္းမ ွသကဆ္ိငုရ္ာခရုငိ ္သုိ႔မဟတု ္စရီငစ္အုတြက ္ကုယိစ္ားလယွ ္
ေနရာအားလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ အေျခအေနအား နည္းပါးသြားေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
ေဒသတြင္း စုစည္းမႈ မယ္မယ္ရရ မရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရရွိရန္ အေျခ အေနမရွိေသာ 
စီရင္စုေဒသအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ 

(ဆ) မူဝါဒစဥ္ဆက္မျပတ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကုိ ဦးတည္ေစသည္။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကဳံအရ လႊတ္ေတာ္ကုိ PR စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ အစုိးရ၏ 
သက္တမ္းရွည္ၾကာမႈ၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ စီပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမို 
ေကာင္းမြန္ေသာရလဒမ္်ား ရရွိႏိငု္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည။္ ဤသုိ႔ အခိငုအ္မာေျပာရျခင္းမွာ FPTP 
စနစ္မ်ားအရ အယူဝါဒ အစြန္းႏွစ္ဖက္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ပါတီမ်ား အၾကား ပုံမွန္အစုိးရ 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေရရွည္စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိမုိအခက္ေတြ႕ေစ 
ၿပီး PR စနစ္တြင္မူ အားလုံးပါဝင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေစသျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ 
ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ 

(ဇ) ပါတီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေမွ်ာ္အုပ္စုမ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝမႈကုိ ပုိ၍ထင္သာျမင္သာ ရွိေစသည္။ 
ဒမီုကိေရစအီသုံးျပဳစ ႏိငုင္မံ်ားစြာတြင ္ႏိငုင္ံေရးအာဏာ ရရွထိားသည္ ့ကနိ္းဂဏန္း အေရအတြကအ္ရ 
ျဖစ္ေသာ လအူမ်ားစုႏငွ္ ့စီးပြားေရး အာဏာကု ိခ်ဳပက္ိငုထ္ားသည္ ့လနူည္းစတုုိ႔ၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ 
ဟူသည္ ေရွာင္လြဲမရေသာ အမွန္တရားသာ ျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႔အေရအတြက္ အမ်ားစုရွိသူမ်ားက 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ႀကီးစုိးေနၾကၿပီး လူနည္းစုမ်ားကလည္း စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ ၎တုိ႔၏အက်ဳိးအျမတ္ကုိ သိျမင္ၾကသည့္အခါ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား ျပဳလုပ္ၾကေသာ ေစ့စပ္ညႈိႏႈိင္းမႈမ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈ၊ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္ (ဥပမာ - ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ 
လြတလ္ပ္ေရးရၿပီး ပထမႏစွ္ေပါင္းႏစွဆ္ယ ္ကာလ)။ PR စနစအ္ရ လႊတ္ေတာထ္၌ဲ အက်ဳိးေမွ်ာအ္ပုစ္မု်ား 
အပါအဝင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားကုိ ပုိမုိပါဝင္လာေစသျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္စိေ႔ရွတြင္ပင္ ခ်မွတ္ၾကရသည္။ 

၁၀၅။ အားနည္းခ်က္မ်ား - PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
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PR   စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ျခင္း၊ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနေသာ 
ပါတစီနစက္ုိျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟူေသာ အခ်က ္မ်ားေပၚ၌ အေျခခသံည။္ PR စနစမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း မၾကာခဏ ေဝဖန္အသုံးသပ္ၾကပါသည္။ 

(က) ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားရွိျခင္းသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥတြင္ 
အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ယင္း၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌  အစုိးရသစ္မ်ားအေပၚ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားေန သည့္အခါ 
မ်ဳိးတြင ္ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္ပု၍ိအေရးႀကီးတတသ္ည။္ အမ်ဳိးသားညညီႊတ္ေရး အေျခခံျဖင္ ့
ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ညႊန္႔ေပါင္းဝနႀ္ကီးအဖြ႕ဲမ်ား၊ အစုိးရမ်ားသည ္အပုစ္ကုြဲျပားမႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင္ ့
သဟဇာတျဖစ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ခ်မွတ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္။ 

(ခ) ပါတစီနစ၏္ တညၿ္ငမိမ္ႈကု ိပ်ကယ္ြင္းေစၿပီး အစတိစ္တိအ္မႊာမႊာ ကြဲျပားေစသည္ ့PR စနစသ္ည ္
ပါတစီနစအ္ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေစရုသံာမက ထုသိုိ႔ျဖစ္ေစရနလ္ည္း အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ 
သည္။ မူမတူေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲေနႏိုင္ေရးဟူသည့္ Pluralism ဝါဒအစြန္းေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
လနူည္းစပုါတမီ်ားအား ပါဝငခ္ြင့္ေပးထားသည္အ့ခါ ယင္းပါတမီ်ားက ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္း ညႈိႏႈငိ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တုိ႔ထက္ပုိႀကီးေသာ ပါတီႀကီးမ်ားကုိ အက်ပ္ကုိင္ႏိုင္သည္။ ဤရႈေထာင့္အရ 
PR  စနစ္၏ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကုိ စနစ္၏အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ 
သာဓကအားျဖင္ ့အစၥေရးႏိငုင္တံြင ္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက ္ပါတမီ်ားသည ္ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြ႕ဲစည္းေရး 
၌ အေရးပါေသာ အေနအထားတြငရ္ွိေနသကဲသ့ုိ႔ အတီလီႏိငုင္တံြငလ္ည္း ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ မၾကာခဏ 
ေျပာင္းလဲေနရျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဒီမုိကေရစီအသုံးျပဳသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေနေသးေသာ ပါတီစနစ္မ်ား၌ ပုဂၢဳိလ္ေရးအေျခခံ၍ 
လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈရွိေစေသာ ပါတီမ်ားထြန္းကားလာမည္ကုိ စုိးရြံ႕တတ္ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ 

(ဂ) PR စနစသ္ည ္အစြန္းေရာကပ္ါတမီ်ားအတြက ္ေျခကပုယ္စူရာ အတု္ျမစသ္ဖြယ ္ျဖစ္ေစသည။္ လကဝ္ ဲ
သုိ႔မဟတု ္လကယ္ာစြန္းေရာက ္တယဆူနပ္ါတမီ်ား ပါလမီနစ္င္ျမင့္ေပၚသုိ႔ ေရာကရ္ွလိာျခင္းသည ္PR 
စနစ္ေၾကာင္ဟ့ ုေဝဖနခ္ရံသည။္ ေ၀းမားဂ်ာမနၿီပဳလိရဲျခင္းမွာ အစြန္းေရာကလ္ကဝ္၊ဲ လကယ္ာပါတ ီ
မ်ားကုိ ေျခကုပ္ရေစေသာ PR စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ 

(ဃ) မူဝါဒအေျခခံအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမႈ အေျခခံအားျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း တညူ ီေသာ ရပတ္ညခ္်က ္လုံေလာကစ္ြာမရွဘိဲႏငွ္ ့အပုခ္်ဳပသ္ ူညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားကု ိ
ျဖစ္ေပၚေစသည။္ ထုသိုိ႔ အဆင္ေျပမႈကု ိအရင္းတည၍္ ဖြ႕ဲစည္းထားရသည္ ့ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြ႕ဲမ်ားသည ္
အျခားေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားတြငက္ဲသ့ုိ႔ တာဝနခ္မံႈျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားႏငွ္ ့
ႏႈငိ္းစာလွ်င ္ျပဒါတစလ္မ္း သတံစလ္မ္းကဲသ့ုိ႔ ကြာျခားလ်ကရ္ွပိါသည။္ (ဥပမာအားျဖင္ ့AV စနစတ္ြင)္ 
ပါတီမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္အတြက္ အျခားပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ 
ဆႏၵမဲ မ်ားကို အျပန္အလွန္ မွီခုိေနရသည့္အတြက္၊ ဤနည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ညြန္႔ေပါင္း 
အစုိးရ အဖြဲ႕သည္ ပုိ၍ခိုင္မာေတာင့္တင္းႏိုင္သည္။ 

(င) ပါတငီယမ္်ားအား အခ်ဳိးအစားမမွ်မတျဖင္ ့အခြင္အ့ာဏာမ်ားစြာကု ိရရွိေစႏိငုသ္ည။္ ပါတႀီကီးမ်ားအား 
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၎တုိ႔ ထက္မယွဥ္သာေအာင္ ေသးငယ္သည့္ လူထုဆႏၵမဲရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာရခဲ့ေသာ 
ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းေစေသာအခါ ယင္းပါတီငယ္မ်ားသည္ 
ပါတီႀကီးမ်ား အဆုိတင္သြင္းသမွ် ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိ သြားသည္။

(စ) ယင္းစနစအ္ရ တာဝနခ္မံႈရွလိာေစရန ္ရညရ္ြယ၍္ မဆဲႏၵမ်ားအေနျဖင္ ့ပါတတီစခ္အုား အာဏာမ ွ
ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ PR စနစ္အရဆုိလွ်င္ အသင့္အတင့္ အရြယ္အစားရွိေသာ 
ပါတီတစ္ခုကုိ အာဏာမွဖယ္ရွားရန္ အလြန္ခက္ခဲႏိုင္သည္။ အစုိးရမ်ားသည္ မၾကာခဏ 
ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား ဖြ႕ဲစည္းေနရေသာအခါ အခ်ဳ႕ိႏိငုင္ံေရးပါတ ီမ်ားသည ္အစုိးရသကတ္မ္းတစ္ေလွ်ာက ္
၎တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းေနခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ 
အၿမဲပါဝင္ေနတတ္သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိ လြတ္ေျမာက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (FDP) သည္ လူထု 
ေထာက္ခံမဲ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္အခါမွ မရခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ၁၉၄၉ မွ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ငါးဆယ္ ကာလအတြင္း ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ရွစ္ႏွစ္တုိင္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ 

(ဆ) ေရြးေကာက္ပြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ PR စနစ္၏ ရႈပ္ေထြးေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္ခကခ္ဲေစရုသံာမက မဆဲႏၵရငွမ္်ားအတြကလ္ည္း နားလညရ္နခ္ကခ္ဲေစသည။္ 
အခ်ဳိ႕ PR စနစ္မ်ားသည္ PR မဟုတ္ ေသာ အျခားစနစ္မ်ားထက္ ပုိ၍ခက္ခဲသည္ဟု 
ယူဆၾကသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ပုိ၍လုိအပ္ၿပီး၊ မဲရုံဝန္ထမ္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ 

စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (List PR) 

၁၀၆။   အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစနစ၏္ အရုိးရငွ္းဆုံး ပုစံတံစခ္ုျဖစ္ေသာ စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ 
စနစ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပါတီ 
တစခ္စုမီ ွပါဝငယ္ဥွၿ္ပိဳငမ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ား၏ အမညစ္ာရင္းကု ိတင္ျပၾကရသည။္ မဆဲႏၵရငွမ္်ား 
အေနျဖင့္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရၿပီး မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရရွိေသာ စုစုေပါင္းဆႏၵမဲေဝစု 
အခ်ဳိးအဆအရ ပါတီမ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာမ်ားရရွိသည္။ အႏိုင္ရကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ၎တုိ႔အဆင့္အရ စာရင္းမွေရြးထုတ္သည္။ 

  ေရြးေက
ာက

္ပြဲ စံနစ္မ်ား ႏွင့္ ယ
င္းတ

ို႔၏
 အ

က
်ိဳးဆ

က
္မ်ား

List PR - ယင္းစနစ္အရ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုစီသည္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ 
ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကုိ 
အဆုိျပဳတင္ျပၾကရသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ ဆႏၵမဲေပးၾကရၿပီး 
ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေယဘုယ် မဲေဝစုအခ်ဳိးအစားအရ အမတ္ေနရာ မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ (စာရင္းပိတ္) စနစ္မ်ားတြင္မူ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား စာရင္း 
ေပၚရွိ ၎တုိ႔၏တည္ရွိမႈအရ စာရင္းမ်ားထဲမွ ထုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
စာရင္းမ်ားသည္ ‘စာရင္းဖြင့္’ သုိ႔မဟုတ္ ‘စာရင္းလြတ္’ မ်ားျဖစ္ေနပါက မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ဦးစားေပးႏွစ္သက္မႈမ်ားကုိ ေရးျခစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
တည္ေနရာအဆင့္ကုိ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
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စာရင္းျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္ကုိယ္၌က ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစတ္စခ္တုြငရ္ွ ိမည္ ့သတမ္တွခ္်ကမ္်ားကု ိျပည္စ့ုံေစျခင္း မရွပိါ။ ဆကလ္က၍္ အေသးစတိအ္ခ်က ္
မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကရပါေသးသည္။ ဆႏၵမဲမ်ားေရတြက္ၿပီးေနာက္ အမတ္ေနရာမ်ား တြက္ခ်က္ရန္ 
အသုံးျပဳသည္စ့နစမ္ွာ Highest Average သုိ႔မဟတု ္Largest Remainder နည္းတစခ္ခုုျဖစ္ႏုငိသ္ည။္ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ -ခ- ေဝါဟာရမွတ္စုတြင္ရႈ) ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ပုံေသနည္းတစ္ခုသည္ PR စနစ ္
အရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈေသာ္လည္းေကာင္း ရွိတတ္သည္။ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵမဲေပးပြဲေန႔မတုိင္မီ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အလုိတြင္မွ 
တြက္ခ်က္သည့္ ပုံေသနည္း ေျပာင္းလဲလုိက္သျဖင့္ ပါတီႀကီးတစ္ခုအား အမတ္ေနရာ ၁၂၁ ခုရွိ 
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ မူလရရွိရမည့္ အမတ္ေနရာ ၅၉ ေနရာအစား၊ အမတ္ ၆၄ ေနရာကုိ 
ရရွိေစခဲသ့ည။္ ထုသိုိ႔ ေျပာင္းလလဲိကု္ျခင္းကု ိအမ်ားသသိာေအာင ္က်က်နန ထတု ္ျပန္ျခင္းမရွခိဲသ့ျဖင္ ့
အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွလည္း ထုိရလဒ္ကုိ လက္သင့္ခံခဲ့ျခင္းမရွိဟူေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရသည္။ ဤသာဓကသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံ စနစ္ေရးဆြဲသူမ်ားအား အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိေၾကာင္း လွစ္ဟျပေနသည္။

စာရင္းျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္တစ္ခု မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို တိတိပပ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အျခားအေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနပါ 
ေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္အတြက္ အနည္းဆုံးရရွိရမည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ 
သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ ပုံမွန္အဆင့္ေလာက္သာ ျပ႒ာန္းရန္လုိသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၁၉-၁၂၁ တြင္ရႈ) 
(ဥပမာအားျဖင္ ့တရူကီႏိငုင္တံြင ္ျပ႒ာန္းထားသည္ ့၁၀ ရာခိငု္ႏႈန္း သတမ္တွအ္ဆင္က့ဲသ့ုိ႔) သတမ္တွ ္
အဆင္ ့ျမင္မ့ားေနပါက ပါတငီယမ္်ားကု ိဖယခ္်နထ္ားသကဲသ့ုိ႔ ျဖစ္ေစၿပီး (အစၥေရးႏုငိင္တံြင ္ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္ သတ္မွတ္အဆင့္ ၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကဲ့သုိ႔) သတ္မွတ္အဆင့္ နိမ့္လြန္းေနပါကလည္း 
ယင္းပါတီငယ္မ်ား ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိတြန္းအားေပးႏိုင္ျပန္သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္မူ ပုံမွန္ 
သတ္မွတ္အဆင့္ဟူ၍ မရွိဘဲ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက ခရစ္ယာန္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသည္ 
ျပညလ္ုံးကၽြတ္ေထာကခ္မံ၏ဲ ၁.၆ ရာခုငိ္ႏႈန္းမွ်ျဖင္ ့အမတ္ေနရာ ၄၀၀ ရွသိည္အ့နက ္၆ ေနရာ ရရွခိဲသ့ည။္ 
List PR စနစ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအၾကား 
မည္သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရၾကသည္ကုိ မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါေသးသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အသုံးျပဳသည့္ 
စာရင္းမ်ားမွာ စာရင္းပိတ္စနစ္လား၊ စာရင္းဖြင့္စနစ္လား သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းလြတ္(Panachage) 
စနစ္လား ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ျခင္းျဖစ္သည္။ (စာပုိဒ္ ၁၂၂ - ၁၂၆ တြင္ရႈ) 
ဤသုိ႔ စနစ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဆႏၵမဲျပား၏ ရႈပ္ေထြးမႈ အတိုင္းအတာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ သမရုိးက် သုိ႔မဟုတ္ သမရုိးက်မဟုတ္ေသာ ‘ဆႏၵမဲေပးျခင္း’ ပုံစံအား 
စစီဥမ္ႈ၊ (apparent ment) စနစက္ု ိက်င့သ္ုံးသည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားတြငက္ဲသ့ုိ႔ ပါတမီ်ားအၾကား 
ထားရွိေသာ သေဘာတူညီမႈ အတုိင္းအတာ (စာပုိဒ္ ၁၂၇ တြင္ရႈ) ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၁၀၇။ အားသာခ်က္မ်ား 
(က) ေယဘယု်အားျဖင္ ့PR စနစမ္်ားတြင ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အားသာခ်ကမ္်ားအျပင ္List PR စနစသ္ည ္
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လနူည္းစ ုျဖစ္ေသာ မ်ဳိးႏြယစ္မု်ားႏငွ့ ္အပုစ္မု်ား၏ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအား ပု၍ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက ္
ခံႏိငုခ္ြင္ရ့ွိေစသည။္ ဆႏၵမဲေပးသည္ပ့ုစံသံည ္လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းတစခ္အုတြင္းရွ ိယဥ္ေက်းမႈ သုိ႔မဟတု ္
လူမႈေရးကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ အံဝင္တက် ျဖစ္သြားေသာအခါယင္း List PR စနစ္သည္ လူမ်ားစုႏွင့္ 
လနူည္းစုႏစွရ္ပလ္ုံး၏ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအား လႊတ္ေတာတ္ြင ္ပါဝငခ္ြင္ရ့ရန ္အကအူညီေပးႏိငုသ္ည။္ 
ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္းမွာ မဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုံးစု ံျဖစထ္ြန္း ေစေရးအတြက ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ား 
မွ်မွ်တတပါဝငရ္န ္စမီဖံနတ္ီးခြင္က့ိ ုယင္းစနစက္ ပါတမီ်ားအား ေပးအပထ္ားျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ 
ဒမီုကိေရစီႏိငုင္သံစမ္်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ (ဥပမာ - ေတာငအ္ာဖရကိ၊ အငဒ္ုနိီးရွား၊ ဆာရာ လအီြန ္
စသည္ျဖင္)့ List PR စနစသ္ည ္ပါတမီ်ားအား လမူ်ဳိးစု၊ံ မ်ဳိးႏြယစ္ပုါဝငသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္းမ်ား 
ေရးဆြဲ ဖန္တီးခြင့္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပေနသည္။ 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
လူမည္း ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း (ထုိထဲတြင္ ဇူးလူး ၁၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး က်န္ပမာဏအျဖစ္ ဇုိဆာ၊ 
ေဆာ္သုိ၊ ဗင္ခါ၊ ဆြာနာ၊ ပီဒီ၊ ဆြာဇီ၊ ရွန္ဂန္းႏွင့္ အန္ဒက္ဘီလီတုိ႔ ပါဝင္သည္) လူျဖဴ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
(ထုထိတဲြငသ္ုံးပုတံစပ္ုသံည ္အဂၤလပိစ္ကားေျပာ၍၊ သုံးပုံႏစွပ္ုသံည ္အာဖရကိ စကားေျပာၾက သည)္ 
အေသြးအေရာင္စုံ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အိႏၵိယ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ နမ္မီဘီးယား 
လႊတ္ေတာ္ သည္လည္း အလားတူ အသြင္ေပါင္းစုံ ေရာယွက္လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အုဝိမဘ္ု၊ိ ဒမမ္ာရာ၊ ဟာရယရ္ု၊ိ နမမ္ာ၊ ဘကစ္တာႏငွ္ ့(အဂၤလပိ္ႏငွ္ ့ဂ်ာမနစ္ကား ေျပာဆုၾိကသည္)့ 
လူျဖဴအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ ျဖစ္သည္။

Cambodian closed List PR ballot paper 

(ခ) စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစနစမ္်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံရန ္
အခြင္အ့လမ္း ပု ိမ်ားသည။္ PR ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားသည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္း 
ကိစၥတြင္ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ားထက္ ပုိ၍အကၽြမ္းဝင္မႈ ရွိတတ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္ ့
ပါတမီ်ားသည ္အမ်ဳိးသမီး ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ား၏ က႑ကု ိတုိးတက္ေစမည္ ့ကုယိစ္ားလယွ ္စာရင္းမ်ားကု ိ

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္ပံု စံနစ္မ်ား



94

ေရးဆြအဲသုံးျပဳခြင္ရ့ွၿိပီး မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္လ့ည္း ၎တုိ႔၏ ေရြးခ်ယမ္ႈသည ္က်ား၊မျဖစတ္ညမ္ႈ ထက ္
အျခားမဝူါဒ ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ားအေပၚ အေျခခပံါက အမ်ဳိးသမီး ကုယိ ္စားလယွမ္်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏိငုရ္န ္
ခြင့္ျပဳထားသည။္ အထကတ္ြင ္ေဖာ္ျပခဲသ့ည္အ့တုငိ္းပင ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး တည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့
မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါတီမ်ားအား “အမ်ားစုလက္သင့္ခံႏုိင္မည့္”  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ အဆုိျပဳ 
တင္သြင္းေစသည့္အခါ ထုိကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ခဲလွပါသည္။ 
ကမာၻ႔ေဒသအားလုံး၌ PR စနစမ္်ားသည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
FPTP စနစ္မ်ားထက္ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ထိပ္သီးႏိုင္ငံ ၂၀ အနက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ 
ႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ List PR 
စနစက္ုပိင ္အသုံးျပဳလ်ကရ္ွသိည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွတ္ြင ္စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိ ္စားျပဳစနစမ္်ားျဖင္ ့
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
အားလုံးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ပ်မ္းမွ်ပမာဏျဖစ္သည့္ ၁၅.၃% ထက္ ၄.၃% 
ပုိမ်ားလ်က္ရွိၿပီး FPTP စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ 
ပမာဏမွာမူ ယင္းပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးထက္ ၄.၁% ပုိနည္းပါသည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ေတာင္အာဖရိက

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ၊ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း 

အန္ဒရူး ေရးႏုိးလ္စ္

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အာဏာပုိင္စနစ္မွ ပါတီစုံ  ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ 
အသြငက္ူးေျပာင္းရာတြင ္အတု္ေအာင္ေသာင္းနင္း အေျပာင္းအလဲျဖစမ္ႈ အျမင္ဆ့ုံးကာလ၌ က်င္းပ 
ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ (၂၇) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ၌ အာဖရိကတုိက္အတြက္ 
စကဆ္တုဖ္ြယအ္ေကာင္းဆုံး အလတံစခ္ုျဖစ္ေသာ ကုလိုနိအီလကံု ိျဖဳတခ္် ခဲၿ့ပီးေနာက ္ႏစွ ္၃၀၀ ေက်ာ ္
ၾကာျမင္ခ့ဲသ့ည္ ့ကုလိုနိစီနစ္ႏငွ္ ့ဆယစ္ုႏစွ္ေလးခၾုကာ အသားေရာငခ္ြဲျခားေရးစနစက္ု ိအဆုံးသတ ္
ေစခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ေပၚလစီက်င့္သုံး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ပရီတုိရီးယား အာဏာရွင္အစုိးရ 
ေၾကာင္ ့ေျမေအာကလ္ႈပရ္ွားမႈမ်ားအျဖစသ္ာ ေက်နပခ္ဲရ့ေသာ ႏိငုင္ံေရးလႈပရ္ွားမႈမ်ားအတြက ္အဆုပိါ 
ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၏ 
အာဖရကိန ္အမ်ဳိးသားကြနဂ္ရက ္(ANC) အတြကလ္ည္း အာဏာရရန ္အသင္အ့ေနအထား ျဖစခ္ဲသ့ည။္ 
အဇာနီးယား၏ ပနအ္ာဖရကိနန္စ ္ကြနဂ္ရက ္(PNC) မလွည္း ၎တုိ႔အား နယ္ေျမအတတူတူည္းမွာပင ္
စနိ္ေခၚယဥွၿ္ပဳငိခ္ဲသ့ည။္ ထုိ႔ျပင ္မငဂ္ုဆိုလိုဘိသူယလ္ဇ၏ီ အငက္နသ္ာ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတ ီ(IFP) 
ကလည္း ကြာဇူးလူးနကတ္ယခ္ရိငု၏္ ေျမာကပ္ုငိ္းတြင ္လုံးဝအပုစ္ုိးႏိငုမ္ညဟ္ ုေမွ်ာလ္င္ခ့ဲသ့ည။္ အဆုပိါ 
ပါတီမ်ားသည္ အက္ဖ္ဒယ္ဘလ်ဴဒီကလာ့ခ္၏ အမ်ဳိးသားပါတီ (NP)၊ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ 
ပါတီ (DP) ႏွင့္ အျဖဴပါတီမ်ားထဲမွ ဆင္းသက္လာသည့္  လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (FF) တုိ႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းၾကၿပီး ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရရွိလာၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဆႏၵမဲမ်ားရရွိရန္ 
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စာရင္းစဥ္လုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (List PR) အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ထက္ဝက္ (ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၂၀၀) ကုိ ခရိုင္စာရင္း 
ကုိးခု မွလည္းေကာင္း၊ က်န္ထက္ဝက္ကုိ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ စာရင္းတစ္ခုတည္းမွလည္းေကာင္း၊ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဆႏၵမဲမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
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ေျပာင္းလဲယူရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ (ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀၀ ပါဝင္ေနသည့္) မဲဆႏၵနယ္ေျမ 
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္သည့္ 
လူထုေထာက္ခံမႈအဆင့္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရန္အတြက္ Droop Quota စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး အပုိေဆာင္း 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိမူ Largest Remainder Method ကုိ က်င့္သုံး၍ ခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
ပါတီငယ္မ်ားအား လုိက္ေလ်ာသည့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ 
ရရန္အတြက္ ရရွိရမည့္ လူထုေထာက္ခံမႈအဆင့္ကုိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သတ္မွတ္ရန္ အေစာပုိင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဖရိကန္ေနရွင္နယ္ ကြန္ဂရက္ (ANC) 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပါတီ(NP) တုိ႔သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ မည္သည့္  ‘မျဖစ္မေနရသင့္ေသာ 
အဆင့္’ ကုိမဆုိ လုိအပ္သလုိသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းပါတီမ်ား၏ 
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားထမဲ ွလႊတ္ေတာအ္မတ ္၂၀ ေက်ာ၊္ လႊတ္ေတာတ္ြင္းကိယုစ္ားျပဳမႈ၏ ၅ ရာခုငိ္ႏႈန္း 
အျဖစ္သာ ပထမဆုံးအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ေနရာရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ 

မငဒ္လဲား၏ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပရ္ွားမႈ ယႏရၱားႀကီးအေနျဖင္ ့မညသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ရမဆု ိ
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အႏိုင္ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ 
ေတာင္အာဖရိက၏ ပထမဆုံးေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ List PR စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ 
အေရးပါမႈကု ိေလ်ာပ့ါးေစႏိငု္ျခင္း မရွခိဲပ့ါ။ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံေပဒသစရ္ွ ိအာဏာမွ်ေဝေရးစနစအ္တြက ္
အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳမႈ စနစ္သည္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးရာတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ရုံမွ်မက 
ဆုိးရြားေသာႏိငုင္ံေရးအထ ိကရဏု္းမ်ားကုလိည္း ေလွ်ာက့်ေစခဲသ့ည။္ ထုိ႔ျပင ္လမူ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ကာလ 
ေႏွာင္းပုငိ္း ေတာငအ္ာဖရကိႏိငုင္အံား အတဒိကုၡေရာက္ေနေသာ က်နအ္ာဖရကိေဒသမ်ားအတြက ္
တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔၏ အခ်က္ျပမီးသဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ ျပ႒ာန္းလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္စရာ 
အေၾကာင္း တစစ္ုတံစရ္ာ မရွခိဲပ့ါေခ်။ လူျဖဴ မ်ားသာ ႀကီးစုိးေသာလႊတ္ေတာက္ု ိပထမရသအူႏုငိရ္ယ ူ
(FPTP) စနစ္ျဖစ္ေသာေတာက္ေလွ်ာက္ ေရြးေကာက္ခဲ့သျဖင့္ ANC အသာစီးရေသာ အေျခအေန 
ရွိလာခ်ိန္၌ FPTP စနစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါက ANC အေနျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ 
အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၇၀၀ 
ေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ လူျဖဴမ်ားရရွိမည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ (၅) ခုသာရွိသည့္အတြက္ FPTP စနစ္၏ 
ေျပာင္းလဲတတ္ေသာသေဘာ ေၾကာင့္ ANC အေနျဖင့္ လူထုဆႏၵမဲ၏ ၅၀ ႏွင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ရခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၇၀ သုိ႔မဟုတ္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အလြယ္တကူ 
ရရွိႏုငိပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာ ္ANC အေနျဖင္ ့အဆုပိါလမ္းေၾကာင္းကု ိမေလွ်ာကလ္မွ္းခဲပ့ါ။ အေၾကာင္းမွာ 
အႏိုင္ရသူအကုန္ယူ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ လူမ်ားစုတုိ႔၏ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက ္ေရရညွတ္ြငအ္ရင္းခအံားျဖင္ ့မတညၿ္ငမိမ္ႈမ်ားကု ိျဖစ္ေပၚေစလမိ္မ့ညဟ္ ု
ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ (List PR) စနစ္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးပါေသာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား၊ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေရးကိစၥကုိ 
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ေရွာငရ္ွားႏိငုပ္ါသည။္ ထုိ႔ျပင ္ANC ႏငွ္ ့Nationlists ႏစွခ္စုလုံးမ ွရႈျမငၾ္ကသည္ ့ၾကားကာလဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒ၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ မွ်ေဝေရး ဝိေသသလကၡဏာႏွင့္လည္း PR 
စနစ္က ကုိက္ညီေပသည္။ 

အကယ္၍သာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 
FPTP စနစ္ျဖင့္ က်င္းပပါက (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ေနရာ ၉ ေနရာရွိခဲ့သည့္) 
လႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၊ (ေနရာ ၇ ေနရာ ရရွိခဲ့ သည့္) ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ( ၅ ေနရာရရွိခဲ့သည့္) 
ပနအ္ာဖရကိနန္စက္ြနဂ္ရက၊္ (၂ ေနရာရရွခိဲသ့ည္)့ အာဖရကိန ္ခရစယ္ာန ္ဒမီုကိရကတ္စပ္ါတတီုိ႔သည ္
၎တုိ႔၏ေနထုိင္ရာ ပထဝီအေနအထားအရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဆႏၵမဲ တစ္စုံတစ္ရာ 
စစုည္းႏိငုသ္ည္တ့ုငိ ္ကိယုစ္ားလယွတ္စ္ေနရာမ ွမရႏိငု္ေသာ အေျခအေနထ ိျဖစသ္ြားႏိငုပ္ါသည။္ ယင္း 
ပါတအီားလုံးေပါင္းမ ွလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား၏ ၆ ရာခုငိ္ႏႈန္းမွ်ကိသုာ ကုယိစ္ားျပဳေသာလ္ည္း 
အစုိးရဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္း ၎တုိ႔တည္ရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ ကိန္းဂဏန္းပမာဏထက္ မ်ားစြာ 
သာသြားေပသည္။

အေသးစိတ္ရလဒ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္းစဥ္လုိက္ ကုိယ္စားျပဳမႈစနစ္ (List PR) သည္ အရြယ္အလယ္ 
အလတ္ရွိ အမ်ဳိးသားပါတီ (NP) ႏွင့္ အင္ကာသာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (IFP) တုိ႔ကုိ FPTP စနစ္ 
အရ ယွဥ္ၿပဳိင္အႏိုင္ရႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ထက္ပုိ၍ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္း၏ အဓကိ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေရြးေကာကပ္ြ ဲတစခ္လုုံးသည ္ႏိငုင္လံုံးဆုငိရ္ာ 
ေရြးေကာက္ပြဲသဘာဝသုိ႔ သက္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကြာဇူးလူးေနတယ္ ခရုိင္တြင္ ANC 
ႏွင့္ IFP တုိ႔အၾကား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း က်န္ရွိေဒသမ်ားတြင္လည္း ANC ႏွင့္ NP တုိ႔အၾကား၊ ဟူေသာ 
အေဟာင္းႏငွ္အ့သစမ္်ားအၾကား ယဥွၿ္ပဳငိစ္စပ္ြအဲသြငသ္ုိ႔ ေရွးရႈသြားေစခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္
မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအလုိက္ တည္ရွိေနတတ္ေသာ သဘာဝႏွင့္ပထဝီေဒသ 
အလိုက္ ေထာက္ခံမႈမ်ား စုေဝး ေနျခင္းက မဲဆႏၵနယ္ေျမ အေျချပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င ္
ယခထုက ္မဆုစိေလာက ္ပုနိည္းေသာ ကိယုစ္ား လယွ္ေနရာမ်ား ရရွိႏိငုသ္ညဆ္ုိေသာလ္ည္း FPTP  
စနစ္က ANC ကုိ ၎တုိ႔ရရွိေသာ လူထုဆႏၵမဲအားလုံး (၆၂%) ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာခြဲတမ္းထက္ 
ပုိမုိသည့္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ အပုိဆုအေနႏွင့္ ရရွိသြားႏိုင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ေရးဆြရဲာတြင ္အျခားပါတမီ်ားကု ိငဲက့ြကစ္ရာမလုသိည္ ့လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ္ေနရာ သုံးပုံႏစွပ္ု ံ
ေက်ာ္ကုိလည္း ရရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခု ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခုေပးေသာ 
က်င့သ္ုံးမႈသည ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ုစံနစ ္ပုစံံေရးဆြရဲာတြင ္အေရးပါေသာ တထီြငဆ္န္းသစမ္ႈ တစခ္ ု
ျဖစသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြ ဲမတုငိ ္မ ီလအနည္းငယအ္လုအိထ ိANC သည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာအ္တြက ္
သာမက ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာမ္်ားအတြက ္ဆႏၵမတဲစ္ျပားတည္းကု ိအသုံးျပဳရန ္ေတာင္းဆုိေနခဲသ့ည။္ 
ယင္းမွာ ပုိႀကီးမား၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ အေျခခံေသာ ပါတီႀကီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ့
လုပ္နည္းျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ 
ႏိငုင္တံကာအၾကံေပးမ်ား၏ ဖအိားေၾကာင္ ့ေျပာင္းလဲျဖစခ္ဲ့ျခင္းသာ ျဖစသ္ည။္ ေနာကပ္ုငိ္းရရွိေသာ 
ရလဒမ္်ားက ေဖာ္ျပခဲသ့ညမ္ွာ မဆဲႏၵရငွအ္မ်ားစသုည ္၎တုိ႔၏ ႏိငုင္လံုံးဆုငိရ္ာႏငွ့ ္ျပညန္ယဆ္ုငိရ္ာ 

97

ျဖစ္ရပ္ေလ
့လ

ာမႈ - ေတ
ာင္အ

ာဖရိက



98

ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ပါတီႏွစ္ခုၾကားတြင္သာ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ မဲႏွစ္ခုခြဲျခား၍ ေပးေစသည့္စနစ္၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ အဓိက ခံစားခဲ့ရ သည္မွာ ပါတီငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DP) 
ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတစ္ဦး (FF) တုိ႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းပါတီႏွစ္ခုစလုံးေပါင္းမွ 
ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထက္ ပုိသည့္ ဆႏၵမဲ 
(၂၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ကုိသာ ရရွိခဲ့ၿပီး။ အမ်ဳိးသားပါတီ (NP) မွ ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
စုစုေပါင္း ရသည့္ဆႏၵမဲ ( ၄၉၀,၀၀၀) ႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါေခ်။ 

ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ုစံနစ ္ေရြးခ်ယမ္ႈကု ိလမူ်ဳိးေရး၊ က်ားမကြဲျပားမႈဟူေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင္ ့
ခ်ဥ္းကပ္ပါကလည္း ပါလီမန္၏ ဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျပန္ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ 
ေမလတြင ္ဖြ႕ဲစည္းလုကိ္ေသာ ေတာင ္အာဖရကိ ျပညသ္႕ူလႊတ္ေတာ၌္ လူျဖဴခ်ည္းသာပါဝငခ္ဲသ့ည္ ့
လႊတ္ေတာ္မွ ကိုုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၈၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ပါဝင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာသည္ 
အေဟာင္းႏွင့္အသစ္အၾကားရွိ ဆင္တူယိုးမွားမႈမ်ား နိ႒ိတံရာေနရာ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ေတာင္ဖရိက၏ 
ဒုကၡအတိၿပီးေသာ အတိတ္ကာႏွင့္ တုိက္ရုိက္ကြာျခားလ်က္ လူျဖဴလူမဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ေရွးရုိးဝါဒီ၊ 
ဇူးလူးႏွင့္ ဇုိဆာ၊ မူဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ ထူးျခားေသာ အေရာင္အေသြးစုံမႈ အတိုင္းအတာသည္ စာရင္းစဥ္လုိက္ 
အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစနစ ္(List PR) ၏ အက်ဳိးရလဒပ္င ္ျဖစ္ေပသည။္ ေျပာင္းလ၍ဲမရေသာ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဆင့္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းမ်ားက 
လမူ်ဳိးႏြယစ္ုေပါင္းစုမံ ွေပၚထြကလ္ာခဲသ့ည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား အျပနအ္လနွ ္အဆုိျပဳ 
ေထာကခ္ၾံကရန ္ခြင့္ျပဳေပးခဲသ့ည။္ ထြက္ေပၚလာေသာအေျဖအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာတ္ြင ္(ဇုဆိာ၊ 
ဇူးလူး၊ ေဆာ္သုိ၊ ဝမ္ဒါ၊ ဆြာနာ၊ ပီဒီ၊ ဆြာဇီ၊ ရွန္ဂန္ႏွင့္ ဒက္ဗလီ စကားေျပာသူမ်ား အပါအဝင္) လူမဲ 
၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (အဂၤလိပ္ ႏွင့္အေမရိကန္ စကားေျပာသူမ်ား အပါအဝင္) လူျဖဴ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
အိႏိၵယႏြယ္ဖြား ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားအေသြးအေရာင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းရလဒ္ကုိ 
ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူမဲ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူျဖဴ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရာင္အေသြးစုံ ၉ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အိႏၵိယ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာမူ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 

၁၉၉၉ တြင္ လူမဲလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အခ်ဳိးအဆမွာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊ 
အေရာငအ္ေသြးစု ံအမတမ္်ား၏ အခ်ဳိးအဆမွာ ၁၀ ရာခိငု္ႏႈန္းအထ ိျမင္တ့ကခ္ဲသ့ည။္ လူျဖဴအမတမ္်ား၏ 
အခ်ဳိးအဆမွာ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအဆမွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လူမဲမ်ား၏ အခ်ဳိးအဆ (၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ ၎တုိ႔ရရွိထားေသာ လူဦးေရ 
ေဝစပုမာဏနီးပါးမွ် ျဖစလ္ာခဲၿ့ပီး လူျဖဴမ်ား၏အခ်ဳိးအဆမွာ ၂၂ ရာခိငု ္ႏႈန္း ျဖစသ္ည။္ အေသြးအေရာငစ္ု ံ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားအမတ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ အႀကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ 
တညၿ္ငမိ္ေနခဲသ့ည။္ ၁၉၉၉ ခုႏစွတ္ြင ္အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ ္အမတမ္်ား၏ အခ်ဳိးအဆမွာ ၃၀ ရာခိငု္ႏႈန္း 
အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ 
အေျမာကအ္မ်ား လကခ္ယံုၾံကညထ္ားသညမ္ွာ အကယ၍္ FPTP စနစက္ိသုာ လကခ္ကံ်င္သ့ုံးပါက 
အမ်ဳိးသမီးကိယုစ္ားလယွမ္်ား၊ အိႏိၵယႏငွ္ ့လူျဖဴကုယိစ္ားလယွမ္်ား၏ အေရအတြကမ္ွာ ပုမိုနိည္းပါးႏိငုၿ္ပီး 
လူမဲႏွင့္ အမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ပုိမုိမ်ားျပားႏိုင္စရာရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
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ေနာကဆ္ုံးအခ်ကဆ္ုရိလွ်င ္FPTP စနစက္ုသိာ အသုံးျပဳပါက ခြဲျခား၍ ကုယိစ္ားျပဳရေသာစနစမ္်ားကု ိ
ပုိ၍ျဖစ္လာႏို္င္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ (ပါတီအသီးသီးမွ) လူျဖဴမ်ားက 
လူျဖဴအမ်ားစုရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္ ကုိ ကိုယ္စားျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဇိုဆာမ်ားက ဇုိဆာနယ္မ်ားကို 
လည္းေကာင္း၊ ဇူးလူးမ်ားက ဇူးလူးနယ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳၾကေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ 
အသုံးျပဳေနေသာ ေတာင္အာဖရိက၏ List PR  စနစ္က မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးမႈစေသာ ျပႆနာရွိေနေသာ္လည္း 
ယင္းစနစ္ေၾကာင္ပ့င ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအတြက ္လုအိပမ္ႈမ်ားရွလိာပါက ခ်ဥ္းကပ္ႏိငုစ္ရာ ကိယုစ္ားလယွ ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ရရွိႏိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက် 
တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ သက္ဝင္မႈတို႔ကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္နည္းဆုိသည့္ အေပၚ 
ဆက္လက္အျငင္းပြားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးက်င္းပသည့္ လူမ်ဳိးေရးအေျခမခံေသာ 
ေရြးေကာကပ္ြသဲည ္ျပညလ္ုံးကၽြတ ္ဆႏၵခယံပူြသဲေဘာကု ိပုိေဆာငၿ္ပီး ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခဥံပေဒသစက္ု ိေရးဆြသဲင္သ့ညဟ္၍ူ အမ်ားစကု လကခ္ႀံကသည။္ သုိ႔ေသာ ္ေနာကထ္ပက္်င္းပမည္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ပုံစနစ္ကုိလည္း ယင္းႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲပစ္သင့္သည္ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက 
ျငင္းခုံၾကသည္။ 

ယေန႔ေခတ္အထိ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးအားလုံးသည္ PR စနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံ 
ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲျပား၏ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈကုိ သိသိသာသာ မျဖစ္ေပၚေစဘဲ၊ PR စနစ္၏ 
ပါလမီန္ႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ ဝိေသသ လကၡဏာကု ိမညသ္ည္န့ည္းႏငွ့္ျဖစ္ေစ ထခိိကုမ္ႈ မျဖစ္ေစဘဲ၊ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။၎တုိ႔၏ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအၾကား ပထဝီေဒသအေျခခသံည္ ့ခ်ည္ေႏွာငမ္ႈရွိေစရနအ္တြက ္ကိယုစ္ားလယွမ္်ား 
ကုိ ပုိ၍ေသးငယ္ေသာ၊ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကာလတြင္လည္း ေဒသအဆင့္ စာရင္းအစဥ္လုိက္ ကိုယ္စားျပဳ 
နယ္ေျမမ်ား၏ အဝန္းအဝိငု္းသည ္ႀကီးမားလြန္းေနသည္အ့တြက ္ေဒသကုအိေျခခသံည္ ့မညသ္ည့ ္စည္းရုံး 
လႈ႕ံေဆာမ္ႈမ်ဳိးမ ွအရာ မထင္ႏိငုပ္ါေခ်။ အျခားဒတုယိနည္းလမ္းတစခ္မုွာ စနစ္ေရာတစမ္်ဳိးျဖစသ္ည္ ့
MMP စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဝက္ကုိ စာရင္းအလုိက္ PR 
စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးကုိ အၾကံျပဳခဲ့သူမွာ ယခင္ 
ဒမီုကိရကတ္စပ္ါတ ီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစသ္ ူဖရကဒ္ရစစ္ ္ဗြနဇ္ိငု္းစလကဘ္ာတ့ ္ဦးေဆာငသ္ည္ ့
အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ တာဝန္ခံအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ တာဝန္ခံအဖြဲ႕တြင္ရွိရင္းစြဲ ANC အဖြဲ႕၏ 
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IEC) အမ်ားစုပါဝင္ခဲ့သည္။ List PR စနစ္သည္ ပထဝီ 
ေဒသအလိုက္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ပါဝင္မႈမရွိဟူေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကုိ 
တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ 
သမၼတက ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
List PR  စနစ္ကုိပင္ ဆက္လက္က်င့္သုံးသင့္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဆင့္ခံစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ 
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ယင္း အဖြဲ႕က အခိုင္အမာအႀကံျပဳခဲ့သည္။ ႏွစ္ဆင့္ခံစနစ္ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံကုိ မဲဆႏၵနယ္ ၆၉ 
ခုအျဖစ္ ခြဲျခား၍ လႊတ္ ေတာ္အမတ္သုံးဦးမွ ခုႏွစ္ဦးအထိ ေရြးခ်ယ္ေစၿပီး အမတ္ေနရာ ၁၀၀ ကုိ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္အစားထုိး အမတ ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္ထားရွိေစျခင္း ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင ္ANC 
အစုိးရသည ္၂၀၀၄ ခုႏစွ ္အေထြေထြ ေရြးေကာကပ္ြ ဲအတြက ္အဆုပိါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကု ိပယခ္်ခဲၿ့ပီး 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ စနစ္သစ္တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ သည့္ ဆႏၵရွိဟန္မတူခဲ့ေခ်။
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - အင္ဒုိနီးရွား 

အခ်ိတ္အဆက္မွန္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈရွိျခင္း၊
အမ်ားသေဘာဆႏၵ ပါဝင္ျခင္း 

အင္ဒရူး အဲလစ္ 

ကုလိုနိစီနစအ္ား ခခုတံြန္းလနွမ္ညဟ္ူေသာအခ်ကက္ု ိအေျခတည၍္ ညညီညီြတည္ြတ ္ဖြ႔ဲစည္းထား 
ခဲ့သည့္ ကၽြန္းဆြယ္ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ မ်ဳိးႏြယ္စုကြဲျပားမႈ အလြန္ျမင့္မားေသာ အင္ဒုိနီးရွား 
ကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ တည္ၿငိမ္၍၊ ထိေရာက္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္မည့္ 
ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေရးကိစၥသည္ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ဖြယ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သာ 
ျဖစ္ေပသည။္ အငဒ္ုနိီးရွားႏိငုင္၏ံ ႏိငုင္ံေရးကုယိပ္ုငိလ္ကၡဏာရပသ္ည ္ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အတိတ္ကာလတြင္ရွိခဲ့ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ အစၥလာမ့္အႏြယ္ 
အသီးသီးအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးထက္ေလာကဘီက ္ပုိႏြယ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ 
အရေသာလ္ည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေလရ့ွခိဲသ့ည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွသ္ုိ႔ေရာကရ္ွလိာေသာ ယခကုာလဘကတ္ြငမ္ ူ
ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
တတ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိပါ ထပ္မံထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကသည္။ 
ဗဟုခိ်ဳပက္ိငုမ္ႈရွိေသာ အငဒ္ုနိီးရွားကဲသ့ုိ႔ႏိငုင္မံ်ဳိးတြင ္အားလုံး ပါဝင္ႏိငု္ေရးႏငွ္ ့ထိေရာကမ္ႈရွိေရးအတြက ္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အၿမဲလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ခဲ့ သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ ဆယ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္မွ 
အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒသႀကီး ၁၅ 
ခုတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ (PR) စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္သူမရွိဘဲ  လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ 
အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ေနထုိင္ရာလူဦးေရ အခ်ဳိးအစားအရ ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး၊ ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ ကၽြန္းေဒသ 
မ်ားတြင္မူ အပုိေဆာင္း အမတ္ေနရာအနည္းငယ္မွ်ကုိ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ Hare Quota ဟုေခၚ
ေသာ မဲေဝစပုုစံတံစမ္်ဳိးကု ိအသုံးျပဳသည္ ့အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည္န့ည္း (Largest Remainder 
Method)ကု ိလကခ္ကံ်င္သ့ုံးခဲသ့ည။္ ပါတမီ်ားႏငွ္ ့အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း 
အမညစ္ာရင္းမ်ားကု ိတငသ္ြင္းႏိငုခ္ဲသ့လု ိတစသ္ီးပဂုၢလ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင္လ့ည္း 
အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အမည္စာရင္း အတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကသည္။ 
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ဤသုိ႔ျပဳလပု္ျခင္း၏ ရလဒအ္ျဖစ ္ေပၚေပါကလ္ာေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္ပါတီႏငွ္အ့မညစ္ာရင္း 
စုစုေပါင္း ၂၇ ခု မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
အႀကီးဆုံးပါတီႀကီး ၄ ခုစလုံးသည္ ေထာက္ခံမဲ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြင္း ရရွိခဲ့ၾကၿပီး 
မည္သည့္ ပါတီတစ္ခုတည္းကမွ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ားစုကုိ ရရွိျခင္းမ်ဳိးမရွိခဲ့သည့္အျပင္ 
ပါတီႏွစ္ခုႀကီးစုိးမႈမ်ဳိးပင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္မူ 
ခကခ္မဲႈရွခိဲၿ့ပီး လႊတ္ေတာအ္ေပၚလထူ၏ု ယုၾံကညမ္ႈဆကလ္ကခ္ုငိၿ္မဲေစရန ္၎တုိ႔၏ စြမ္း ေဆာငမ္ႈ 
သည ္အကန္႔အသတ္ျဖင္သ့ာရွခိဲသ့ည။္ ေရရညအ္သုံးျပဳႏိငုမ္ည္ ့ခုငိမ္ာတညတ့္ံေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခ ံ
ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္အတြက္ မၾကာမီကမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ 
လႊတ္ေတာ္သည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အလားတူအေျခအေနမ်ဳိး 
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ လူထု၏ေယဘုယ် ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေနေသာ အစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေၾကာင့္ သမၼတ 
ဆုိကာႏိုသည္ ၁၉၅၉-၌ အာဏာရွင္အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ သြတ္သြင္းေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ 
ယင္းအာဏာရွင္အစုိးရသည္ သမၼတသစ္ ဆုိဟာတုိ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 
၁၉၆၀ ႏွစ္လယ္ပုိင္းအထိ သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့သည္။ အဆုိပါ သမၼတသစ္လက္ထက္တြင္မူ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူေသာ မ႑ဳိင္ႀကီးသုံးရပ္၏ ႀကီးစုိးမႈသည္ 
ၿပီးျပည္စ့ုလံနုီးပါး ျဖစ္ေပၚလာခဲသ့ည။္ ထုိ႔ ေနာက ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား ေပၚေပါကလ္ာသည။္ သုိ႔ေသာ ္
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္း မရွိၾကေပ။ ထုိ႔ျပင္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအား 
အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအတြက္သာ မမွ်မတ က်င့္သုံးေစခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိလုိသည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ စာရင္းပိတ္ပုံစံျဖင့္ စာရင္းလုိက္ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ (Closed-List PR) စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ာဗားလူမ်ဳိးမ်ား 
ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကီးစုိးလာမည္ကုိ စုိးထိတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းအတြက္ ေျဖသိမ့္မႈေပးသည့္အေနျဖင့္ 
သမၼတ ဆုဟိာတုသိည ္နည္းလမ္းရွာေဖြ လပု္ေဆာင္ေပးခဲသ့ျဖင္ ့၁၉၅၅ တြင ္မတွပ္ုတံငထ္ားေသာ 
မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ဂ်ာဗားကၽြန္းသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
မည့္ အမတ္ေနရာမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ယင္းစာရင္းဇယားမ်ား 
က်ဆင္းသြားသည္ ဆုိေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း (သုိ႔) ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သမၼဆုိဟာတုိ၏ အစုိးရျပဳတ္သြားၿပီးေနာက္ ၁၉၉၉ ဇန္နဝါရီလ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲဥပေဒသစက္ု ိအၿပီးသတ ္ျပ႒ာန္းႏိငုခ္ဲသ့ည။္ “မဆဲႏၵနယ၏္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိေသာ 
အခ်ဳိးက်စနစ္”ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရေသာ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ထူးျခားမႈရွိသည္ဟု 
ဆုိႏိုင္သည္။ ယင္းစနစ္သည္ ကာလတာရွည္ အခ်ိန္ယူ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈငိ္းမႈမ်ား၏ ရလဒသ္ာျဖစ္ေလသည။္ ဆုဟိာတု ိလကထ္က ္ပါတမီ်ား၏ ႀကဳပိမ္းမႈေၾကာင္ ့
သာ အဆုပိါသေဘာတညူခီ်ကသ္ည ္လႊတ္ေတာတ္ြင္းေရာကရ္ွခိဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည။္ ယင္း ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့
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၎တုိ႔၏ ရာထူးေနရာမ်ား ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ခုခံေျပာဆုိရျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အာဏာအေျခခံမ်ားမွ 
ဖိအားမ်ားခံစားရျခင္းတုိ ႔ရွိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ပါတီသစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းသေဘာတူညွိႏႈိင္းမႈတြင္ 
ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဖိအားေပးျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ အဆိုပါ 
ဖအိားမ်ားရွပိငရ္ွခိဲၾ့ကေစကာမ ူညွိႏႈငိ္းမႈ၏ အဆုံးသတရ္လဒမ္ွာ သသိသိာသာ ကြာျခားမႈရွခိဲလ့မိ္မ့ည ္
မဟုတ္ေခ်။ (ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိလာျခင္း မဟုတ္ေပ)

၁၉၉၉ ဇြနလ္တြင ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပသည္အ့ခါ မဆဲႏၵရငွတ္စဥ္ီးခ်င္းစသီည ္ႏိငုင္ံေရးပါတ ီတစခ္စု ီ
အတြက ္ဆႏၵမ ဲေပးၾကရသည။္ ရွရိင္းစြစဲရီငစ္ ု၂၇ ခကုုပိင ္မဆဲႏၵနယမ္်ားအျဖစ ္ဆကလ္ကထ္ားရွကိာ 
မဲဆႏၵနယ္ပမာဏသည္ (မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီမွ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္) 
ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာ ၄ ခမု ွ၈၂ ခအုထ ိရွခိဲ ့သည။္ စရီငစ္တုစခ္စုတီြင ္ပါတတီစခ္စုမီ ွအႏိငုရ္ရွိေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေရအတြက္ကုိ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ PR စနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆုံးျဖတတ္ြကခ္်ကသ္ည။္ ပါတသီညသ္ကဆ္ုငိရ္ာ ပါတစီာရင္းတစခ္စုရီွ ိကုယိစ္ားလယွ ္တစဥ္ီးခ်င္းစကီု ိ
ယင္းစရီငစ္အုတြင္းရွ ိဒတုယိအဆင္ ့မဆဲႏၵနယအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္ေပးထားသည။္ (ယင္း 
မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၿမဳိ႕ေတာ္အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လွ်င္ “ခုိတာ” ဟုလည္းေကာင္း၊ 
ၿမဳိ႕ေတာ္မွအပ အျခားေဒသ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လွ်င္ “ခါဘူပတၱန္” ဟုလည္းေကာင္း 
ေခၚသည)္။ ႏိငုင္ံေတာ၏္ စည္းလုံးညညီြတ္ေရးကု ိထနိ္းသမိ္းလုသိည္ဆ့ႏၵ အခုငိအ္မာ အျမစတ္ြယ ္
ၿပီးျဖစသ္ည္အ့တြက ္သကဆ္ုငိရ္ာေဒသႀကီးအလုကိ ္ပါတမီ်ားကု ိသီးသန္႔မတွပ္ုတံငရ္န ္မျဖစ္ႏိငု္ေစ 
သည္ ့ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားကလည္း ရွိႏငွ့္ေနၾကေလသည။္ ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ား အတြက ္ျပ႒ာန္းထားသည္ ့
ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ပါတီမ်ားအားလုံးသည္ အနည္းဆုံး စီရင္စု ကုိးခု၌ 
စုစည္း၍ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရသည္။ 

ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည ္အေသးစတိအ္ားျဖင္မ့ ူရငွ္းလင္းျပတသ္ားျခင္း မရွလိပွါ။ ရရွထိားေသာ 
ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ ပါတီတစ္ခု မွ ရရွိထားေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ယင္းပါတီစာရင္းမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မည္သုိ႔ သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားလည္း မပါရွိေခ်။ ယင္းကိစၥမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ မ်ားေရာက္ခါမွ 
ေျဖရွင္းၾကရသည္။ 

အဆုံးသတ ္အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝျခင္းႏငွ္ဆ့ုငိသ္ည္ ့ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားတြင ္ယခင ္Hare Quota စနစက္ု ိ
အသုံးျပဳ သည့္ Largest Remainder Method ကုိပင္ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အႏုိင္ရရွိေသာ 
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းက ပု၍ိရႈပ္ေထြးမႈရွသိညဟ္ ုဆုိႏိငုသ္ည။္ 
လက္ေတြ႕တြင ္အဆုပိါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားကု ိလုကိန္ာ၍ မမိပိါတမီ ွအႏိငုရ္ရွိေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကု ိ
မညသ္ည္က့ုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းအား ေပးအပရ္မညက္ု ိေရြး ေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွထ္ ံမမိရိရွထိားသည္ ့
အခြင္အ့ာဏာျဖင္ ့မမိ၏ိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္ရုိးရုိးတန္းတန္း သြား ေရာကတ္င္ျပသည္ ့ပါတဟီ၍ူ 
မဆုိစေလာက္သာရွိခဲ့သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ သီးျခားစဥ္းစားဖြယ္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနေစကာမူ 
၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉၅၅ ကာလေနာက္ပုိင္း 
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အမ်ားစုလက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ပါတီငါးခု 
သည္ ဆႏၵမဲ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပုိ၍ ရရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ႏႈိင္းရ ခုိင္မာမႈ သေဘာတရားသည္ 
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးအလုိက္ ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။ အျခားပါတီ ၁၆ ခုသည္ 
လည္း ကုိယ္စားျပဳခြင့္မ်ား အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ထပ္ဟပ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ 
စိစစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အဆုိပါ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္ 
အၿပီးသတ္ႏိုင္သည့္အခါတြင္မူ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးမႈကုိ စတင္အသုံးျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္ 
ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္သည့္ နိယာမထားရွိျခင္း၊ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအား တုိက္ရုိက္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ အာဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထားရွိေသာေဒသအလုိက္ 
အေျခခံ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ျခင္းစသည့္ 
အေျခခ ံေျပာင္းလမဲႈမ်ားကု ိျပဳလပု္ေစခဲသ့ည။္ ႏစွ္ေထြႏစွခ္ုေရာထားသည္ ့ျပငဆ္ငခ္်က္ေလးမ်ဳိးကု ိ
အေျခခံဥပေဒတြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ကာလ၌ အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ပုံ ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး တည ္
ေထာင္ေရးစသည္တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒသစ္ငါးခုကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ 
အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံသည္ သမၼတစနစ္ က်င့္သုံးသည့္ ဒီမုိကေရစီေရာင္းရင္းမ်ား၏ ေရစီးေၾကာင္းသုိ႔ 
ျပက္ျပက္ထင္ထင္ စီးဝင္ေနၿပီဟု ဆုိႏိုင္ပါ သည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြး ခ်ယ္မည့္ မဲအသာရစနစ္ 

၁၉၉၉ ခုႏစွတ္ြင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ဲ့ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္ေရြးေကာကခ္ထံားရ သည္ ့
ကိယုစ္ားလယွမ္်ား တာဝနယ္မူႈမရွဟိ ုရႈျမငၾ္ကသည္အ့တြက ္၁၉၉၉ ခုႏစွ္ေနာကပ္ုငိ္း မဒီယီာမ်ားႏငွ္ ့
ပညာသင္ၾကားေရးနယ္ပယ္မ်ားက ကုိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲအသာရစနစ္ကုိ 
အေတာအ္တန ္ေထာကခ္အံားေပးခဲၾ့ကသည။္ အဆု ိပါ ၁၉၉၉ ေရြးေကာကပ္ြဲစနစက္ု ိႏုငိင္ံေရးအရ 
အေပးအယူမွ်ျခင္းဟု မယူဆၾကလွ်င္ေတာင္ စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR 
စနစ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈတုိ႔ကုိ ေပါင္းသင္း 
ဆက္ဆံဖုိ႔ရန္အတြက္ ရဲတင္းေသာ ႀကဳိးပမ္းမႈဟူ၍ ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကၿပီး လက္ေတြ႕တြင္လည္း 
မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိမွ် ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေနာက္ပုိင္း ဖန္တီးခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ားအရ အဆုိပါ 
မအဲသာရမႈစနစ္ေၾကာင္ ့ကမာၻေပၚရွ ိမညသ္ည့္ေနရာတြငမ္ ွျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွသိည္ ့ အခ်ဳိးအစားမညမီွ် 
ေသာ ရလဒမ္်ားကိ ုအငဒ္ုနိီးရွားႏုငိင္တံြင ္ပု၍ိျဖစ္ေပၚေစမညဟ္ ုအႀကံျပဳ ခဲၾ့ကသည။္ ပညာသငၾ္ကားေရး 
နယ္ပယ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ 
၁၉၉၉ တြင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ဲသ့ည္ ့ယင္းဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ုိ႔ ၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ားသည ္
တစ္ျဖည္းျဖည္း ယုယိြင္းလာသညဟ္ ုဆိုႏုငိသ္ည။္ တစန္ည္းအားျဖင္ ့ယင္းကုယိစ္ားလယွ ္တစဥ္ီးတည္း  
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မအဲသာရမႈစနစက္ု ိအဆုပိါနယပ္ယမ္်ား၏ ေထာကခ္မံႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာ 
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သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ယင္းစနစ္သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးစုံကြဲျပားေနမႈကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိဆုိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ရသည့္ 
ျဖစစ္ဥသ္ည ္အခ်နိက္နု္ေစ၍ ခကခ္မဲႈ ရွိေစသညက္ုလိည္းေကာင္း၊ ယင္းစနစ္ေၾကာင္ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရႏိုင္ခြင့္ ရွိမည္မဟုတ္ဆုိသည္ကုိလည္းေကာင္း သိရွိလာၾကသည္။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ရမည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အေရအတြက္သည္ 
နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူၾကမ္းတြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အသုံးျပဳသည့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR) စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤသု႔ိစာရင္းဖြင့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ပုိႀကီးမားေသာ 
စီရင္စုမ်ားအျဖစ္ ပုိင္းျခားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ဖိအားေပးေနသည့္ အခ်က္ 
မ်ားကုိလည္း ေျပလည္သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဆုိပါအေျခခံပုံစံကုိ လက္ခံ 
က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးမွ ၁၂ ဦးထိ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကုိယ္ 
စားလွယ္ တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ (MMD) မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ တဖန္ 
ထပ္မံ၍ အေခ်အတင္ ျငင္းခုံၾကျပန္သည္မွာ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားထားရွိျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားေစႏိုင္သည္ဟူ၍   
ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားရွိေသာ စာရင္းဖြင့္စနစ္ကုိ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ယင္းစနစ္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပါတီတစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
ဆႏၵမဲ ေပးၾကရသည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔ဆႏၵရွိပါက ယင္းပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိပင္ 
ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစနစ္က အကယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး 
ရရွိေသာဆႏၵမဲသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီရရွိမည့္ ဆႏၵမဲ ေဝစု (Hare Quota) ပမာဏ အျပည့္အဝကုိ 
ေက်ာ္လြန္သြားပါက ပါတီ၏စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ယင္းကုိယ္စား လွယ္ကုိသာ သီးသန္႔ေ
ရြးခ်ယ္ျဖစ္သြားျခင္းမ်ဳိး ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထုိအခါ၌  ယင္းစနစ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထုိအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

ေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ အမတ္ေနရာတုိင္းအတြက္ 
လဥူီးေရညမီွ်မႈရွိေသာ လႊတ္ေတာအ္တြက ္အသံုးျပဳသည္ ့“လတူစဥ္ီး၊ ဆႏၵမတဲစမ္၊ဲ တစဖ္ုိးတစရ္ပ”္ 
(OPOVOV) စနစက္ု ိေထာကခ္၍ံ ျငင္းခုၾံက ေျပာဆုၾိကၿပီး အျခားသမူ်ားကမ ူႏိငုင္ံျပငပ္ကၽြန္းဆြယမ္်ားကု ိ
ဦးစားေပးႏိုင္မည့္ ကုိယ္စားျပဳေစသည့္ စနစ္မ်ဳိးကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္အျဖစ္ 
ထြကရ္ွလိာေသာ ဆုံးျဖတခ္်ကမ္ွာ ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ပုံေသနည္းတစခ္ ုသာျဖစၿ္ပီး ယင္းပုံေသနည္းအရ 
စီရင္စုမ်ားတြင္ အနည္ဆုံးလူဦးေရ ၃၂၅,၀၀၀ တုိင္းအတြက္ အမတ္ေနရာတစ္ေနရာ ႏွင့္ 
စီရင္စုႀကီးမ်ားတြင္မူ အမ်ားဆုံးလူဦးေရ ၄၂၅,၀၀၀ တုိင္းအတြက္ အမတ္ေနရာတစ္ေနရာဟူ၍ 
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သတ္မွတ္ထားၿပီး စီရင္စုတစ္ခုတြင္ အမတ္ေနရာ အနည္းဆုံး ၃ ေနရာ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကလည္း ၎တုိ႔ပါတီမ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈအေပၚ ေျဖေလ်ာ့ေစမည့္ 
တိမ္းညြတ္မႈမ်ဳိးကို မဆိုစေလာက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပုိႀကီးမားေသာပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရြး ေကာက္ပြဲႏွစ္ခုလုံးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ပါတီမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံတင္းၾကပ္ထားလုိက္ျပန္သည္။ 

ေဒသတြင္းပါတီမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ျခင္းကုိ ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား၌ စာရင္းဖြင့္၊ စာရင္းပိတ္အေရးကိစၥမ်ား၊ OPOVOV စနစ္အေရးမ်ား၊ 
ဂ်ာဗားကၽြန္းႏွင့္ အျခားကၽြန္းမ်ားၾကား ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ ပါတီမ်ားပါဝင္ခြင့္စသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ 
ပါတမီ်ားအခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈငိ္းခဲၾ့ကၿပီး ေနာကဆ္ုံးသေဘာတညူခီ်ကက္ု ိရယူႏိငုခ္ဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ရာတြင ္
အေျခခကံ်ယ္ျပန္႔သည္ ့မဆဲြယလ္ႈပရ္ွားမႈတစခ္ကုမ ူက်ား/မ အလိကု ္ကုယိစ္ားျပဳမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစမည္ ့
အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ မဲေဝစုစနစ္ (Maybe-Quota) ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးဖုိ႔ရန္ ဦးတည္ခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ပါတီစာရင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အေရအတြက္ကုိ အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ထားရွိျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လုိလားေထာက္ခံမႈ 
ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ သည္းေျခႀကဳိက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ 
အတင္းအၾကပ ္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ဳိးမရွခိဲ့ေသာလ္ည္း ယင္းအခ်က ္သည ္အမ်ဳိးသမီးကုယိစ္ားလယွ္ေလာ
င္းမ်ား ပုမိုပိါဝင္ႏုငိ္ေစရန ္အေရးပါေသာ ကရိယိာတစခ္သုဖြယ္ျဖစခ္ဲၿ့ပီး ၁၉၉၉ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြ၏ဲ 
သိသာေသာ တုိးတက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရွိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၁၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ခ်ိတ္ 
ဆကမ္နွမ္ႈကု ိထင ္ဟပ္ေစႏိငုခ္ဲသ့ည။္ ယခင ္၁၉၉၉ ခုႏစွတ္ြင ္ဆႏၵမ ဲ၃ ရာခိငု္ႏႈန္း ထကပ္ု၍ိရရွခိဲဖ့ူးေသာ 
ပါတီငါးခုသည္ ထုိရလဒ္မ်ား အတုိင္း ဆက္လက္ရရွိခဲ့ၿပီး ပါတီႏွစ္ခုပါ ထပ္မံပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ပါတီစုစုေပါင္း ၁၇ ခုသည္ အတူတကြ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ 

ေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အ့ံၾသဖြယ္ရာတစ္ခုကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေသာ SNTV စနစ္

ေဒသတြင္း လႊတ္ေတာ္အသစ္တစ္ရပ္ (ေဒသတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေကာင္စီ) အတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ပါတီမ်ားအလုိက ္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းထက္ တစ္သီး ပုဂၢလ ပုံစံမ်ဳိးသာျဖစ္ရမည္ဟု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ထုိဥပေဒအရ စီရင္စုတစ္ခုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက် ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာကရ္မည ္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္ယင္းဥပေဒမၾူကမ္းတြင ္ဂ်ာဗားကၽြန္းဆြယ ္ျပငပ္ ရွပိုိေသးငယ္ေသာ 
စီရင္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူထားေသာ ပါတီမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ပုံစံေရးဆြဲ 
ထားသည့္ (Block Vote) စနစ္ကုိ အဆုိျပဳထားသည္။ SNTV စနစ္ကုိမူ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဂ်ာဗားကၽြန္းရွိ အႀကီးဆုံးပါတီတစ္ခုက အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းစနစ္ကုိပင္ 
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ေနာက္ဆုံးသေဘာ တူညီခ်က္၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ 
ေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆုံးေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး SNTV 
စနစ္၏ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းမွာ စီရင္စု 
တစ္ခုစီရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အေရအတြက္သည္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ ခန္႔မွ်ရွိၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ဆႏၵမဲ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္း၍ ရရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ၾကရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေဒသတြင္း လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စား လွယ္မ်ားသည္ 
မေမွ်ာလ္င္ထ့ားေသာ အေရအတြက္ျဖစသ္ည္ ့၂၁ ရာခိငု္ႏႈန္းအထ ိရရွခိဲၿ့ပီး ယင္းပမာဏသည ္အငဒ္ု ိ
နီးရွားႏုငိင္ရံွ ိလြတလ္ပစ္ြာ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ဳိးတြင ္မႀကဳစံဖူးေသာ 
ပမာဏလည္း ျဖစ္ ေပသည္။ 

တုိက္ရုိက္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး 
ယင္းရာထူးမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္ 
တစတ္ြထဲားရွကိာ ၿပဳငိပ္ြဝဲငသ္စူာရင္းမ်ားကု ိေရးဆြ ဲျပဳလပုသ္ည။္ ပထမအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပစဥ ္
က ဆႏၵမအဲမ်ားဆုံး ရရွထိားသူႏစွဥ္ီးကုသိာ ဒတုယိအႀကမိ ္ရႈံး ထြကပ္ြကဲု ိဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေစသည္ ့
ႏစွ္ေက်ာ့ျပနစ္နစက္ု ိက်င္သ့ုံးသည။္ ယင္းစနစ ္က်င္သ့ုံးရျခင္း၏ ရညရ္ြယခ္်ကမ္ွာ အႏိငုရ္ရွသိြားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အရြယ္အစားႀကီးမား၍ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေသာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ိဳး တြင္ လူထု 
ေထာက္ခံမႈ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိထားသည္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပဳိင္သူတစ္ဦး 
အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ၎သည္ေပးအပ္ထားေသာ 
ဆႏၵမဲမ်ား၏ ပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စီရင္စုအနည္းဆုံးတစ္ဝက္ခန္႔တြင္ 
ျဖန္႔က်က္ေရး လုအိပခ္်ကအ္ျဖစ ္(အျခားေဒသမ်ား၏ ေထာကခ္မံႈအျဖစ)္ ဆႏၵမ ဲ၂၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းကုပိါ 
ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္၍ အႏိုင္ရသြားသူ တစ္ဦးအေန ျဖင့္ ပကတိမဲအမ်ားစုကုိ 
ရရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ ျဖန္႔က်က္ေရးလုိအပ္ခ်က္ (အျခားေဒသ၏ ေထာက္ခံမဲရရွိေရး 
လုအိပခ္်က)္သည ္ဂ်ာဗားကၽြန္းဆြယတ္ြင ္ေထာကခ္မံႈ အခုငိအ္မာရွထိားေသာလ္ည္း အျခားေနရာ 
တြင္ ေထာက္ခံမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ဳိးျဖစ္ပါက ပထမအႀကိမ္ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္အႏိငုရ္ေစရနအ္တြကက္ု ိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွတ္ြင ္ပထမဆုံး 
က်င္းပသည္ ့တုကိရ္ုကိသ္မၼတေရြးေကာကပ္ြ၏ဲ ဇလူုငိလ္ ပထမအေက်ာတ့ြင ္ယဥွၿ္ပဳငိသ္သူမၼတေလာင္း 
၅ ဦး ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး မည္သူမွ်ေထာက္ခံမဲ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ခဲ့ေပ။ စက္တင္ဘာလ၌ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ က်င္းပခ်ိန္တြင္မွ ဆူဆီလုိဘမ္ဘန္း ယူဒုိယုိႏုိ သည္ ေထာက္ခံမဲ 
၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးအမွန္တရား သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈကုိ ညွိႏႈိင္းရယူျခင္း 

၁၉၉၉ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္သေဘာတညူခီ်ကသ္ည ္အာဏာေမာင္းတကံု ိလကမ္လႊတခ္်င္ေသးသည္ ့
အသြင္သစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ပါတီမ်ားအတြက္သာမက လမ္းေပၚမွပါတီသစ္မ်ားအတြက္ ပါ 
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လက္ခံႏိုင္ေလာက္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံ 
ဥပေဒ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္သည္လည္း ႏုိင္ငံေရး အဝန္းအဝိုင္းအႏွံ႔ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ 
လုိအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကမူ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ 
ကြဲျပားသည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ မူအားျဖင့္ အလား 
သ႑န္တူညီမႈရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးကြာဟမႈမ်ား 
ရွိေနပါသည။္ ဥပေဒတစခ္ ုျပ႒ာန္းသည္အ့ခါတုငိ္း၌ လကဆ္င္က့မ္းလာရသည္ ့ဓေလထ့ုံးတမ္းမ်ား 
ေၾကာင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ံေရး ေနာကခ္အံေၾကာင္းတရားအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ႏိငုင္ံေရး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ တည္ရွိမူ အေနအထားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္း 
ႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ဳိးသည္ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္သစ္မ်ားတြင္ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္သည့္ သေကၤတမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
ပုံေဖာ္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရတုိႏုိင္ငံေရး 
အက်ဳိးအျမတ ္ေမွ်ာက္ုိးမႈမ်ားမွာ ေရွာငလ္ႊဲ၍မရေသာ ျဖစစ္ဥမ္်ားသာျဖစၿ္ပီး ယင္းႏငွ္အ့ၿပဳငိ ္ေရရညွ ္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းကသာ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ရပ္ဟူ၍ ဆုိရ 
ေပေတာ့မည္။ 
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၁၀၈။ အားနည္းခ်ကမ္်ား - PR စနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးေသာ ေယဘယု ်အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင ္
ထပ္မံ၍ ေအာက္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ညြန္းႏုိင္ပါေသးသည္။ 

(က) ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသည္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္အမတမ္်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ မဆဲႏၵနယမ္်ားၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈကုိ အားနည္းသြားေစသည္။ နမ္ဘီးယားႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ကဲ့သုိ႔ စာရင္းလုိက္ 
အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစနစက္ု ိအသုံးျပဳ၍ တစ္ႏိငုင္လံုံး အတုငိ္းအတာအရ မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုည္း၌ 
အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ယင္းစနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ားၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိပ်ကစ္ီးေစသညဟ္ ုေဝဖန္ျခင္းခရံ သည။္ ကုယိစ္ားလယွက္ု ိ
မဲေပးခြင္မ့ရွဘိ ဲပါတကီုသိာ မဲေပးခြင္ရ့ွသိည္ ့Closed List  စနစအ္ရ စာရင္းမ်ားကု ိပတိထ္ား သည္အ့ခါ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိကုိယ္စားျပဳမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ လကၡဏာသြင္ျပင္ကုိ ခြဲဲျခားသုံးသပ္ခြင္ ့
မရႏိုင္ ေပ။ ၎တုိ႔ျမဳိ႕၊ ခရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြက္ ကုိုယ္စားျပဳမည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ကုိ မရႏိုင္ သည့္အျပင္ အကယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈ ညံဖ့်င္းသညဟ္ ု၎တုိ႔ယဆူ သည္အ့ခါတြငလ္ည္း ယင္းလႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွက္ု ိ
အလြယတ္က ူဖယထ္တု၍္ မရႏိငု္ေပ။ ထုိ႔မွ်မက ပု၍ိေက်း လကဆ္န္ေသာ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းရွသိည္ ့
ဖြ႕ံၿဖဳိးဆဲႏိငုင္အံခ်ိ ႕ဳတြင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား ၎တုိ႔ေနထုငိရ္ာ ေဒသကုလိုကိ၍္ ခြဲျခားသတမ္တွတ္တ္ေသာ 
သေဘာသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုကိုလုိက္၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း 
ထက္မဆုိ ပုိ၍ခုိင္မာေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဝဖန္မႈသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပါတီမ်ားကုိသာ 
မဲေပးေစသည့္ စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ မဲေပးေစသည့္ စနစ္တုိ႔ၾကား ကြာျခားမႈႏွင့္သာ 
ပုိ၍သက္ဆုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

(ခ)။ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Closed-list စနစ္မ်ားေၾကာင့္ 
ပါတဌီာနခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့ပါတအီထကတ္န္း ေခါင္းေဆာငမ္်ားလကတ္ြငသ္ာ အာဏာကပုတ္ြယ္ေနမႈကု ိ
ပုမိုိျဖစ္ေပၚႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့စာရင္း တြင ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး၏ ေနရာရႏုငိမ္ႈသည။္ တစန္ည္းအားျဖင္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရႏိုင္မႈသည္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
မ်က္ႏွာလုမိ်က္ႏွာရလပုရ္ဖုိ႔ အေရးတြငသ္ာ မတူည္ေနၿပီး ၎တုိ႔၏ မဆဲႏၵ ရငွမ္်ားႏငွ္ ့ဆက္ႏြယမ္ႈ၏ 
အေရးပါမႈသည ္ဒတုယိေနရာသာ ျဖစ္ေနတတသ္ည။္ စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳ စနစတ္ြင ္
ပုမံနွအ္သုံးျပဳေနက် မဟတု္ေသာ လညွ္က့ြကတ္စခ္အုေနျဖင္ ့ဂုငိယ္ာနာႏိငုင္ရံွ ိပါတမီ်ားသည ္၎တုိ႔၏ 
ကိယုစ္ားလယွစ္ာရင္းကု ိအဆင္သ့တမ္တွ၍္ မထတု္ျပနဘ္ ဲရုိးရိုးတန္းတန္း အကၡရာစဥအ္လိကုသ္ာ 
ထတု္ျပနသ္ည။္ ဤသုိ႔မဲရလဒ ္သရိေသာအခါမ ွကုယိစ္ားလယွအ္သီးသီးအား အမတ္ေနရာမ်ားကု ိ
ခြဲေဝေပးသျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳေစရာေရာက္သည္။ 
(ဂ) စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္အရဆုိလွ်င္ အသိအမွတ္ျပဳပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတည္ရွိရန္ လုိလာသည္။ ဤအခ်က္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ပစိဖိတ္ရွိကၽြန္းႏို
င္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ပါတီမ်ားမရွိေသး ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားသေႏၶတည္စျဖစ္၍ ပါတီတည္ေဆာက္ပု ံ
ေလ်ာ့လ်ဲေနေသးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။
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လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ (STV)

၁၀၉။ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစမ္တဲည္းေပးစနစS္TV ကု ိဆြဲေဆာငမ္ႈရွိေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္ ု
အျဖစ ္ႏိငုင္ံေရး သပိၸပံညာရငွမ္်ားက ေထာကခ္ံေျပာဆုခိဲၾ့ကသညမ္ွာ ကာလၾကာျမင္ခ့ဲၿ့ပ ီျဖစသ္ည။္ 
သုိ႔ေသာ္ ယင္းစနစ္ကုိ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္၌သာ 
အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၂၁ မွစတင္၍ အုိင္ယာလန္ ျပည္ သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ၁၉၄၇ မွစတင္၍ 
ေမာလ္တာႏိငုင္ံႏငွ္ ့အကစ္တုနိီးယားႏိငုင္တံြင ္၁၉၉၀ ခုႏစွ ္တစႀ္ကမိသ္ာ အသုံးျပဳခဲ ့ၾကသည။္ ထုိ႔ျပင ္
ၾသစေၾတးလ်ျပည္ေထာငစ္ ုအထကလ္ႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ၾသစေၾတးလ်ျပညန္ယ ္ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္
လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ရွိ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြ
င္လည္းေကာင္း ယင္း စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ စေကာ့တလန္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
နယူးဇီလန္ရွိ အခ်ဳိ႕အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ား အတြက္ ယင္းစနစ္ကုိပင္ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီယာရွိ ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္လည္း အဆုိပါစနစ္ကုိပင္ 
က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ (ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီယာ - ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ)  

STV စနစ၏္ ပငမ္အေျခခစံည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိ၁၉ ရာစတုြင ္ၿဗတိသိွ်မ ွေသာမတ္ေဟးႏငွ္ ့ဒနိ္းမတ္ႏိငုင္မံ ွ
ကားလ္အင္ဒေရတုိ႔က သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ STV စနစ္သည္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
Alternative Vote စနစ္တြင္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ရာ အစဥ္လုိက္ 
ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဤသုိ႔ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ 
ဦးစားေပး၍ ေရးျခစ္ရသည့္ စနစ္သည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိတတ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနျဖင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ မလုိပါ။ အကယ္၍ ၎တုိ႔ဆႏၵရွိပါက 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္းအတြက္သာ ေရးျခစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ပထမဦးစားေပးဆႏၵမမဲ်ား၏ စစုုေပါင္းအေရအတြကက္ု ိစစုည္းၿပီးေသာအခါ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း 
တစဥ္ီး ေရြးခ်ယခ္ရံရနအ္တြက ္လုအိပသ္ည္ ့မခဲြတဲမ္းကု ိသတမ္တွ္ျခင္းျဖင္ ့ေရတြကမ္ႈ စတငသ္ည။္ 
ဤေနရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ မဲခြဲတမ္း (Quota) မွာ အမ်ားအားျဖင့္ Droop Quota ျဖစ္ၿပီး 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံေသနည္းရိုးရိုးျဖင့္ တြက္ခ်က္ယူသည္။ 
မဲခြဲတမ္း = ဆႏၵမဲမ်ား/(အမတ္ေနရာ+၁)  + ၁
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ 

လက္ေတြ႔အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 
လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ 

မုိက္ကယ္ ေဂၚလဂၢါ 

Dail Eireann ဟုေခၚေသာ အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
တစမ္်ဳိးျဖစသ္ည္ ့လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစမ္တဲည္းေပးစနစ ္က်င္သ့ုံး၍ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ဲသ့ည။္ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ အဆုိပါစနစ္သည္ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ 
လြတလ္ပ္ေရးရသည္ ့၁၉၉၂ ခုႏစွတ္ြင ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားမ ွအစျပဳခဲသ့ည။္ ႏုငိင္ံေတာသ္စ ္
၏ ႏိုင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာမ်ားက မူအားျဖင့္ PR စနစ္ကုိ ပုိႏွစ္ သက္လက္ခံၾကသည့္ အခ်ိန္၌ 
သီးျခားခြဲထြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကလည္း ပရုိတက္စတင့္ လူနည္းစုမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမည့္ PR စနစ္တစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳလုိၾကသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ ယင္း PR စနစ္ကုိ ေကာင္းစြာသိနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ PR စနစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ STV 
စနစက္ု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက ္စနစ ္တစခ္အုျဖစ ္လကခ္ကံ်င္သ့ုံးခဲၾ့ကၿပီး ထုအိခ်နိမ္စွ၍ အဆုပိါ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ တည္ရွိလာခဲ့ရေပသည္။ 

Dail ေခၚ ေအာကလ္ႊတ္ေတာသ္ည ္အုငိ္းရစ္ႏိငုင္ံေရးစနစတ္ြင ္အဓကိ အေရးပါေသာအခန္းက႑မ ွ
ပါဝငသ္ည။္ ေအာကလ္ႊတ္ေတာက္ပင ္ယင္းဆကလ္ကတ္ညတ္ံ့ႏိငု္ေရးအတြက ္အဓကိ အေထာက ္
အပံ့ေပးႏိငုမ္ည္ ့အပုခ္်ဳပသ္အူစိုးရကု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္ ပါလမီနမ္ ွအဓကိ အပုခ္်ဳပ္ေသာ 
စနစ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သမၼတခန္႔အပ္ေရးသည္ မ်ားစြာအေရးမႀကီးလွေသာ္လည္း တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္မည့္ သမၼတကုိ တုိက္ရုိက္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ သမၼတရာထူးအတြက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိမူ Alternative Vote စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေလ့ရွိသည္။ 

ေအာကလ္ႊတ္ေတာ၏္ ကုယိစ္ားလယွ ္၁၆၆ ဦးကု ိမဆဲႏၵနယ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔မ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက ္
ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ငါးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚထြက္ေလ့ရွိသည္။ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကိစၥသည္ လုိတုိရွင္းရွိသည္ ဟု 
ဆုိႏိငုသ္ည။္ အေၾကာင္းမွာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္(ဆႏၵမဲျပားေပၚရွ ိ၎တုိ႔ႏစွသ္ကဆ္ုံး ကိယုစ္ားလယွ ္
အမည္ေဘးတြင ္ဂဏန္း “၁” ကုသိာ ေရးမတွ္ျခင္းျဖင္)့ ၎တုိ႔ ဦးစားေပးလုသိည္ ့ကိယုစ္ားလယွအ္
မည္ကုိ ေဖာ္ျပရုံသာ ေဖာ္ျပရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ 
အႏွစ္သက္ဆုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း ဤနည္းအတုိင္းပင္ ဆက္လက္မဲေပးရသည္။ 
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မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္မဲေပးရာတြင္ ပါတီတြင္း 
သတမ္တွ္ေပးရျခင္းသာမက အျခားပါတမီ်ားႏငွ္ ့ယဥွ၍္လည္း မဲေပးႏိငုသ္ည။္ မဆဲႏၵရငွအ္မ်ားစမုွာ 
ပါတီအလုိက္ သတ္မွတ္မဲေပးေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ထုိနည္းအတိုင္း အၿမဲလုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိပါ။ 
အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵရွင္မ်ားဆုိလွ်င္ ပထဝီေဒသအလိုက္ ဆႏၵမဲေပးၾကေလသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အဆုိပါ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီး မညသ္ည္ပ့ါတမီ ွျဖစ္ေနေစကာမ ူ၎တုိ႔ ေနထုငိရ္ာ ေဒသက 
ျဖစပ္ါမ ွပထမဦးစားေပး ဆႏၵမကဲုိေပးအပ္ေလရ့ွိျခင္း ျဖစသ္ည။္ မဲေရတြကမ္ႈျဖစစ္ဥသ္ည၊္ အထူးသျဖင္ ့
‘ဆႏၵမအဲပုဆိ’ု မ်ား အား ျဖန္႔ေဝေပးသည္ ့ျဖစစ္ဥသ္ည ္မရင္းႏွီးေသးသမူ်ားအဖုိ႔ အတနင္ယ ္ရႈပ္ေထြး 
ေနသေယာင္ရွိေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအား အေသးစိတ္သိရွိေနရန္ 
မလိုသျဖင့္ အဆုိပါ မဲေပးသည့္လုပ္ငန္းကုိ အေလးအနက္ထား၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္သာ 
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲ မည္သုိ႔ေပးရမည္ကုိသာ သိရွိရန္ႏွင့္ ဆႏၵမ ဲ
ေရတြကမ္ႈျဖစစ္ဥသ္ည ္မွ်တ၍ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွိေၾကာင္း ေက်နပလ္ကခ္ရံနသ္ာ လုိေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။

အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အခုိင္အမာ ျပ႒ာန္း 
ထားၿပီးျဖစသ္ျဖင္ ့ျပညလ္ုံးကၽြတ ္ဆႏၵခယံပူြကဲ်င္းပျခင္းမရွဘိ ဲယင္းစနစက္ု ိေျပာင္းလရဲန ္မျဖစ္ႏိငုပ္ါ။ 
(၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္) ႏိုင္ငံတြင္း အႀကီးဆုံးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Fianna Fail ပါတီသည္ 
PR စနစ္မွန္သမွ် တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟူေသာ 
အျငင္းပြားမႈကုိ အေျချပဳ၍ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ STV စနစ္ကုိ ၿဗိတိသွ် တုိ႔၏ FPTP စနစ္ျဖင့္ 
အစားထုိးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ စတင္လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကုိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ၁၉၅၉ တြင္ဆႏၵမဲ 
၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကပ္လ်က္မဲပမာဏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၈ တြင္ ဆႏၵမဲ ၃၉ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ မဲအသာျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 
တည္ၿငိမ္ေသာ အစုိးရဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခတည္စဥ္းစားလွ်င္မူ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔ 
သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပး (STV) စနစ္၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပႆနာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မည္သူမွ် မွတ္တမ္းတင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၄၀ 
ႏွစ္လယ္မ်ားကတည္းက (ညြန္႔ေပါင္းျဖစ္ေစ တစ္ပါတီအစုိးရျဖစ္ေစ) သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ 
အသီးသီးတုိ႔သည္ သုံးႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလးႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ငါးႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ၾကာျမင့္ခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္ၿပီး ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၁၉၈၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မူ မတည္ၿငိမ္သည္ ့
ကာလမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစုိးရသက္တမ္းသည္လည္း တုိေတာင္းခဲ့ၾကေလသည္။ 
ပါတအီသီးသီးမ ွကိယုစ္ားလယွမ္်ား အား ႀကဳကိ္ႏစွသ္ကမ္ႈအလုကိ ္အဆင္သ့တမ္တွ္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့
မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရတြင ္ပါဝင္ႏိငုလ္မိ့မ္ည္ျဖစ္ေသာ ၎တုိ႔ႏစွသ္ကသ္ည္ ့ပါတဝီင ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဆႏၵမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ၾကေလသည္။ 

STV စနစသ္ည ္ပါတႀီကီးျဖစ္ေသာ Fianna Fail ပါတကီု ိ‘အပုဆိမုပဲမာဏ’ ေတာသ္င္ရ့ုသံာ ရရွိေစသျဖင္ ့
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးညီမွ်ေသာရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ (၁၉၄၅ မွ 
၁၉၉၂ အထ ိကာလအတြင္း က်င္းပေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၌ ဆႏၵမပဲမာဏ ၄၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းအတြက ္
အမတ္ေနရာ ၄၈ ေနရာကု ိရရွိေစခဲ့ေသာ ေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည)္ သုိ႔ေသာလ္ည္း ပမာဏေသးငယ္ေသာ 
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မဆဲႏၵနယမ္်ား (မဆဲႏၵနယတ္စန္ယလ္ွ်င ္ပွ်မ္းမွ်အားျဖင္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာေလးခခုန္႔ ေရြးခ်ယမ္ည္ ့
မဲဆႏၵနယ္မ်ား) ထားရွိျခင္းျဖင့္ အႀကီးဆုံးပါတီသည္ အျခားပါတီမ်ားကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ 
ဒုတိယဦးစားေပးႏွင့္ တတိယဦးစားေပးဆႏၵမဲမ်ားကုိ ဆြယ္ယူႏိုင္ပါက ယင္းပါတီႀကီးမ်ား အတြက္ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုတြင္ ထုိအတုိင္းပင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပခဲ့သမွ်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ 
အနည္းဆုံးရလဒ္ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ Fianna 
Fail ပါတီသည္ ဆႏၵမဲ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၉ ေနရာကုိ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေၾကာင့္ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ေနသူမ်ားကုိလည္း 
ကုယိစ္ားျပဳခြင့္ေပးခဲၿ့ပီး ယင္း တို႔အနကမ္ ွ၁၃ ခကုိ ု၂၀၀၂ ခုႏစွတ္ြင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ဲသ့ည။္ 
အခ်ဳိးက် PR စနစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပါတီငယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရွိရန္ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည့္နည္းတူ STV စနစ္သည္လည္း သီးျခား ရပ္တည္ေနသည့္ တစ္ဦး ပုဂၢလ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
အလားတူ ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းစနစ္အရ ပါတီထက္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိသာ 
ဗဟုိျပဳေလ့ရွိသည့္ သဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရွိ STV စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ 
တညူီေသာ အေၾကာင္းအရာ တစရ္ပတ္ည္းေပၚတြင ္အရင္းတည္ေနၾကၿပီး ယင္းမွာ ပါတတီစခ္တုည္းရွ ိ
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားၾကား ေရြးခ်ယမ္ႈျပဳလပုရ္န ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား ေပးအပထ္ားသည္ ့အာဏာေပၚတြင ္
အရင္းတည္၍ ေျပာဆုိၾကျခင္းကို ဆုိလုိ သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ပါတီတြင္းၿပဳိင္ဆုိင္မႈကုိ 
ျပင္းထန္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ Fianna Fail ပါတီကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵ နယ္တစ္ခုတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွ 
ေလးဦးအထ ိအဆုိျပဳတငသ္ြင္းရသည္ ့ပါတႀီကီးတစခ္အုတြင္းရွ ိကိယုစ္ားလယွ ္မ်ားအၾကား ၿပဳငိဆ္ုငိမ္ႈကု ိ
ျပင္းထန္ေစပါသည။္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေဖာ္ျပေနသညမ္ွာ လကရ္ွတိာဝနထ္မ္းေဆာင ္ေနသည္ ့
Fianna Fail ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အျခားပါတီတစ္ခုခုမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက ္
၎ႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္သူ တစ္ပါတီတည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အမတ္ေနရာမ်ား 
ဆုံးရႈံးရေလ့ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ထုသိုိ႔ ျဖစရ္ျခင္း၏ ရလဒအ္ျဖစ ္ေဝဖနသ္မူ်ားက ျငင္းခုမံႈျပဳၾကသညမ္ွာ လကရ္ွတိာဝနထ္မ္းေဆာငဆ္ ဲ
ပဂုၢဳလိမ္်ားသည ္မဆဲႏၵနယအ္ဆင္ရ့ွ ိမဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ သေဘာက်လကခ္မံႈကု ိရယူႏိငု္ေရးအတြကသ္ာ 
လုိသည္ထက္ ပုိ၍တက္ၾကြေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္ 
မေပးႏိုင္ေတာ့ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအား 
စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီမ်ား၌ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ား ေဆြး ေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ဆုိလုိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အုိင္ယာလန္ပါလီမန္အမတ္မ်ား၏ အရည္အေသြးပုိင္းတြင္ ဆုတ္ 
ယတုမ္ႈျဖစ္ေစသညဟ္ ုေဝဖနသ္မူ်ားက ျငင္းခုၾံကေလသည။္ (ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္က့စိၥမ်ားတြင ္
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစြမ္းအစရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရပါက 
ထမ္းရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ၎တုိ႔အား စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့သြားေစေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္) ထုိ႔ျပင္ လက္တေလာ အက်ဳိးသာ ၾကည့္တတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအေနျဖင့္ 
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ေတြးေခၚၾကဆံသည္အ့ခါတုငိ္း ေဒသစြအဲေၾကာင္းအရာတုိ႔ေပၚ၌သာ လြနလ္ြနက္ကဲ ဲအေလးထားမႈ 
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေဝဖန္သူမ်ားက အၾကံေပးၾကသည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆႏၵမဲရရွိေရးအတြက္ 
ပါတတီြင္းယဥွၿ္ပဳငိမ္ႈ လြနက္ဲျခင္းသည ္ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားအား အကြကဲြဲျပားျပားႏငွ္ ့စည္းလုံးမႈမရွိေသာ 
ပါတီမ်ားအျဖစ္ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အဆုိပါစနစ္အတြက္ ခုခံေျပာဆုိသူမ်ားက မူမဲဆႏၵရွင္မ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔ 
ေရြးခ်ယ္လုိသည့္ ပါတီမွ ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းကုိ 
ေကာင္းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔က ျငင္းခုံၾကေသးသည္မွာ ယင္းစနစ ္
ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ားေနရာတြင္ 
ပုိအစြမ္းအစရွိ၍ ပုိသြက္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ လူသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးႏိုင္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ 
ေရွးရိုး အစဥ္အလာစြဲရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးကုိ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေနသည့္ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕မႈရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈအခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမိေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔က 
ျပန္လည္ ေခ်ပၾကေသးသည္မွာ အုိင္ယာလန္ပါလီမန္အမတ္မ်ား အျခားႏိုင္ငံ အမတ္မ်ားထက္ 
အရည္အေသြး နိမ့္က်ေနရျခင္းဟူေသာ အဆုိအတြက္ သက္ေသသာဓကဟူ၍ မရွိပါဆုိသည္ႏွင့္ 
မၾကာမီကာလအတြင္း အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
အပုခ္်ဳပသ္ ူအစုိးရမ်ား၏ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားတြင ္ႀကီးႀကီးမားမား ခၽြတ္ေခ်ာမ္ွားယြင္းမႈမ်ား မရွပိါဟ၍ူ 
ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္၎တုိ႔က အုငိယ္ာလနရ္ွ ိႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားသည ္အလြနအ္မင္း စည္းလုံးမႈရွၾိက၍ 
လႊတ္ေတာအ္တြင္း ယင္းပါတမီ်ား၏ ျပဳမူေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသညလ္ည္း စည္းကမ္းတက်ရွၾိကၿပီးလွ်င ္
ထုတ္ျပစရာေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕ငယ္၊ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားဟူ၍ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကေလသည္။ 

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအားလုံးပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေထာက္ခံသူ၊ ဆန္႔က်င္သူအားလုံး၏အျမင္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ အျခားေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ရရွိထားသည့္ အခြင့္အာဏာကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ STV စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဝဖန္ေရးသမားမ်ား အျပစ္တင္ေျပာဆုိၾကသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အတြင္း ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား 
သည္ ယင္း STV စနစ္ထက္ အျခား အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း၊ STV စနစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အခုိင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီဟူ၍သာ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိ ပါ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေဖာ္ျပေနသည္မွာ 
ရွိရင္းစြဲစနစ္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးရန္ လုိလားသည့္ အယူအဆမွာ 
ေျပာပေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ 

အုငိယ္ာလန ္ျပညသ္႕ူသမၼတႏိငုင္ရံွ ိSTV စနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ စစိစအ္ကဲျဖတမ္ႈ ျပဳလပုရ္ာ၌ တုငိ္းျပည ္
၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုိသည္။ ယင္းႏုိင္ငံသည္ နယ္ေျမဧရိယာအရျဖစ္ေစ၊ 
ေနထုိင္ရာလူဦးေရအရျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ၾကေသာ လူဦးေရပမာဏႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ အခ်ဳိးအစား(၁း၂၀,၀၀၀ ခန္႔)မွာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာေသာ္ 
အတန္ငယ္ျမင့္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ 
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Single Transferable Vote – ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရသည့္ စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္အရ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိ၍ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ ေပးရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပထမဦးစားေပး မဲေဝစပုမာဏကု ိရရွသိည္က့ိယုစ္ားလယွမ္်ားကု ိခ်က္ျခင္းေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္ 
ဆႏၵမ ဲဆကလ္က္ေရတြကမ္ႈမ်ား ျပဳလပုသ္ည္အ့ခါ၌ မအဲနည္းဆုံးရရွ ိသျဖင္ ့ထတုပ္ယခ္ထံားရသည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ဆႏၵမဲရရွိထားသျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီးျဖစ္ သည့္ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ား၏ ပုလိွ်မံမဲ်ားကု ိက်နက္ုယိစ္ားလယွမ္်ားထ ံျပနလ္ည္ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး ယင္းကု ိ
ကိယုစ္ား လယွ ္အလံအုေလာက ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကၿ္ပီးသညအ္ထ ိဆကလ္က္ေဆာငရ္ြကသ္ည။္ 
ပါတစီာရင္းျဖင္ ့ေဖာ္ျပရေသာပုစံကံု ိအသုံးျပဳမညဆ္ုပိါက ျဖစ္ႏုငိ္ေသာလ္ည္း မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္
ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့ႏုငိင္ံေရးပါတမီ်ား ထက ္ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကုသိာ ဆႏၵမဲေပးၾကရသည။္

အသုံးျပဳထားေစကာမ ူမဆဲႏၵနယမ္်ားႏငွ္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိႏိငုင္ႀံကီးမ်ားထက ္
ပုိ၍အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာ 
ၾကြယဝ္၍ ပညာတတ္ေျမာကမ္ႈႏႈန္း ျမင္မ့ားေသာ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ယင္းႏိငုင္ရံွ ိႏိငုင္ံေရး 
စနစသ္ညလ္ည္း စနစတ္စခ္လုုံးအေနျဖင္ ့ၿခဳငံု ံေျပာဆုပိါက အေျခခုငိမ္ႈရွိေနၿပဟီ ုဆုိႏိငုမ္ည္ျဖစၿ္ပီး 
တရားဝငသ္ည္ ့စနစတ္စခ္အုျဖစ ္အမ်ားလကခ္ထံားၾကၿပီး ျဖစ ္သည။္ အုငိ္းရစလ္႕ူအဖြ႕ဲအစည္းတြင ္

ေျပာပေလာက္ေအာင္ သိသိသာသာကြာျခားမႈ မရွိေပ (ဥပမာ - လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ စကားႏွင့္ 
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ) 

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ STV စနစ္သည္ အျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္လည္း မည္သုိ႔ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ မည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဂရုျပဳသိရွိထားရန္ လုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္ သူမ်ားတြင္မူ လက္ရွိစနစ္အား အျခားစနစ္ျဖင့္ 
အစားထုိးလုိသည့္ အရိပ္လကၡဏာဟူ၍ မရွိၾကေပ။ 
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၁၁၀။ ေရတြက္မႈ အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္၍ မဲရလဒ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္ 
မဲေရတြကရ္ာတြင ္ကိယုစ္ား လယွတ္စဥ္ီးခ်င္းစ၏ီ ပထမဦးစားေပး ဆႏၵမဲစစုုေပါင္းကု ိအေသအခ်ာ 
သိရေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ မည္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမဆုိ ပထမဦးစားေပး ဆႏၵမဲသည္ 
တြက္ခ်က္၍ရေသာ မဲခြဲတမ္းထက္မ်ားေနပါက သုိ႔မဟုတ္ တူညီေနပါက ခ်က္ခ်င္းေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရတြက္မႈမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အစြန္းထြက္မဲမ်ား (ခြဲတမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ ဆႏၵမဲမ်ား)ကုိ 
ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဒတုယိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ားအတိငု္း ျပနလ္ည္ေဝငွေပးသည။္ 
ဤကဲသ့ုိ႔ ဆႏၵမမဲ်ားအားလုံးကု ိျပနလ္ည္ေဝငွေပးေသာ ္လည္း မွ်တမႈရွိေစရနအ္တြက ္ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း 
တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဆႏၵမဲတစ္မဲစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအပုိင္းကိန္း မွ်ကုိသာ ရရွိေစသည္။ သုိ႔မွသာ 
ျပန္ေဝေပးေသာ ဆႏၵမစဲစုုေပါင္းႏငွ္ ့ေရြးခ်ယခ္ရံၿပီးေသာ ကိုယုစ္ားလယွ္ေလာင္း၏ မအဲစြန္းထြက္ႏငွ္ ့
ညီမွ်မည္ျဖစ္သည္ (သုိ႔ေသာ္ အိုင္ယာလန္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္မူ တဖက္ေစာင္းနင္းပုံစံမ်ဳိးကုိ 
အသုံးျပဳခဲသ့ည)္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းသည ္ဆႏၵမ ဲ၁၀၀ ရရွထိားၿပီး အစြန္းထြကမ္ ဲ
၅ မဲ ရွိေနသည္ ဆုိပါက ထုိဆႏၵမဲတစ္ခုစီကုိ ၁/၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေဝငွေပးမည္ ျဖစ္သည္။

မညသ္ည္န့ည္းႏငွ္ ့ေရတြက္ေစကာမ ူမခဲြတဲမ္းထကပ္ုိေသာ အစြန္းထြကမ္ကဲု ိကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးမ ွ
မရရွိေသာအခါ စစုုေပါင္း မအဲေရအတြက ္အနည္းဆုံးရသည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းကိ ုဖယထ္တုပ္စသ္ည။္ 
ထုိ႔ေနာက ္၎၏ဆႏၵမ ဲမ်ားကု ိေဖာ္ျပထားသည္ ့ဒတုယိႏငွ္ ့ေနာကပ္ိငု္းဦးစားေပးအဆင္က့ု ိလုကိ၍္ 
က်န္ရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္လက္ေရတြက္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေဝငွေပးသည္။ ထုိသုိ႔ 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးဦးကု ိဖယထ္တုၿ္ပီးေနာက ္သုိ႔မဟတု ္အစြန္းထြကမ္မဲ်ားကု ိျပန္ေဝငွေပးၿပီးေနာက ္
မဆဲႏၵနယအ္တြက ္လုအိပသ္ည္ ့အမတ္ေနရာအားလုံးကိ ုမခဲြတဲမ္း အျပည္ရ့ရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့
ျဖည့္ၿပီးသည္အထိ မဲေရတြက္မႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည္။ မဲေရတြက္ရာတြင္ က်န္ရွိေနေသာ 
ကုယိစ္ားလယွသ္ည ္ျဖည္ရ့မည္အ့မတ္ေနရာထက ္ေက်ာလ္ြနသ္ြားသသူာျဖစၿ္ပီး ဤျဖစရ္ပ၌္ ယင္း 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးမအွပ က်နက္ုယိစ္ားလယွအ္ားလုံးသည ္မခဲြတဲမ္းအျပည္အ့ဝ မရခဲ့ေသာလ္ည္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၁၁။ အားသာခ်က္မ်ား - ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္တြင္ေတြ႕ရသည့္ 
အားသာခ်က္မ်ားသည္ STV စနစ္မ်ားတြင္လည္းရွိေၾကာင္း ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ ပါတီတြင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ STV 
စနစသ္ည ္အျခားေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ားလုံးအနက ္ရႈပ္ေထြးဆန္းျပားမႈ အရွဆိုံး စနစတ္စခ္လုည္း 
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ 
ျဖစ္ ေစၿပီး STV စနစ္၏ လက္ေတြ႕သာဓကမ်ားအရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဆဲႏၵနယမ္်ားသည ္လည္း အျခားစနစ၏္ မဆဲႏၵနယမ္်ားႏငွ္ ့ႏႈငိ္းစာေသာ ္ပု၍ိေသးငယတ္တသ္ည။္ 
ဤနည္းအားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ၾကား ပထဝီအေနအထားအရ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ 
တည္တံ့ေစရာေရာက္သည္။ ထုိ ႔ျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း 
ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား ဖြ႕ဲစည္းမႈအေပၚတြငလ္ည္း ၾသဇာသကမ္ႈရွိေစသည။္ ယင္းစနစသ္ည ္အုငိယ္ာလန ္
ျပညသ္ူ႔သမၼတႏိငုင္တံြငက္ဲသ့ုိ႔ ပါတအီခ်င္းခ်င္းၾကား ဦးစားေပးဆႏၵမမဲ်ား ဖလယွ္ျခင္းျဖင္ ့ပါတမီ်ား၏ 
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ညွိႏႈိင္းေျပလည္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လူႀကဳိက္မ်ား၍ လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ခံရမည့္ အခြင့္အေရးသည္ စာရင္းလုိက္ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR 
စနစ္ထက္ STV စနစ္တြင္ပုိမ်ားၿပီး ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ပါတီမ်ားထက္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ၾသစေၾတးလ် 
အထက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သုံးသကဲ့သုိ႔ ပါတီကုိ စာရင္းလိုက္ေဖာ္ျပသည့္ Party-
List နည္းကုိလည္း STV စနစ္တြင္ ထပ္မံေပါင္းစပ္၍ အသုံးျပဳႏုိင္ပါေသးသည္။ 

၁၁၂။ အားနည္းခ်က္မ်ား - ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ STV စနစ္တြင္လည္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ - 

(က) တစ္ခါတစ္ရံတြင္ STV စနစ္အရ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး၍ မဲဆႏၵေပးရသည့္နည္းသည္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း အေတာမ္်ားမ်ား၌ အကၽြမ္းတဝငမ္ရွၾိကသည္အ့ျပင ္ယင္းစနစက္ု ိအသုံးျပဳရနအ္တြက ္
အနည္းဆုံး အေရးအဖတ္ႏွင့္ အတြက္အခ်က္ တတ္ကၽြမ္းမႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ 
လုိအပ္သည္ဟူ၍ ေဝဖန္ျခင္းခံရသည္။ 

(ခ) STV စနစ၏္ ေရတြကမ္ႈပုစံမံွာ ရႈပ္ေထြးေပြလလီသွျဖင္ ့ဤအခ်ကက္ု ိခ်ဳ႕ိယြင္းခ်ကတ္စခ္အုျဖစ ္
ရႈျမင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ အက္စတုိနီးယားႏိုင္ငံ၌ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ 
ယင္းစနစ္ကုိ စြန္႔ပယ္လုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲက တစ္ခုဟူ၍ သုံးသပ္ၾကသည္။ 
STV စနစ္တြင္ အစြန္းထြက္မဲမ်ား လြဲေျပာင္းရန္ႏွင့္ အလား တူကိစၥမ်ားအတြက္ ထပ္ခါတလဲလဲ 
တြက္ခ်က္ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ STV စနစ္အရရရွိလာေသာ မဲဆႏၵမ်ားကုိ ဆႏၵမဲ ေပးသည့္ေနရာတြင္ 
တြက္ခ်က္ျခင္းထက္ မဲေရတြက္ရာဌာနမ်ားထားရွိ၍ တြက္ခ်က္ရန္လုိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
သမာသမတ္ရွိေရးသည္ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါက ဆႏၵမဲမ်ားတရားဝင္ျဖစ္မႈကုိ 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မဲဆႏၵ ေပးသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ေရတြက္ဖုိ႔ လုိေကာင္းလိုႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိအခါတြင္ ယင္းႏွင့္လိုက္ဖက္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မည္။ 

(င) စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္ႏွင့္မတူဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ STV 
စနစသ္ည ္ႏိငုင္ံေရး ပါတမီ်ားအား ပါတတီြင္း အစတိစ္တိအ္မႊာမႊာ ကြဲျပားမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ 
ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္းမွာ ပါတတီစခ္တုည္းမ ွပါတဝီငမ္်ားသည ္ဆႏၵမရဲရွိေရးအတြက ္အတိကုအ္ခမံ်ားႏငွ္သ့ာမက 
ပါတဝီငအ္ခ်င္းခ်င္းပါ ယဥွၿ္ပဳငိၾ္ကရေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ဤနည္းအားျဖင္ ့ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားသည ္
သတ္မွတ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္အုပ္စုမ်ားထံမွ ဆႏၵမဲရရွိေရး အတြက္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ား 
ေကၽြးေမြးေပးကမ္းရသည့္ “လက္သပ္ေမြးႏိုင္ငံေရး” ကုိ ျဖစ္ေပၚသြားေစႏုုိင္သည္။ 

(ဃ) ပါတတီစခ္သုည ္ဆႏၵမအဲမ်ားစရုရွထိားေသာလ္ည္း STV စနစ္ေၾကာင္ ့၎၏ၿပဳငိဘ္ကမ္်ားထက ္
အမတ္ေနရာ ရရွိမႈ ပုိနည္းသြားေစႏိုင္သည္။ ၁၉၈၀ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ ေမာ္လတာႏိုင္ငံသည္ 
ယင္းစနစက္ု ိျပဳျပငသ္ည္အ့ေနျဖင္ ့ထုသိုိ႔ ျဖစပ္်ကခ္ဲသ့ည္ ့ပါတတီစခ္အုတြက ္အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား 
စီစဥ္ေပးခဲ့ရသည္။

သုိ ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ဆုိခဲ့ ၿပီးေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားအတုိင္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ 
အတဒိကုၡေရာကခ္ဲရ့သည ္မဟတု ္ပါ။ STV စနစက္ု ိက်င့သ္ုံး၍ ေရြးေကာကပ္ြဲမ်ား ျပဳလပုခ္ဲသ့ည္ ့အုိ
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ငယ္ာလန္ျပညသ္႕ူသမၼတႏိငုင္ံႏငွ္ ့ေမာလ္တာႏိငုင္ ံတုိ႔တြင ္အဓကိ ပါတတီစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္ႏစွခ္သုာ 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာေသာ္ ပုိ၍ တည္ၿငိမ္၍ တရားဝင္ေသာ 
အစုိးရမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (PR-Related)

မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ 

၁၁၃။ ေရြးေကာကပ္ြဆဲုငိရ္ာ အထူးကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ား အားလုံးနီးပါးသေဘာတ ူလကခ္ထံားသည္အ့ခ်ကမ္ွာ 
ဆႏၵမမဲ်ား ကု ိအမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္အခ်ဳိးညညီ ီေျပာင္းလမဲႈျပဳရာတြင ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္၏ု 
စြမ္းရည္ကုိ အဆုံးျဖတ္ေပး ႏိုင္မည့္ အေရႀကီးေသာအရာတစ္ခုမွာ ‘မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ’ ျဖစ္သည္။ 
မဲဆႏၵနယ္ပမာဏဟူသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
အေရအတြကက္ု ိဆုလိုသိည။္ FPTP၊ AV သုိ႔မဟတု ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပနT္RS မ်ားေအာကတ္ြငမ္ ူမဆဲႏၵနယ ္
ပမာဏတစ္ခုသာရွိၿပီး ဆႏၵမဲမ်ားအားလုံးသည္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိသာ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု 
ဆုိလုိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ PR စနစ္အခ်ဳိ႕၊ Block Voteႏွင့္ 
PBV စနစ္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ ဗဟု/ အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဗဟု/ အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
Limited Vote ႏွင့္ SNTV တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျခားေသာစနစ္အားလုံးတြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပုိ၍ 
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိလုအိပ္ေလရ့ွၾိက သည။္ မညသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ေအာကတ္ြငမ္ဆု ိ
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီ၌ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္အေရ အတြက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား 
မည္မွ်အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိသည္ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အဆုံအျဖတ္ေပးႏုိင္ေလသည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ခ်ီလီ 

ခ်ီလီ - အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေသာစနစ္

ကားလုိ႔စ္ ဟန္ႏ်ဴးစ္

(၁၉၇၃ မွ ၁၉၉၀ ထိ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာ္ဂတ္စတုိ ပီႏုိေခ်း၏ ကာလတာရွည္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကုိ သိျမင္ထားမွသာ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်ယ္မွာ အကာအကြယ္ အျပည့္အဝယူထားသည့္ 
အာဏာရငွ ္ဒမီုကိေရစအီစုိးရကု ိထူေထာင၍္ ယင္းအစုိးရတြင ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိက႑တစရ္ပ ္
အေနျဖင္သ့ာ ထားရွရိန္ျဖစသ္ည။္ ၁၉၇၃ စကတ္ငဘ္ာ ၁၁ ရက ္အာဏာမသမိ္းခငအ္ထ ိအငတ္ုကိ ္
အားတုိက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေနေသာ အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ အာဏာရွင္ စနစ္ 
ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ 
၁၉ ရာစုမွ အစျပဳခဲ့ သည့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ လူမႈေရးအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ 
ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီစုံစနစ္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ လြန္ႏွစ္မ်ားကုိ ေရာက္သည္ ့
အခါတြင္မူ ရွိရင္းစြဲပါတီမ်ားစုေပါင္းကာ အဓိက ပါတီႀကီး ၆ ခု ကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔မွာ 
လက္ဝဲပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ(ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား)၊ အလယ္အလတ္ ပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
(ခရစ္ယာန္ ဒီမုိကရက္တစ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးဝါဒီမ်ား)ႏွင့္ လက္ယာပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ(လစ္ဘရ
ယ္ႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္တုိ႔ ျဖစ္ေလသည္)။ အဆုိပါ လက္ယာပါတီႏွစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသားပါတီအျဖစ္ 
ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ၁၉၆၆ တြင္မွ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္၏ အေမြအႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒိြစုံစနစ္

လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပရ္ွိေသာ ခ်လီီႏိငုင္၏ံ လႊတ္ေတာဖ္ြ႕ဲစည္းတည္ေဆာကပ္ုအံရ ေအာကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္
မဲဆႏၵနယ္ ၆၀ မွ တစ္နယ္လွ်င္ႏွစ္ဦးက် ေလးႏွစ္တစ္ခါ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂၀ မွ်ပါရွိေလသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ခုမွ တစ္နယ္ 
လွ်င္ႏွစ္ဦးက် ရွစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၈ ဦးမွ်ရွိၿပီး၊ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အၿပဳိင္ ေလးႏွစ္တစ္ခါ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္အခါ 
တုငိ္းအထကလ္ႊတ္ေတာ၏္ အမတ္ေနရာ ထကဝ္ကခ္န္႔ကု ိျပနလ္ည္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္ 
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ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးဦးပါရွိၿပီး၊ 
အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီအဆုိအရ ‘ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအရ’ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 
‘ပုံစံေရး ဆြဲသတ္မွတ္ထားမႈအရ’ ျဖစ္ေစ ခန္႔အပ္ထားေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
(ေလးဦး)၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားရုံးခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သုံးဦး)၊ သမၼတမ်ား (ႏွစ္ဦး) ႏွင့္ ရာထူးအရ 
တစ္သက္တာအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေလာင္း အီဒ်ဴဝါဒုိဖရီ ရုဇ္တက္ဂီ တုိ႔ျဖစ္ 
သည။္ (ထုိ႔ေနာက ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားျခင္း မဟတုသ္ည္ ့အထကလ္ႊတ္ေတာအ္မတမ္်ား၏ 
အာဏာကု ိေလွ်ာခ့်သည္အ့ေနျဖင္ ့၁၉၈၀ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒအရ အထကလ္ႊတ္ေတာအ္မတ ္
ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ မူလက ၁၃ ခုရွိရာမွ ၁၉၈၀ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင ္
ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ၁၉ ခုအထိ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ခဲ့သည္) အဆုိပါ ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ပီႏိုေခ်း ႏွင့္ ၎အားေထာက္ခံသူမ်ားက ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းစဥ္ကာလအတြင္း 
၎တုိ႔အာဏာက်ဆင္းလာသည့္ အခ်ိန္၌ ညွိႏႈိင္းစီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

ပါတီမ်ား၊ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားရပ္တည္ေနသူမ်ားက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အထကလ္ႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြဲႏစွခ္စုလုံးအတြက ္မဆဲႏၵနယတ္စခ္လုွ်င ္အမ်ားဆုံးကုယိစ္ားလယွ္ႏစွဥ္ီး 
ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္းမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
၎တုိ႔ေရြးခ်ယသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွအ္တြက ္ဆႏၵမဲေပး ၾကရသည။္ စစုုေပါင္းဆႏၵမ ဲအမ်ားဆုံးရရွိေသာ 
မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းမဆုိ ပထမေနရာကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကုိယ္စားလွယ္စာရင္းေပၚရွ ိ
ဆႏၵမအဲျမင္ဆ့ုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွသ္ညသ္ာ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံမည္သ့ ူျဖစ္ေလသည။္ 
အမတ္ေနရာ ႏစွ္ေနရာစလုံး ရရွဖိုိ႔ဆုလိွ်င ္အေအာင္ျမငဆ္ုံး ကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္းသည ္ဒတုယိလုကိ ္
သည္ ့ကုယိစ္ားလယွစ္ာရင္း၏ ဆႏၵမဲႏစွဆ္ေက်ာမ္ွ် ရရွထိားရမည ္ျဖစသ္ည။္ လထူုေထာကခ္မံႈအတြက ္
ထိေရာက္ ေသာ အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္သည္ ျမင့္မားလြန္းသည့္အတြက္ အဆုိပါစနစ္သည္ 
ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ အမတ္ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိရန္ အတြက္ စုစုေပါင္းဆႏၵမဲ၏ ၃၃.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ရရွိရန္လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမတ္ေနရာ ၂ ခုစလုံး အခုိင္အမာရရွိဖုိ႔ဆုိလွ်င္ 
စုစုေပါင္းဆႏၵမဲ၏ ၆၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ တစ္ေနရာမွအပ ေနရာအားလုံးကုိ ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဓိက ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ 
(ဆုရိယွလ္စမ္်ား၊ ဒမီုကိေရစပီါတ၊ီ ခရစယ္ာန ္ဒမီု ိကရကမ္်ားႏငွ္ ့ေတာလ္နွ္ေရးဝါဒမီ်ား ပါဝင္ေသာ) 
ပါလီေလးခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ပီႏုိေခ်းအစုိးရကုိ အတုိက္အခံျပဳေန သည့္ အလယ္အလတ္ဝါဒီႏွင့္ 
လက္ဝဲဝါဒီတုိ႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ Concertacion ပါတီသည္ ၁၉၉၀ မတ္လတြင္ ဒီမုိ 
ကေရစီသုိ႔ ျပန္လည္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အုပ္စုိးခဲ့ေလသည္။ (လြတ္လပ္ေသာ 
ဒီမုိကရက္မ်ားသမဂၢ (UDI) ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးအဖြဲ႕(RN) တုိ႔ပါဝင္သည့္) 
လက္ယာဝါဒီအတုိက္အခံအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ခ်ီလီမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ကမူ ပီႏိုေခ်းအစုိးရကုိ 
ေထာကခ္ခံဲၾ့ကသည။္ လက္ေတြ႕တြင ္အဆုပိါ Concertacion အဖြ႕ဲ၏ အဆုိျပဳစာရင္းတြင ္ညြန္႔ေပါင္း 
အဖြဲ႕တြင္းရွိ အုပ္စုႏွွစ္ခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ ဒီမုိကရက္မ်ားမွ 
ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးႏငွ္ ့ဆုရိယွလ္စ၊္ ဒမီုကိေရစပီါတီႏငွ္ ့ေတာလ္နွ္ေရးဝါဒမီ်ားမ ွကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး 
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ပါဝငသ္ညဟ္ ုဆုလိိသုည။္ ဆုရိယွလ္စ္ႏငွ္ ့ဒမီုကိေရစပီါတတီုိ႔ၾကား ယဥွၿ္ပဳငိရ္ေသာ မဆဲႏၵနယဟ္၍ူ 
မရွိခဲ့ေပ။ အတိုက္ အခံမ်ားဘက္မွ အဆုိျပဳထားေသာ စာရင္းအေနျဖင့္မူ UDI ႏွင့္ RN အဖြဲ႕မ်ားမွ 
မဲဆႏၵနယ္အားလုံးအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက်စီ အဆုိျပဳတင္ျပၾကေလသည္။

ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးနီးပါးသည္ Concertacion အဖြဲ႕မွ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ႏွင့္ ခ်ီလီမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕မွ တစ္ဦးဟူ၍ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက်စီ 
အဆုိျပဳခြင့္ရၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အဆုိပါ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ခုစလုံးအတြင္းရွိ 
အထကတ္န္းလႊာမ်ား အခ်င္းခ်င္းညွိဳႏႈငိ္း၍ တင္းတင္းက်ပက္်ပ ္ကန္႔သတထ္ားေစကာမ ူယင္းစနစ ္
သည္ အမတ္ေနရာတစ္ခုတည္း ရရွိေရးအတြက္ အဆုိျပဳစာရင္းတစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးၾကား 
ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ယင္းေရြးေကာကပ္ြစဲနစသ္ည ္လက္ေတြ႕တြင ္လမူ်ားစမု်ားထက ္အေျမာကအ္မ်ား တညရ္ွိေနေသာ 
လူနည္းစုမ်ားကုိ ဦးစားေပးခဲ့သည့္အတြက္ တစ္မူထူးျခားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
အဆုိပါစနစ္သည္ အမ်ားစုသာ အႏိုင္ရေလ့ရွိ ေသာ (Majoritarian) စနစ္လည္း မဟုတ္ေပ။ 
အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း 
ဆႏၵမဲ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိရုံျဖင့္ အမတ္ေနရာအားလုံး၏ ထက္ဝက္ကုိ ရယူႏိုင္ေစသည့္ ကုိယ္စား 
လွယ္စာရင္းကုိ ခြင့္မျပဳထားျပန္သျဖင့္ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ 
အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈ မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေျခအေန၌ အဆုိပါ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမျဖစ္ေပၚခဲ့ရ 
ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပဳိင္မႈကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

၁၉၈၈ ေအာကတ္ုဘိာ ၅ ရကတ္ြင ္စစအ္စုိးရသည ္လထူဆုႏၵခယံပူြကဲ်င္းပ၍ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိ
ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ ၁၉၈၀ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ပီႏိုခ်တ္ကုိ ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ (အျခားမည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ် 
မရွိခဲ့သျဖင့္) အဆုိပါ ၿပဳိင္ဘက္ကင္းခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပီႏိုခ်တ္ကုိ Concertacion အဖြဲ႕မွ 
အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိမွတဆင့္ ၁၉၈၉တြင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား 
က်င္းပျခင္းႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ (ခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္အဖြဲ႕မွ) အတုိက္အခံကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ပတၳရီဆီယုိ အာလ္ဝင္ က အႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။ အတုိက္အခံပါတီမ်ား အႏုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ 
ႀကဳတိငသ္ိျမငထ္ားေသာလ္ည္း ပီႏုခိ်တ ္သမၼတျဖစ္ေရးကု ိေထာကခ္ႀံကဳဆိုသိည္ ့လကယ္ာပါတီႏစွခ္ကုု ိ
ဦးစားေပးရန္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကု ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ မွ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ႏွင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္တြင္ Concertacion အဖြဲ႕သည္ ဆႏၵမဲအမ်ားစုကုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ မည္သည့္အခါမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ 
ပါဝင္ေနေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔၏ အတုိက္အခံမ်ားကုိသာ 
ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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(ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္) ဒြိစုံစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား 

ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈ အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပထမ 
အခ်ကမ္ွာ ယင္းစနစအ္ရ အမတတ္စ္ေနရာ ရရွိႏိငုမ္ည္ ့ေထာကခ္မံအဲနမိ္ဆ့ုံး အဆင္သ့တမ္တွခ္်က ္သည ္
ျမင္မ့ားလြန္းသည္အ့တြက ္ပါတ ီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲမ်ား ေပါင္းစပဖ္ြ႕ဲစည္းရန ္အတင္းအက်ပ ္
တြန္းအားေပးရာ ေရာကသ္ြားျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ဒတုယိအခ်ကမ္ွာ ကြန္ျမဴနစပ္ါတသီည ္၁၉၇၃ 
မ ွစတင၍္ အစဥအ္ဆက ္ဆက္ႏြယမ္ႈရွလိာခဲ၍့ ဒမီုကိေရစ ီစနစသ္စ ္က်င္သ့ုံးေသာအခါတြငလ္ည္း 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ေထာက္ခံမဲ၏ ၅% မွ ၇% ထိ ရရွိေစကာမူ ယင္းပါတီအား 
ကြနဂ္ရကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္ကုယိစ္ားျပဳခြင္မ့ရေစဘ ဲဖယထ္တုထ္ားသျဖင္ ့ပါတမီ်ား ကုယိစ္ားျပဳခြင့္ႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ အဆုိပါ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ပင္လွ်င္ အႏိုင္ရရွိပါက အမတ္ေနရာတစ္ေနရာသာ 
ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈသည္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားၾကား 
မဟတုဘ္ ဲညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ အဖြ႕ဲဝငပ္ါတမီ်ား  အခ်င္းခ်င္း၌သာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ အဆုပိါ 
သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားသည ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲမ်ား၏ တညၿ္ငမိမ္ႈကု ိအေႏွာင္အ့ယကွ္ေပးႏုငိသ္ည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ UDI ႏွင့္ RN အဖြဲ႕ တုိ႔သည္ 
အဆုိပါ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္စုစုေပါင္း ကုိးခုအနက္ 
ခုႏစွခ္တုြင ္အမ်ားသေဘာတ ူကိယုစ္ားတစဥ္ီးကုသိာ အဆုိျပဳတငသ္ြင္းခဲသ့ည။္ တစန္ည္းအားျဖင္ ့
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ေနရာကုိ စိန္ေခၚယွဥ္ၿပဳိင္ႏို
င္ေလာက္ေအာင္ အင္အားမရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးကုိသာ အဆုိျပဳခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ ပါတီမ်ားတင္သြင္းထားသည့္ 
စာရင္းအတုိင္း အႏိုင္ရသြားသည့္အခါ အႏိုင္ရသူကုိ ေရြးထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာကုိ 
ပါတီေခါင္းေဆာငမ္်ား လကထ္တဲြငသ္ာ အလြနအ္မင္း လႊအဲပ္ေပးထားျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ထုသိုိ႔ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အမွန္ အကန္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားမရွိေတာ့သည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
စတိဝ္ငစ္ားမႈ ေလ်ာန့ည္းလာၿပီး ဆႏၵမဲေပးစရာ ၎တုိ႔ႏစွသ္ကရ္ာပါတမီ ွကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား 
မရွိၾကေတာ့သည္ကုိ သိရွိေသာအခါ စိတ္ပါဝင္စားမႈမွာ ပုိ၍ ေလ်ာ့နည္းသြားၾကသည္။ 

အဆုိပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းထက္ ကုိယ္စားအမ်ားအျပား ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ပုိႀကီးမားေသာ မဲဆႏၵနယ္ႀကီးမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းက ပုိ၍အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေစမည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ Concertacion 
ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မေသခ်ာမႈမ်ားကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွလည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေနသျဖင့္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ 
စနစဘ္ကမ္ ွခခုံေျပာဆုိေသာေၾကာင္လ့ည္းေကာင္း ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလပုင္န္းသည ္
ထင္သေလာက္ အရာမေရာက္ခဲ့ပါ။ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

၁၉၈၀ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒသည ္ သမၼတေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပရနအ္တြက ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပနစ္နစက္ု ိ
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ထူေထာင္ေပးခဲသ့ည။္ ယင္းစနစအ္ရ တစခ္ါတည္းအႏိငုရ္ရွဖိုိ႔ဆုလိွ်င ္ပထမအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
က်င္းပကတည္းက ဆႏၵမ ဲပကတအိမ်ားစကုု ိရရွရိမည္ျဖစၿ္ပီး အကယ၍္မရရွခိဲပ့ါက ဒတုယိအႀကမိ ္
ရႈံးသူထြက္အေက်ာ့ (Ballotage) ကုိ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ ဒုတိယအေက်ာ့ 
ျပနလ္ညက္်င္းပရန ္ျပ႒ာန္းေပးထားရျခင္းမွာ ညြန္႔ေပါင္းႏိငုင္ံေရး သေဘာသဘာဝကု ိခုငိမ္ာေစရန ္
ရညရ္ြယ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ၁၉၈၉ ႏငွ္ ့၁၉၉၃ သမၼတ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အႏိငုရ္ရွခိဲ့ေသာ 
ခရစ္ယာန္ ဒီမုိကရက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပတၳရီဆီယုိ အာလ္ဝင္ႏွင့္ အီဒ်ဴအြာဒို ဖရီ တုိ႔သည္ ဆႏၵမဲ 
ပကတိအမ်ားစုကုိ အသီးသီးရရွိၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၉ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ရီကာဒုိ လားဂုိ႔စ္ႏွင့္ အတုိက္အခံျဖစ္သူ လက္ယာဝါဒီ ဂ်ဳိအာကြင္ လာဗင္ 
တို႔ၾကား ဆႏၵမဲကြာဟမႈမွာ ၃၀,၀၀၀ မွ် ေလာက္သာရွိခဲ့သည္။ လားဂုိ႔စ္သည္ ဒုတိယအေက်ာ့ 
ျပန္လည္က်င္းပသည့္အခါ ဆႏၵမဲ ၅၀.၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေလသည္။ (ယခင္ (၁၉၂၅) 
အေျခခံဥပေဒအရဆုိလွ်င္ မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ် ဆႏၵမဲပကတိ အမ်ားစုကုိ 
မရရွိသည့္အခါ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ သမၼတျဖစ္မည့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၿပီး ၁၉၄၆ 
၊ ၁၉၅၈ ႏွင့္ ၁၉၇၀ တုိ႔တြင္ ထုိအတိုင္းပင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း၌လည္း 
ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူကုိသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။)

မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း    :  
ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းလား ၊ မလုပ္မေနရ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းလား

လကရ္ွကိ်င္သ့ုံးေနေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ြင ္ေတြ႕ႀကဳရံသည္ ့ေနာကထ္ပအ္ခကအ္ခတဲစခ္မုွာ 
မဆဲႏၵရငွမ္တွပ္ု ံတင္ျခင္းကု ိမမိဆိႏၵအေလ်ာက ္လပုက္ိငု၍္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုမိ ူမျဖစမ္ေနေဆာငရ္ြက ္
ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္က ရယူခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားကုိ ၁၉၇၃ 
ခုႏစွတ္ြင ္စစတ္ပက္ အစေဖ်ာကပ္စလ္ိကုၿ္ပီးေနာက ္၁၉၈၈ ေအာကတ္ုဘိာ၌ လထူဆုႏၵခယံပူြကဲ်င္းပရန ္
စစ္အစုိးရမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အခါ ၁၉၈၇ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ စတင္ ၍ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
မဆဲႏၵရငွမ္တွပ္ုတံငမ္်ား အသစ္ျပနလ္ညမ္တွတ္မ္းတင္ျခင္းကု ိျပနလ္ညဖ္ြင္လ့စွ ္ေဆာငရ္ြက ္ခဲသ့ည။္ 
ထုိအခါ၌ ဒီမုိကရက္တစ္ အတုိက္အခံမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပီႏိုခ်တ္ကုိ 
ၿဖဳတခ္်ႏိငုရ္န ္အလုိ႔ငွာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား မတွပ္ုတံင္ျခင္း ျပဳလပုၾ္ကရန ္ေဆာၾ္သစည္းရုံးႏုငိခ္ဲသ့ည။္ 
အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရားဝင္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ခဲ့သည္အထ ိ
ေအာင္ျမငမ္ႈရရွခိဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္ထုအိခ်နိမ္ ွစတင၍္ မဆဲႏၵရငွမ္်ား မတွပ္ုတံငသ္ည္ ့အေရအတြကသ္ည ္
ဆႏၵမဲေပးရန္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ ပမာဏ အတုိင္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း 
မရွခိဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ လငူယမ္်ားအေနျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၌ ပါဝငမ္ဲေပးရျခင္းကု ိစတိဝ္ငစ္ားမႈ 
နည္းပါးၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ဆႏၵမဲေပးရန ္အလားအလာရွသိည္ ့မဆဲႏၵရငွ ္၁၀ သန္းအနက ္၈၀ ရာခိငု္ႏႈန္းသာ မတွပ္ုတံငခ္ဲၾ့ကၿပီး 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စည္ပင္သာယာ ေဒသႏၱရအစုိးရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ 
သူအေရအတြက္မွာ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။ 

မဆဲႏၵရငွလ္ငူယမ္်ားအၾကား မတွပ္ုတံငမ္ႈ နည္းပါးလာျခင္းက အပုခ္်ဳပသ္အူစုိးရအား လကရ္ွကိ်င္သ့ုံး 
ေနသည္ ့ဆႏၵအေလ်ာက ္မတွပ္ုတံင၍္ မျဖစမ္ေနမဲေပးရသည္စ့နစအ္စား အလိုအ္ေလ်ာက ္မတွပ္ုတံင၍္ 
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ဆႏၵအေလ်ာကမ္ဲေပးရသည္စ့နစက္ု ိေျပာင္းလကဲ်င္သ့ုံးရန ္ဦးတည္ေစခဲသ့ည။္ အလုအိေလ်ာက ္မတွပ္ုံ
တငၿ္ပီးသားျဖစသ္ြားသည္စ့နစက္ု ိConcertacion ပါတကီ ေထာကခ္ခံဲ့ေသာလ္ည္း မမိဆိႏၵ အေလ်ာက ္
ဆႏၵမဲေပးရသည့္စနစ္ကုိမူ သေဘာတူလက္ခံသူ မရွိခဲ့ေပ။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ က်ဆင္းလာၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေဆာ္ၾသစည္းရုံးႏိုင္ေရးအတြက ္
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္သည္ထက္ျမင့္လာမည္ကုိ စုိးထိတ္ၾကၿပီး 
ဤနည္းအားျဖင္ ့လကယ္ာပါတမီ်ားအား အသာေပးလုကိရ္သည္ ့အျဖစမ္်ဳိးကိလုည္း မလုလိားၾကေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့အတုကိအ္ခအံဖြ႕ဲ၊ အထူးသျဖင္ ့UDI အဖြ႕ဲသည ္အလုအိေလ်ာက ္မတွပ္ုတံငသ္ည္စ့နစက္ု ိ
ကန္႔ကြက္၍ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဆႏၵမဲေပးရသည့္စနစ္ကုိမူ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

ဒြိစုံစနစ္ (Binomial System) ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ ယင္းစနစ္သည္ အစုိးရဘက္မွ ညြန္႔ေပါင္း 
အဖြ႕ဲတစခ္ုႏငွ္ ့အတုကိအ္ခမံ်ားဘကမ္ ွတစခ္ဟု၍ူ အစုိးရအဖြ႕ဲအတြင္း ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲႀကီးႏစွခ္ကုု ိ
ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ကုိ  အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကျပန ္
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါသုံးသပ္မႈသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းဒြိစုံစနစ္ကုိ စတင္ 
မက်င္သ့ုံးမကီပင ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲတစခ္အုျဖစ ္Concertacionအဖြ႕ဲကု ိဖြ႕ဲစည္းခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး အာဏာရငွ ္
အစုိးရအပုခ္်ဳပမ္ႈကု ိအတုကိအ္ခံျပဳလ်က ္မဟာမတိအ္ဖြ႕ဲအျဖစ ္ေဆာငရ္ြကရ္န္ႏငွ္ ့(၁၉၇၃ ဒမီုကိေရစ ီ
စနစ္ ပ်က္သုန္း၍ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္) အတိတ္ကာလ ပဋိပကၡမ်ားမ ွ
အေတြ႕အႀကဳံ ရရွိလာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ရရွိေရး ႀကဳိးပမ္းမႈကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေနႏိငုသ္ည္ ့ဒမီုကိေရစ ီ(consociational democracy) စနစ္ႏငွ္ ့အတုငိ္းအတာတစခ္ထု ိ 
တူညီမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ အထက္တန္းလႊာ မ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ ဗ်ဴဟာကုိလည္း 
သေဘာတူလက္ခံသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ဒိြစုံစနစ္ မရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ကုိ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည္သာျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ခဲ့ေပ။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္အား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္အ့တြက ္ယင္းစနစသ္ည ္အကန္႔အသတမ္ရွ ိတညတ္ံ့ေနႏိငုမ္ည္ေတာ ့မဟတု္ေပ။ 
သုိ႔ေသာ ္ယင္းစနစက္ု ိေျပာင္းလရဲန ္ႀကဳပိမ္း ပါကလည္း ပါတမီရွရွထိားသည္ ့ေထာကခ္မံႈမ်ားအေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈရွိေစၿပီး မေသခ်ာမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည္အ့တြက ္ယင္းစနစက္ု ိစြန္႔လႊတရ္န ္
ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဒြိစုံစနစ္ ဝိေသသ 
လကၡဏာသည္ အတိအလင္း ပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိပါ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံရဘဲ 
လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိေန သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ တစ္သတ္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အျဖစ္ အက်ဳံးဝင္သြားသည့္ ယခင္သမၼတေဟာင္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ရာတြင္မူ Concertacion အဖြဲ႕ 
ႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တုိ႔ၾကား သေဘာတူညီမႈရွိၾကေလသည္။ 
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၁၁၄။ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ အျမင့္အမားဆုံး အတိုင္းအတာအထိ ရရွိခဲ့သည့္ စနစ္မ်ားသည္ 
မဲဆႏၵနယ္ႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ႀကီးမ်ား 
ကသာ ပါတငီယမ္်ားပင္ျဖစ္ေစကာမ ူလႊတ္ေတာ ္တြင္း၌ ကိယုစ္ားျပဳခြင္ရ့ရန ္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိငု္ေသာ 
ေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ မဆဲႏၵငယမ္်ား၌ ထိေရာကမ္ႈရွိေသာ အနမိ္ဆ့ုံး အဆင္ ့သတမ္တွခ္်က(္effective 
threshold - စာပုဒိ ္၁၂၁ တြငရ္ႈ) သည ္ျမင္မ့ားတတသ္ည။္ သာဓကအားျဖင္ ့ကုယိ ္စားလယွတ္စဥ္ီးသာ 
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုြင ္ပါတတီစခ္အုေနျဖင္ ့အမတ္ေနရာတစ္ေနရာ အႏိငုရ္ရွရိန ္ဆုလိွ်င ္
အနည္းဆုံးဆႏၵမဲ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အေပါင္း ၁ ကုိ မျဖစ္မေန ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ရရွိေသာပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ အႏိုင္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ 
ယင္းပါတီကုိ ေပးထားသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားသည္လည္း အလဟႆ ျဖစ္သြားရသည္ဟ ု
ဆုိႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အမတ္ေနရာ ၉ ေနရာ ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္၌ ဆႏၵမဲ ၁၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း အေပါင္းတစ္မွ်ရရွိရုံျဖင့္ ပါတီတစ္ခုသည္ အနည္းဆုံး အမတ္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္း၏ အဓကိျပႆနာမွာ မဆဲႏၵနယမ္်ားအား ေရြးခ်ယမ္ည္ ့အမတ္ေနရာ အေရအတြက ္
အရသာမက တစ္ခါတစ္ရံ၌ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းနယ္မ်ား၏ မူလပထဝီအရြယ္အစားအရပါ 
ႀကီးႀကီးမားမား သတ္မွတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခ ံ
ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ၎၏မဲဆႏၵနယ္ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ အားေပ်ာ့သြားေစတတ္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက အေရးပါသည့္က႑မ ွ
ပါဝင္ေနသည္ ့သုိ႔မဟတု ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားက ၎တုိ႔၏ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအား ၎တုိ႔ႏငွ္ ့ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိ
ဆကလ္ကခ္ိငုမ္ာတညတ္ံ့ေစလိၿုပီး လႊတ္ေတာတ္ြငလ္ည္း ၎တုိ႔၏ကုယိစ္ားလယွ္ေတာအ္ျဖစ ္ေဆာင ္
ရြက္ေပးေစလုသိည္ ့လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၌ ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးဆကမ္်ားကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္

၁၁၅။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္မႈ အရွိဆုံးမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုမံႈဟသူည ္ဆကလ္ကတ္ညရ္ွိေနမညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ ေယဘယု်အားျဖင္ ့မဆဲႏၵနယပ္မာဏကု ိ
အမတ္ေနရာ သုံးခုမွ ခုႏွစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလုပ္ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစသည္ဟု 
ပညာရွင္အမ်ားစုက သေဘာတူလက္ခံထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ မဂဏန္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
ပုိ၍ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤသုိ႔ အႀကံျပဳျခင္းသည္ 
အၾကမ္းဖ်င္းလမ္းညႊန္မႈသာျဖစ္ၿပီး စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ 
ရရွိရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ သည္ထက္ပုိမ်ားေသာ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ လုိအပ္မည့္ 
အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ရွိရင္းစြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပါယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ စီရင္စု နယ္နိမိတ္မ်ားကုိသာ 
ဆကလ္က ္အသုံးျပဳေလရ့ွၿိပီး ဤသုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့အဆုပိါ မဆဲႏၵနယမ္်ား၏ အရြယအ္စားကြာဟမႈ 
အမ်ားအျပားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
မဲဆႏၵ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲေပးစရာ မလုိေတာ့ဘဲ ရွိရင္းစြဲ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း၍ 
လက္ခံၿပီးျဖစ္ေသာ လူ႔ရပ္ဝန္းမ်ားကုိသာ မဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားေစႏိုင္သည္။ 

၁၁၆။ မဲဆႏၵနယပ္မာဏ သတမ္တွအ္ေရအတြက၏္ အနမိ္ဆ့ုံးႏငွ္ ့အျမင္ဆ့ုံး ကနိ္းဂဏန္းမ်ားသည ္
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ပုိ၍အစြန္းေရာက္ ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပၚထြက္ေစႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္အေရအတြက္၏ 
အစြန္းတစ္ဖက္အေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္သာ ရပ္တည္ေန 
ႏိငုၿ္ပီး ထုသိုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံန ္လုအိပသ္ည္ ့သတမ္တွဆ္ႏၵမ ဲအေရအတြက ္
သည ္အလြန္န္ည္း၍ အရြယအ္စား အလြန္ေသးငယသ္ည္ ့ပါတမီ်ားပငလ္ွ်င ္ေရြးေကာကခ္ရံပါလမိ္မ့ည။္ 
သာဓကအားျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးသည္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂၀ ပါဝင္ သည့္ မဲဆႏၵ 
နယႀ္ကီးတစခ္အုျဖစ ္ေပၚထြကခ္ဲၿ့ပီး ထုသိုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ြရဲလဒမ္်ား လြနစ္ြာအခ်ဳိးညမီွ်မႈ 
ရွိလာေသာ္လည္း ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေဝစု အနည္းငယ္မွ်ရရွိရုံျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရွိၾက 
သျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ပထဝီေဒသအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈသည ္
လြန္စြာအားေပ်ာ့သြားရသည္။ သတ္မွတ္အေရအတြက္၏ အျခားအစြန္းတစ္ဖက္အေနျဖင့္မူ 
ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုသာရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ PR စနစ္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ကုိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မဲရလဒ္မ်ားသည္လည္း 
အလြန္တရာ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာမဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီ၌ ပါတီ 
ႏစွခ္သုာ အႏိငုရ္ရွိႏိငု္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ထုအိခါ၌ ကုယိစ္ားျပဳျခင္းႏငွ္ ့တရားဝင္ျခင္းဟူေသာ 
သေဘာတရားဘက္တြင္ PR စနစ္၏ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ 

၁၁၇။ မဆဲႏၵနယပ္မာဏႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ သတမ္တွအ္ေရအတြက၏္ ဆန္႔က်ငဘ္က ္အစြန္းႏစွဖ္ကရ္ွ ိ
အဆုိပါ သာဓကမ်ားက မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္မဆုိ မဲဆႏၵနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
ကစိၥသည ္အငမ္တနအ္ေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည။္ ယင္းသည ္PR စနစတ္စခ္အုား ပုစံံေရးဆြရဲန ္
ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရာတြင္ ျငင္းခုံဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး PR 
စနစ္ မဟုတ္ေသာ အျခားစနစ္မ်ားအတြက္လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည္သာ ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ (SNTV) ၌ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အခ်ဳိး 
က်ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အသင့္အတင့္ အခ်ဳိးအစားက်ေသာ 
ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာရျခင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ နည္းတူစြာပင္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ 
(STV) တြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵ နယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္အခါ 
ယင္းစနစ္သည္ Alternative Vote ျဖစ္လာၿပီး ယင္းစနစ္အရ STV စနစ္၏ အက်ဳိး တရားမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ရရွိေစ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိမူ မရရွိႏုိင္ေတာ့ေပ။ Party 
Block Vote ႏွင့္  Block Vote  စနစ္မ်ားတြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
အခ်ုဳိးညမီွ်မႈသညလ္ည္း ေလ်ာက့ ်လာမည ္သာ ျဖစသ္ည။္ အခ်ဳပဆ္ုရိေသာ ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားအား 
ပုံစံေရးဆြဲရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲပမာဏ District Magnitude သည္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
လက္ေတြ႕တြင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရာ၌လည္းေကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ 
ရလဒမ္်ား၏ ေယဘယု် အခ်ဳိးညမီွ်မႈကု ိဆုံးျဖတရ္ာတြငလ္ည္းေကာင္း အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။
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၁၁၈။ ဤေနရာ၌ ဆက္စပ္၍ မွတ္သားထုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ပါတီပမာဏ 
အတုငိ္းအတာ(Party Magnitude) ျဖစၿ္ပီး ယင္းသညလ္ည္း မညသူ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခရံမည ္
ကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါအရာေရာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ (ပါတီပမာဏ 
ဆုသိညမ္ွာ တူညီေသာမဆဲႏၵနယ္ရွ ိတူညီေသာပါတီတစခ္တုည္းမ ွေရြးေကာက္တင္ေျမွာကခ္ရံႏုငိမ္ည္ ့
ပ်မ္းမွ်ကုယ္ိစားလွယ္ အေရအတြက္ကို ဆိုလိုသည္) မဆဲႏၵနယ္ တစခ္၌ု ပါတီတစခ္မု ွကုယ္ိစားလွယ္ 
တစ္ဦးသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းကုိယ္စားလွယ္သည္ အမ်ဳိးသားျဖစ္၍ 
အကယ္၍ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရးအုပ္စုမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးသာ 
ျဖစ္တန္ေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပုိ၍ ေရြးခ်ယ္မည္ 
ဆုိလွ်င္မူ မွ်တမႈရွိသြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ားသည္ပုိ၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး 
ကုယိစ္ားလယ္ွမ်ားႏငွ္ ့လူနည္းစကိုုယ္စား ျပ ဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားသညလ္ည္း အႏိငု ္ရရွလိာႏိငုပ္ါလမိ္မ့ည။္ 
ပမာဏႀကီးမားေသာ မဆဲႏၵနယ္မ်ား (ပထဝ ီအေန အထားကိုမဆိုလို ကိုယ္စားလွယ္ခနုစဥ္ီးႏငွ္အ့ထက ္
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား)ႏွင့္ (ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ေဒသ ႏွင့္ႏႈိင္းစားလွ်င္) အေရအတြက္ 
အနည္းငယ္သာရွိေသာ ပါတီမ်ားသည္ ပါတီပမာဏ အတုိင္းအတာေခၚ (Party Magnitude) ကုိ 
ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ေထာက္ခံမဲ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္

၁၁၉။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အားလုံး၌ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္ေသာ 
သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား ရွိၾကသည္။ ပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရႏိုင္ရန္ ရရွိသင့္သည့္ 
လူထုေထာက္ခံမႈ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
တရားဥပေဒ အရ အဆုိျပဳျပ႒ာန္းထား၍ျဖစ္ေစ (သမရုိးက်အနမိ္ဆ့ုံး သတ ္မတွအ္ဆင္)့ သုိ႔မဟတု ္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ သခ်ာၤနည္းအရ တြက္ထုတ္ထား၍ျဖစ္ေစ (ထိေရာက္မႈ 
ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝက်ေသာ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁၂၀။ အခ်ဳိးက် PR စနစ္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟတု ္ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒဆုငိရ္ာ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ား၌ သမရိုးက်အနမိ္ဆ့ုံး သတမ္တွအ္ဆင္ ့
(Formal Thresholds) မ်ားကု ိထည္သ့ြင္း ေရးသားထားတတသ္ည။္ သာဓကအားျဖင္ ့စနစ္ေရာမ်ား 
အသုံးျပဳသည္ ့ဂ်ာမန၊ီ နယူးဇလီန္ႏငွ္ ့ရရုွားႏိငုင္တံုိ႔ တြင ္ကုယိစ္ားျပဳခြင္ ့အနမိ္ဆ့ုံးသတမ္တွအ္ဆင္က့ု ိ
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထားရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ မဲဆႏၵ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မရရွိေသာပါတမီ်ားသည ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစာရင္းမ ွအမတ္ေနရာမ်ားကု ိရရွိႏိငုခ္ြင္ ့ရွမိည ္ မဟတု္ေခ်။ 
ဤသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ အယူအဆသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရ 
ျခင္းမွ ဟန္႔တားရန္ ပုံစံေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ 
အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစာရင္းမ ွပါတတီစခ္ခုတုြင ္လႊတ္ေတာသ္ုိ႔ ‘ဂယ္ေပါက’္ မဝွင္ႏိငု္ေသာနည္းလမ္း 
(Block-Door Routes)မ်ား ရွတိတၾ္ကသည။္ နယူးဇလီန္ႏိငုင္တံြင ္ပါတတီစခ္အုေနျဖင္ ့အနည္းဆုံး 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုကုိ အႏိုင္ရရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္မူ ပါတီတစ္ခုသည္ 
မဲဆႏၵနယ္သုံးခုကုိ အႏိုင္ရရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
ျပည့္မွီ သြားႏိုင္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ဤသုိ႔ ‘ဂယ္ေပါက္’ နည္းလမ္းမ်ားမရွိခဲ့သျဖင့္ 
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ပါတီစာရင္းကုိ ေပးေသာဆႏၵမဲမ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

အျခားေနရာမ်ား၌ တရားဝင္အနိမ့္ဆုံး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၀.၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထားရွိေသာ 
နယသ္ာလန္ႏိငုင္မံ ွ၁၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းထားရွိေသာ တရူကီႏိငုင္အံထ ိကြဲျပားမႈရွသိည။္ သတမ္တွထ္ားေသာ 
မရဲာခုငိ္ႏႈန္းအဆင္ထ့က ္ေလ်ာ ့နည္း၍ ရရွိေသာပါတမီ်ားကု ိမဲေရတြကမ္ႈစာရင္းမ ွဖယထ္တုသ္ည။္ 
ထုသိုိ႔ျပဳလပု္ျခင္း၏  ထငရ္ွားေသာသာဓက တစခ္ ုမွာ တရူကီႏိငုင္၏ံ ၂၀၀၂ ခုႏစွ္ေရြးေကာကပ္ြဲျဖစၿ္ပီး 
ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါတီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵမဲ 
၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ဆႏၵမဲအားလုံး၏ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလဟႆ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 
အဆုပိါ ျဖစရ္ပအ္ားလုံး၌ သမရုိးက်အနမိ္ဆ့ုံး သတမ္တွအ္ဆင္ ့(Formal Threshold) ထားရွမိႈသည ္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈကုိ ဦးတည္ေစခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အျခားသတ္မွတ္အဆင့္ 
တစခ္ခုုႏငွ္သ့ာဆု ိလွ်င ္အႏိငုရ္ရွိႏုငိမ္ည္ျဖစ္ေသာ ယင္းပါတမီ်ား ရရွထိားသည္ ့ေထာကခ္မံအဲားလုံး 
အလဟႆ ျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၃ ခုႏစွ ္ပုလိန္ႏိငုင္တံြင ္ႏႈငိ္းယဥွမ္ႈ တစစ္ုတံစရ္ာအရ နမိ္သ့ညဟ္ဆုုိႏုငိ္ေသာ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့
သတမ္တွခ္်က ္၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းထားရွိေပးခဲ့ေသာလ္ည္း ယင္းသတမ္တွခ္်ကက္ု ိမေက်ာလ္ႊားႏိငုခ္ဲ့ေသာ 
ပါတီမ်ားအား ေထာက္ခံေပးအပ္ခဲ့ သည့္ ဆႏၵမဲပမာဏမွာ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ် ရွိခဲ့သည္။

၁၂၁။         ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားအတြက ္သခ်ာၤနည္းအရ တြကထ္တုယ္ထူားေသာ လကၡဏတစရ္ပ ္အျဖစ ္
ထိေရာကမ္ႈရွ ိေသာ၊ ျမွဳပက္ြကထ္ားေသာ သုိ႔မဟတု ္သဘာဝက်ေသာ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့သတမ္တွခ္်ကက္ု ိ
ဖန္တီးလုိက္ၿပီး ယင္းနည္းလမ္းအရဆုိလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏသည္ အေရးႀကီးဆုံးအရာတစ္ခု 
ျဖစ္သြားသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အခ်ဳိးက် PR စနစ္အရ အမတ္ေနရာ ၄ ေနရာ ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၌ ဆႏၵမဲ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိသည့္ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဆုိ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည္ျဖစ္ကာ ဆႏၵမဲ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရသည့္ မည္သည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမဆုိ ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေပ။ (အတိအက် ပုံစံအားျဖင့္ဆုိလွ်င္မူ 
ပါတီမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲမ်ား၏ အေနအထားလုိက္၍ ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။) 

စာရင္းဖြင့္၊ စာရင္းပိတ္ႏွင့္ အလြတ္စာရင္းမ်ား 

၁၂၂။       List PR စနစသ္ည ္ပါတမီ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးအပုစ္မု်ားမ ွကုယိစ္ားလယွမ္်ား အဆုိျပဳတင္ျပရသည္ ့
မူေပၚတြင္ အေျခခံေနေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အဆုိပါ List PR စနစ္အရ အဆုိျပဳထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား၌ သာမက ပါတီမ်ားၾကား၌ပါ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ 
ဆုိပါက ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းသုံးလမ္းရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ- စာရင္းဖြင့္၊ 
စာရင္းပိတ္ႏွင့္ အလြတ္စာရင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

၁၂၃။ ကမာၻေပၚတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္ 
အမ်ားစမုွာ စာရင္းပတိ ္အမ်ဳိးအစားသာ ျဖစသ္ည။္ ဆုလိုသိညမ္ွာ စာရင္းတြင ္ေရြးခ်ယခ္လံုကိရ္သည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနရာတည္ရွိမႈကုိ ၎တုိ႔၏ပါတီကုိယ္တုိင္က သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္ရာကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီကုိ သီးသန္႔ေဖာ္ျပခြင့္ မရွိေပ။ 
ေတာငအ္ာဖရကိတြင ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ List PR စနစသ္ည ္စာရင္းပတိပ္ုစံ၏ံ သာဓကေကာင္းတစခ္ ု
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ျဖစသ္ည။္ ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္ပါတအီမညမ္်ား၊ သကဆ္ုငိရ္ာ သေကၤတမ်ားႏငွ္ ့ပါတီေခါင္းေဆာင၏္ 
ဓါတ္ပုံတစ္ပုံသာပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နာမည္မ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔ပုမိုိႏစွသ္ကသ္ည္ ့ပါတကီုသိာ ရိုးရုိးတန္းတန္းေရြးခ်ယၾ္ကရၿပီး ေနာကဆ္ုံး 
ရလဒ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိမူ ၎တုိ႔၏ပါတီမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ကသာ ႀကဳိတင္ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ယင္းပါတီမ်ား၌ 
အခ်ဳိ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (လူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ သီးျခား ဘာသာစကား ေျပာဆုိသည့္ အုပ္စုမွ 
ကိယုစ္ားလယွမ္်ား သုိ႔မဟတု ္အမ်ဳိးသမီးကိယုစ္ားလယွမ္်ား) ပါဝင္ေနႏိငု္ေသာလ္ည္း ၎တုိ႔အေန 
ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာရင္းပိတ္အမ်ဳိးအစား၏ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 
ႏွစ္သက္ရာပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မည္သူျဖစ္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းစားရင္းပိတ္စနစ္မ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အလွ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲ 
သြားသည္အ့ခါမ်ဳိး၌လည္း တုံ႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ႏုငိ္ျခင္း မရွိေပ။ ၁၉၉၀ အေရ႕ွဂ်ာမန၏ီ အႀကဳိေပါင္းစည္းေရး 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ပါတီတစ္ခုမွ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား 
လွ်ဳ႕ိဝကွရ္သဲတင္းေပးတစဥ္ီးအျဖစ ္ေဖာထ္တုသ္ရိွသိြားေသာအခါ ေရြးေကာကပ္ြမဲက်င္းပမ ီ၄ ရက ္
သာလုိေတာ့သည့္ အခ်ိန္၌ ၎တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ပါတီမွထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထုအိခ်နိက္ အသုံးျပဳ ခဲ့ေသာစနစမ္ွာ စာရင္းပတိစ္နစ္ျဖစ္ေနသည္အ့တြက ္မဲဆႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့
၎၏ယခင္ပါတီတစ္ခုလုံးကုိ ေထာက္ခံလုိပါက ၎အားေထာက္ခံမဲေပးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ 

၁၂၄။ အေနာက္ဥေရာပရွိ Lsit PR စနစ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စာရင္းဖြင့္ အမ်ဳိးအစား(Open List) 
ကု ိက်င့သ္ုံးၾကၿပီး ယင္းအမ်ဳိးအစားအရ မဲဆႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔ႏစွသ္က္ေသာ ပါတကီုသိာမက 
ယင္းပါတအီတြင္းရွ ိ၎တုိ႔ႏစွသ္ကရ္ာ ကုယိစ္ားလယွက္ုပိါ ေဖာ္ျပႏိငုခ္ြင္ရ့ွိေလသည။္ အဆုပိါစနစ ္
အမ်ားစုတြင္ ပါတီတစ္ခုခုကုိသာမက ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးကုိပါ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳသည့္ 
နည္းလမ္းသည္ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္း ေပးထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုကမူ 
ပါတီမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစသည့္ 
ဆႏၵမဲျပားတြင္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဆီြဒင္ႏိငုင္၌ံမ ူမဆဲႏၵရငွမ္်ား ၏ ၂၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းသည ္ပါတတီစခ္ခုသုာမက ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးဦးကုပိါ 
ပုံမွန္ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ စာရင္းပိတ္နည္းလမ္းသာ အသုံးျပဳပါက ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ 
မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အေျမာက္အမ်ားပင္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံၾကရေလသည္။ 

၁၂၅။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုခုအား ႀကဳိက္ရာ 
ေရြးခ်ယမ္ဲေပးခြင္ရ့ွိေသာ ဘရာဇီးလ္ႏိငုင္ံႏငွ္ ့ဆန္႔က်ငလ္်က ္(ျဖစရ္ပ္ေလလ့ာမႈတြငရ္ႈ) ဖငလ္န္ႏိငုင္ ံ
တြင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္မျဖစမ္ေန ဆႏၵမဲေပးၾကရသည။္ ယင္းစနစအ္ရ 
ပါတီတစ္ခုစီမွရရွိမည့္ မဲေနရာအေရအတြက္ကုိ ထုိပါတီဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရရွိထားေသာ 
စစုုေပါင္းဆႏၵမ ဲအေရအတြကက္ုၾိကည္၍့ ဆုံးျဖတၾ္ကၿပီး ယင္းကုယိစ္ားလယွမ္်ား အမတ္ေနရာမ်ားသုိ႔ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္ကုိုလည္း ၎တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ရရွိ 
ထားသည္ ့ဆႏၵမအဲေရအတြကအ္လုကိ ္ဆုံးျဖတၾ္ကသည။္ ဤသုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းသည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအား 
ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားစြာေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
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ယင္းစနစ္တြင္လည္း မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိျပန္ပါသည္။ 
ပါတီတစ္ခုတည္းအတြင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲရရွိရန္အတြက္ ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း 
ထဲထဲဝင္ဝင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရသျဖင့္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စာရင္းဖြင့္ပုံစံသည္ ပါတီတြင္း 
ပဋိပကၡႏွင့္ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ျခင္းကုိ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ဤအခ်က္သည္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာ ေသာင္းေျပာင္း ေရာယွက္ ပါဝင္ေနေသာ စာရင္းမ်ားရွိသည့္ 
ပါတီမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ရသင့္ရထုိက္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္သြား 
ေစသည္ဟုလည္း ဆုိလုိသည္။ သာဓကအားျဖင့္ စာရင္းဖြင့္ PR စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပခဲ့ေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆင္ေဟးလိစ္ ပါတီမ်ားက လူနည္းစု 
တမီးလက္ိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ပါတစီာရင္း၌ အႏိငုရ္ႏိငု္ေလာက္ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင ္သတမ္တွပ္ါဝင္ေစခဲ့ေသာလ္ည္း မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္အူေျမာကအ္မ်ားတုိ႔က ယင္းဆင္းေဟးလစိ ္
ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္မဲေပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အရာမေရာက္ျဖစခ္ဲရ့သည။္ ကုဆိုဘို ိႏုငိင္ ံတြင ္စာရင္းပတိစ္နစမ္ ွစာရင္းဖြင္စ့နစသ္ုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း 
သည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ေရးကုိသာ 
ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ ပုိလန္ႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ စာရင္းပိတ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ပါတီမ်ား
အဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ရလဒ္မ်ားထက္ စာရင္းဖြင့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ အမ်ဳိး 
သမီမ်ား ပုိမုိပါဝင္ေစေရးကုိသာ ပုိ၍လုိလားေၾကာင္း ျပသၾကေသာ္လည္း စာရင္းဖြင့္စနစ္မ်ားကုိ 
အမ်ဳိးသားဦးေဆာငမ္ႈ ႀကီးစုိးသည္ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုယိစ္ားျပဳခြင္ရ့ေရးအတြက ္
အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက တစ္ခါတစ္ရံ၌ အက်ဳိးယုတ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
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Danish open List PR ballot paper

Nicaraguan closed List PR 
ballot paper
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ဘရာဇီး 

သမၼတစနစ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 

ဂ်ဳိ႕စ္အန္တုိနီယုိ ခ်ီဘတ္ 

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားတုိ႔သည္ သမၼတသစ္တစ္ဦးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ႏွင့္၊ 
လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပရ္ွိေသာ ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာအ္မတမ္်ား၊ ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း 
ပါဝင္ေနေသာ (ျပည္နယ္ ၂၆ ခုႏွင့္ ဘရပ္စီလီယာဖယ္ဒရယ္ခရိုင္တုိ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္) 
ေဒသအသီးသီး၏ အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏငွ္ ့လႊတ္ေတာ ္တစရ္ပတ္ည္းရွိေသာ ျပညန္ယအ္ဆင္ ့ဥပေဒျပဳ  
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ မဲရုံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ သမၼတရာထူး၊ အျခား 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးရွိ အဓိကရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ပထမအႀကိမ္ မဲအမ်ားစု ရရွိထားသူမ်ားကုိသာ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရႈံးထြက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေစသည့္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေလ့ရွိၿပီး 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္ဆႏၵမရဲရွိေရး အတြက ္တုငိ္းျပည၏္ ၈,၅၁၁,၉၆၅ စတရုန္းကလီုမိတီာ 
ဧရိယာအတြင္းယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရသည္။ ၁၉၉၇ ဇြန္လတြင္ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ 
အတည္ျပ ၿဳပီးေနာက ္သမၼတမ်ားသည ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ေနာကတ္စႀ္ကမိ ္ဝင ္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိခ္ြင္က့ု ိ
ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်ိန္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတ ဖာနန္ဒုိ 
ဟင္နရစ္ခ္ ကာဒုိဆုိသည္ ၁၉၉၈ တြင္ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ပထမအေက်ာ့၌ ဆႏၵ မဲ ၅၃.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့၌ ဆႏၵမဲ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ေသာ  လူးအစ္ဇ္ 
အင္နာဆီယို လူလာဒါေဆလ္ဗာ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ရႈံးထြက္အေက်ာ့တြင္မူ 
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ 
ပထမဆုံးျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္တည္တ့ံေနခဲ့သည္။ 
ဆိနိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေသာေဒသမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည့ ္
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ နယ္ေျမေဒသ ၂၇ ခုအတြက္ 
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နယ္ေျမတစ္ခုလွ်င္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ ဦးက်စီျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္တစ္ခါ မဲအသာရမႈ ပုံစံျဖင့္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္ ယင္းအထကလ္ႊတ္ေတာ ္ကုယိစ္ားလယွ ္သုံးပုတံစပ္ုံႏငွ့ ္သုံးပုံႏစွပ္ုကံု ိ
ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် ျပန္လည္စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ အကယ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ႏစွဥ္ီးကု ိေရြးခ်ယရ္မညဆ္ုပိါက မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္Block Vote (BV) စနစအ္ရ ဆႏၵမဲႏစွခ္စု ီ
ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ျပည္နယ္ ၂၆ ခုႏွင့္ ဘရပ္စီလီယာ ခရိုင္တုိ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၇ ခုတုိ႔မွ ယွဥ္ၿပဳိင္ 
အႏိုင္ရလာေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၁၃ ဦး ပါဝင္သည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးအတြက္ 
ေရြးခ်ယရ္မည္ ့ကိယုစ္ားလယွအ္ေရအတြကက္ု ိထုိေဒသရွ ိေနထုငိရ္ာ လဥူီးေရျဖင္ ့ခြဲျခားသတမ္တွၿ္ပီး 
မည္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မဆုိ ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးထက္ေလ်ာ့၍ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိသလုိ ၇၀ 
ဦးထကပ္ု၍ိလည္း ေရြးခ်ယခ္ြင္မ့ရွိေခ်။ အဆိပုါ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကုမိ ူစားရင္းဖြင္ ့
အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳသည့္ Open List PR စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီသည္ 
ဆႏၵမဲတစ္မဲသာ ေပးခြင့္ရွိၿပီး ယင္းဆႏၵမဲကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးၾကရသည္။ ပါတီတစ္ခုစီမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ယင္းသက္ဆုိင္ရာပါတီမွ 
ရရွထိားေသာ ဆႏၵမမဲ်ားထသဲုိ႔ ေပါင္းထည္လ့ုကိသ္ည။္ ထုိ႔ေနာက ္ပါတအီသီးသီးမ ွရရွိေသာ အမတ ္
ေနရာမ်ား ခြဲေဝဆုံးျဖတရ္ာတြင ္အသုံးျပဳသည။္ ပါတစီာရင္းအသီးသီးတြင ္မအဲမ်ားဆုံးရရွထိားသည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းပါတီအတြက္ ခြဲေဝေပးထားသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ရရွိသည္။ 
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ အမတ္ေနရာခြဲေဝရာတြင္ D’Hondt ပုံေသနည္းကို အသုံးျပဳ၍ 
တြက္ခ်က္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မဲေဝစု အျပည့္အဝမရရွိသည့္ ပါတီမ်ားကုိမူ 
အမတ္ေနရာရရွိႏိုင္သူ စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ပစ္သည္။ ၁၉၉၈ မတုိင္ခင္အထိ အဆုိပါ မဲေဝစု 
တြက္ခ်က္မႈသည္ တရားဝင္ဆႏၵမဲႏွင့္ ဆႏၵမဲအလြတ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ 
ျပဳလပု္ျခင္းမွာ ကုယိစ္ားျပဳႏိငုရ္န ္အျမင္ဆ့ုံးပါရွသိင္သ့ည္ ့ေထာကခ္မံအဲနမိ္ဆ့ုံး သတမ္တွအ္ဆင္က့ု ိ
ျမင့္မားေစလုိ၍ ျဖစ္သည္။ 

တမင္ရည္ရြယ္၍ မဲဆႏၵရွင္ အေရအတြက္ မညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေစျခင္း 

 ေအာကလ္ႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြဆဲုငိရ္ာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည ္ဘရာဇီး ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ြင ္
အျငင္းပြားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးအပုိင္းဟု ဆုိႏုိင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အရြယ္အစားမ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မုိးႏွင့္ေျမပမာ ကြာဟ ေနၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္က အဆုိပါေအာက္လႊတ္ေတာ ္
တြင ္လဥူီးေရအလိကု ္ကုယိစ္ားျပဳခြင္သ့ည ္ျပညန္ယ ္တစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ ုတညူမီႈမရွၾိကဟ ုဆုလိုသိည။္ 
ဤအခ်ကက္ “လတူစဥ္ီးမတဲစမ္၊ဲ တနဖ္ုိးတစရ္ပ”္ (OPOVOV) ဟူေသာ နယိာမကု ိလြနလ္ြနက္်ဳးက်ဳး 
ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ ၂၅ သန္းေက်ာ္ရွိ၍ အမတ္ ေနရာ 
၇၀ ေရြးခ်ယ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဆာအုိပူလုိ (Sao Paulo) ေဒသတြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား 
ေရြးေကာက ္တင္ေျမွာကရ္န ္လုအိပ္ေသာ ဆႏၵမပဲမာဏသည ္မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္ ူ၂၉၀,၀၀၀ မွ်သာရွ၍ိ 
အမတ္ေနရာရွစ္ခုသာ လ်ာထားသည့္ အမ္မာပါ ေဒသထက္ ၁၀ ဆခန္႔ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ပင ္
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ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ မညီမွ်မႈသည္ ပုိဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုိ မွီခုိ 
ေနရေသာ လူဦးေရသိပ္သည္းဆနည္းသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္ေသာ္လည္း 
ပုိခ်မ္းသာႀကြယ္ဝ၍ စက္မႈထြန္းကားသည့္ ျပည္နယ္ႀကီးမ်ားအတြက္မူ အက်ဳိးမဲ့ျဖစ္ေစသည္။ 
ထုအိေၾကာင္းေၾကာင္ပ့င ္ယင္းစနစအ္ား အစဥအ္လာ ႏိငုင္ံေရးကု ိျဖစ္ေပၚေစရန ္တြန္းအားေပးသည္ ့
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲက တစ္ခ်က္အျဖစ္ ျပစ္တင္ေျပာဆုိၾကၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတ ီ
မ်ားကုိ အားနည္း ေစတတ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ ျခြင္းခ်က္ျပဳရန္လုိေပသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ထုိသုိ႔ မဲဆႏၵရွင္ပမာဏ 
မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ ထိခိုက္နစ္နာရသူမွာ ဆာအုိပူလုိ ျပည္နယ္သာျဖစ္ၿပီး 
အကယ္၍ ယင္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အရြယ္အစားအား ေနထုိင္ရာလူဦးေရကုိ တိတိပပ 
ထငဟ္ပ္ႏိငု္ေစရန ္တင္းတင္းက်ပက္်ပ ္လပု္ေဆာငမ္ညဆ္ုပိါက ယင္းျပညန္ယတ္ြင ္ကိယုစ္ားလယွ ္
၄၀ နီးပါးခန္႔ ထြက္ေပၚလာႏိုင္စရာရွိေပသည္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ 
ေလ်ာ့နည္းရသည့္ ပမာဏသည္ မဆိုစေလာက္ အစြန္းထြက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကီးဆုံး 
နစ္နာမႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မုိင္နတ္စ္ဂ်ာရစ္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈသည္ပင္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးခန္႔မွ် သာရွိေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဆုိပါ အခ်ဳိးအဆမညီမွ်မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကု ိအာရုစံုကိလ္ာၾကသည။္ ထုိ႔ျပင ္ယင္းအခ်ကသ္ည ္၁၉၄၆ ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ထင္ဟပ္ေစျပန္သည္။ ၎တုိ႔သည္ 
ပထမဆုံး ျပညသ္ူ႔သမၼတႏိငုင္ံေတာဟ္သုၾိကေသာ (၁၈၉၉-၁၉၃၀) ကာလ၌ ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း 
ဆာအုိပူလုိေဒသ (ႏွင့္ အတိုင္းအတာ အနည္းငယ္မွ် မုိင္နတ္စ္ဂ်ာရစ္ျပည္နယ္) ၏ ႀကီးစုိးမႈကုိ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိပုါ မဆဲႏၵရငွပ္မာဏ မညမီွ်မႈသည ္ႏိငုင္ံေတာ္ေရးအရ ပုဆိင္းရဲႏြမ္းပါးသည္ ့ျပညန္ယမ္်ားအား 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္အျပင္  ဤကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္းမညီမွ်မႈ 
ျမင့္မားေနေသာ ဘရာဇီးကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ ကုံလုံႀကြယ္ဝမႈကုိ ျဖန္႔ေဝေပးရာေရာက္ေပသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ မၾကာခဏယူဆေလ့ရွိၾကသည့္ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားျပဳခြင့္လုိသည္ထက္ 
ပုိ၍ရရွိထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
စနစ္တက် အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ သက္ေသျပရန္လိုပါေသးသည္။ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္လုိသည္ထက္ ပုိ၍ရရွိထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရး 
စနစ္သည္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္နည္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏စနစ္မ်ားႏွင့္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ 
ကြာျခားလွသည္ မဟုတ္ေပ ‘ေဖာက္သည္ လက္သပ္ေမြးႏိုင္ငံေရး’ သေဘာတရားသည္ ျပည္နယ္ 
အားလုံးတြင္ တည္ရွိၾကသည္သာျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆုိသည္မွာလည္း ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ 
အမ်ားအျပားကု ိေပၚ ထြက္ေစသည္ ့အုံႏငွ္က့်င္းႏငွ္ ့တညရ္ွိေနေသာျဖစစ္ဥမ္်ားသာ ျဖစ္ေလသည။္ 
အကယ္၍ အဆုိပါ ေဖာက္သည္လက္သပ္ေမြး ႏိုင္ငံေရးက ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိပါလွ်င္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚ 
ခဲသ့ည္ ့မဆဲႏၵရငွပ္မာဏမညမီွ်မႈသည ္အေရးထားရေလာက္ေအာင ္ထငရ္ွား သည္ ့အေၾကာင္းအရင္း 
တစ္ရပ္  ဟုတ္ဟန္မတူေခ်။ 
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ပါတီအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းလိုက္ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (List PR) စနစ္၏ အထင္ကရရွိလွသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားထဲကတစ္ခုမွာ 
ပါတီအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကုိသာမက ပါတီတြင္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားကုိပါ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အလြန္တရာယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ျပင္းထန္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၅၁၃ ေနရာရွိေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတြက္ 
စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄,၉၀၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ အေရြးခံခဲ့ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ 
၂၇ ခုအနက္ ၉ ခုကသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ ၁၀၀ 
ထကန္ည္းခဲၿ့ပီး၊ ဝင္ေရာကယ္ဥွ ္ၿပဳငိသ္ ူအေရအတြကအ္နည္းဆုံးဟ ုဆုိႏုငိ္ေသာ တုကိနတ္င္ေဒသ၏ 
အမတ္ေနရာ ၈ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾက သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ ၆၆ 
ဦးမွ်ရွိေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆာအုိပူလုိျပည္နယ္၏ အမတ္ေနရာ ၇၀ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
၇၉၃ ဦး၊ ရုိင္ယုိျပည္နယ္၏ အမတ္ေနရာ ၄၆ ခုအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၂ ဦးႏွင့္ 
မုိင္နတ္စ္ဂ်ာရစ္ျပည္နယ္၏ အမတ္ေနရာ ၅၃ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၅၄ ဦးတုိ႔ 
အသီးသီး ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိခ္ဲၾ့ကသည။္ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္မမိတိုိ႔ ပါတအီမတ္ေနရာမ်ား 
ရရွိေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရသည့္အျပင္ ၎တုိ႔ပါတီမွ ရရွိထားေသာ ဆႏၵမဲမ်ားအတြက္လည္း 
အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရေသးသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကုိသာ ၾကည့္တတ္သည့္ 
ပုဂၢဳိလ္ေရးဆန္လြန္းျခင္းဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းအခ်က္ကုိ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားနည္းေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား အေပးအယူဆန္သည့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ဳိးကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့လႊတ္ေတာတ္စခ္အုား ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ထ့က ္ေဒသအဆင့္ႏငွ္သ့ာ 
ပု၍ိႏွီးႏြယပ္တသ္ကမ္ႈ ရွိေစသည္အ့ျပင ္ကစိၥရပမ္်ားအား စနစတ္က်စမီံျပဳလပုရ္ျခင္းထက ္ေရာင္းသ ူ
ႏွင့္ ဝယ္သူပမာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ထပမ္၍ံ အဆုပိါ ရႈျမငသ္ုံးသပမ္ႈကုလိည္း ျခြင္းခ်ကထ္ားရနလ္ုပိါေသးသည။္ ပထမဦးဆုံးအခ်ကမ္ွာ 
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခုိင္ၿပီး 
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလြန္တရာ ကြာျခားသြားေစရန္ အဓိက ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနသည့္ 
အခ်က္မွာ အဆုိပါ ‘ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဝါဒ’ သာ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ဦးစားေပးႏွစ္သက္မႈအရ ေပးအပ္ထားေသာ ဆႏၵမဲအခ်ဳိးအဆသည္ (မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
ပါတ ီသုိ႔မဟတု ္သီးသန္႔ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း တစဥ္ီးဦးကုသိာ ေရြးခ်ယမ္ဲေပးျခင္းကု ိဆုလိုသိည။္) 
ပါတီအလိုက္ ရရွိထားေသာ ေထာက္ခံမဲမ်ားထက္ မယွဥ္သာေအာင္ မ်ားျပားသည္ဆုိေသာ္လည္း 
ဤစာရင္းဇယားမ်ားသည ္မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္မူ်ား မညသ္ုိ႔ ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်ေနရသညဆ္ုသိညက္ု ိ အမနွတ္ကယ ္
လွစ္ဟျပႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အကယ္၍ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္ ပါတီထက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
တစဥ္ီးခ်င္းစကီုသိာ အေလးထား၍ ဆႏၵမဲေပးေနၾကသညဆ္ုပိါလွ်င ္သကဆ္ုငိရ္ာကုယိစ္ားလယွက္ုမိ ွ
သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကသူမ်ားသည္ ယင္းကုိယ္စားလွယ္ ပါတီ ေျပာင္းသြားေသာအခါ၌လည္း 
လုိက္လံ မဲေပးၾကရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ တုိက္ရုိက္ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ 
ေလ့လာမႈမ်ားရွိမထားေသာ္လည္း ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားက ေဖာ္ျပေန 
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ၾကသညမ္ွာ အကယ၍္ ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးဦးသည ္လႊတ္ေတာသ္ကတ္မ္း တစဝ္က္ေလာကတ္ြင ္
ပါတီေျပာင္းသြားပါက ၎အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရႏိုင္ခြင့္ နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်ကက္ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္၎တုိ႔ပထမပါတတီြင ္ရရွထိားေသာ ေထာကခ္မံမဲ်ား 
ကုိ ၎တုိ႔ပါတီေျပာင္းသြားသည့္အခါ၌ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ေခၚသြားႏုိင္ျခင္းမရွိ ဆုိသည္ကုိ 
ေထာက္ျပေနေလသည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိ ေရေရရာရာမသိၾကရေပ။ 
ေဖာက္သည္လက္သပ္ေမြးတတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားႏွင့္ ကြက္ၾကားမုိးရြာတတ္ေသာ 
ေထာကပ္ံ့ေပးကမ္းမႈမ်ားသည ္မဆဲြယလ္ႈပရ္ွားမႈ ျပဳလပု္ျခင္းႏငွ္ ့ဥပေဒျပဳလပုင္န္းတြင ္ေအာင္ျမငမ္ႈ 
ရရွိေစေသာ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ရန္ 
ႀကဳိးပမ္း အားထုတ္မႈ အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာခဏ ေျပာဆုိေလ့ရွိ ၾကသည္မွာ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ကုယိစ္ားလယွမ္်ားဟသူည ္၎တုိ႔ယဥွၿ္ပဳငိရ္ာ မဆဲႏၵနယမ္်ားအတြက ္“အက်ဳိးအျမတ”္ 
မ်ား သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္စနစ္တြင္မူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ 
ယင္းသက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အနည္းဆုံး ၈ ဦးအနက္ 
တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနရၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 
အသုံးခ်မည့္ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုၾကား ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ခက္ခဲေစႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထဝီေဒသအလုိက္ ကိုယ္စားျပဳနယ္ေျမမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဘာသာ 
ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ပုိင္းျခားႏုိင္သည္၊ ပုိင္းျခားတတ္ၾကသည္ဆုိေသာ္လည္း ဤနည္းသည္ 
(ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္) ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္သည့္အျပင္ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလည္း 
မဟတုပ္ါေခ်။ အႏိငုရ္ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား၏ ဆႏၵမမဲ်ား ပထဝီေဒသအလိကု ္ျဖန္႔က်က္ေနမႈကု ိ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါ ၁၉၉၄ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ အဆုိပါနည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးကုိ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ယင္းအေရအတြက္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ပထဝီေဒသအရ စုစည္းေနေသာ ေဒသ 
အစအုေဝးမ်ားရွ ိဆႏၵမဲေဝစအုမ်ားဆုံးကု ိရရွခိဲၾ့က သည။္ အျခားကုယိစ္ားလယွမ္်ားကမ ူမတညူီေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကု ိက်င္သ့ုံးခဲၾ့ကသည။္ ယင္းတုိ႔မွာ ႏႈငိ္းရသတမ္တွထ္ားေသာ ပထဝီေဒသတစခ္ကုု ိ
ယွဥ္ၿပဳိင္သူအခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝအသုံးျပဳျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အလွမ္းကြာေနၾကေစကာ မူ နယ္ေျမေဒသ 
မ်ားကုိ အေဝးမွပင္ ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပထဝီေဒသအရ ကြဲျပားေနေသာ ေဒသမ်ားရွ ိ
စစုုေပါင္း ဆႏၵမမဲ်ား၏ ႏႈငိ္းယဥွမ္ႈအရ နည္းပါးေသာ မဲေဝစပုမာဏမ်ားကုသိာ ရယူျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေလသည။္ 
ေရြးေကာက ္ပြမဲ်ားတြင ္ယဥွၿ္ပဳငိရ္မည္ ့အတိငု္းအတာႏငွ္ ့တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ျပဳထားေသာ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားမရွိျခင္း ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
၎၏ ‘လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ေျမ’ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်လုံၿခဳံမႈရွိေၾကာင္း ခံစားနားလည္ထားႏိုင္မည္ 
ဆုသိညမ္ွာ ဟတုဟ္နမ္တူေခ်။ အမနွတ္ကယအ္ားျဖင့ ္ျပနလ္ည ္က်င္းပေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၏ 
အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွပါ။ ခန္႔မွန္းသူမ်ား၏အဆုိအရ ေရြးေကာက္ပြဲ 
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ျပနလ္ည ္က်င္းပလုၾိကသမူ်ား၏ အေရအတြကမ္ွာ ၆၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းဝန္းက်ငသ္ာ ရွိေလသည။္ သုိ႔ျဖစ၍္ 
ေဖာကသ္ညလ္ကသ္ပ္ေမြး ႏိငုင္ံေရးသေဘာတရားသည ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ားၾကား 
ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားကုိ ရုပ္လုံးေပၚေစျခင္း မရွိပါ။ လုံးဝဥႆုံမဟုတ္လွ်င္ေတာင္ အနည္းငယ္မွ်ကုိမူ 
ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က ပါတီမ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးေနသလား။ 

ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာစနစ္ကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ႀကီးမ်ား အသုံးျပဳသည့္ စာရင္းဖြင့္ PR 
စနစ္မ်ား မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ သိနားလည္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ႔အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ထားသည့္အခ်က္မွာ ယင္းစနစ္အရဆုိလွ်င္ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲမ်ားသည ္ယဥွၿ္ပဳငိမ္ႈ အလြနအ္မင္း ျပင္းထနတ္တ္ျခင္း၊ ရရွလိာေသာ ရာထူးဌာနႏရၱ၏ 
အက်ဳိးအျမတ္သည္ အားထုတ္မႈႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အားနည္းေနတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈရွိေနၾကျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ ထင္ထင္ရွားရွား 
မရွိဟုပင္ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ၌္ ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ကိယု္လ့ကူုယိ္ေမြး ႏိငုင္ံေရးသေဘာတရား ႏငွ္ ့
ကိယုက္်ဳိးသာၾကည္တ့တ္ေသာ ပဂုၢလကိဝါဒကု ိျဖစ္ေပၚေစရန ္တြန္းအားေပးေနမႈ အတုငိ္းအတာသည ္
ယုတ္စြအဆုံး သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ သမၼတႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ပုံသြင္းယူရန္ အသုံးျပဳႏုိင္ေလာက္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေနပါက ဤၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္၏ နယ္ပယ္ကုိေက်ာ္လြန္သြားႏုိင္စရာရွိ
သည္အ့ျပင ္ကိယုစ္ားလယွမ္်ားအေနျဖင္လ့ည္း သီးျခားရပတ္ည္ေနေသာ မဆဲႏၵနယ္ေျမအသီးသီး 
၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသာမက အျခားဖိအားမ်ားကုိပါ ေတြ႕ႀကဳံေနၾကသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ 

ဘရာဇီးလႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ပါတီမ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း တုငိ္း ျပည၌္ ႀကဳံေတြ႕ခဲရ့ေသာ ဒကုၡအက်ပအ္တည္းမ်ားေၾကာင္သ့ာ ျဖစ္ေလသည။္ 
ပါတအီကြအဲၿပဲျဖစမ္ႈ ျမင္မ့ားရျခင္းသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစုမံႈေၾကာင္သ့ာ 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားအနက္- ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္၏ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ႏိုင္မည့္ 
အတုိင္းအတာ၊ သမၼတစနစ္မ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ 
ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုိ အခုိင္အမာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းစသည့္အခ်က္တုိ႔ ပါဝင္ေလသည္။ 

သမၼတစနစ္ႏွင့္ ပါတီစနစ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိေသးပါ။ ယင္း အခ်က္က ပါတီမ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ဝါဒေၾကာင့္သာ 
ျဖစသ္ညဟ္ ုအဓပိၸါယသ္က္ေရာက္ေစသည။္ ဘရာဇီးႏိငုင္ရံွ ိအမ်ဳိးသားပါတအီခ်ဳ႕ိသည ္ကိယုန္ည္း 
ကိယု္ဟ့န္ျဖင္ ့ရပတ္ည္ေနၾကေသာ မညက္ာမတ ၱေဒသအတြင္း ပါတမီ်ားသာျဖစ္ေလသည။္ ၎တုိ႔ထက ္
ပုိေသးငယ္ေသာ ပါတမီ်ားကလည္း ေဒသဆုငိရ္ာ အေၾကာင္းျပခ်က ္သကသ္က္ျဖင္ ့အဆုပိါပါတမီ်ား 
ျဖင္ဖ့ြ႕ဲစည္းထားသည္ ့ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲမ်ားထမံ ွခြထဲြကၾ္ကျပနသ္ည။္ ဤသုိ႔ျဖင္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္တ့ြင ္
ပါတီမ်ားအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရင္းသည္ ပါတီသစ္မ်ား ေပၚ 

138



139

ထြကလ္ာျခင္း၏ ျဖစ္ႏိငု္ေခ်ရွိေသာ သုိ႔မဟတု ္တစခ္တုည္းေသာ အေၾကာင္းအရင္းဟတုသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ 
မဟတုသ္ည ္ျဖစ္ေစ ဖကဒ္ရယဝ္ါဒသည ္ပါတမီ်ားကြဲျပားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစခ္လုား သုိ႔မဟတု ္
ေဒသတြင္း အက်ဳိးအျမတ ္ရယလူုမိႈမ်ား မတၾူကျခင္း၏ ေရာင္ျပနဟ္ပမ္ႈလားဆုသိည္ႏငွ္ ့ဘရာဇီးကဲသ့ုိ႔ 
အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမ်ား မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေပးရမည္လား ဆုိသည့္အခ်က္တုိ႔မွာ ေဝဝါးေနဆဲသာ 
ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 
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 ၁၂၆။ ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ စာရင္းဖြင္ ့(open-list) စနစမ္်ား ေျပာင္းလြယ္ျပငလ္ြယရ္ွမိႈကု ိထပမ္ံျဖည္စ့ြကရ္န ္
လုိအပ္သည့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ အနည္းငယ္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အျခားတန္ဆာပလာမ်ား 
ရွိပါေသးသည္။ လူဇင္ဘတ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ျဖည့္စြက္ရန္လုိသည့္ 
အမတ္ေနရာရွသိေလာက ္ဆႏၵမမဲ်ားရရွၾိကၿပီး ယင္း ဆႏၵမမဲ်ားကု ိပါတစီာရင္းတစခ္တုည္းအတြင္းရွ ိ
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟတု ္ပါတစီာရင္းမ်ားစြာမ ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားစြာကုိျဖစ္ေစ 
၎တုိ ႔သင့္ေတာ္သလုိ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ ၾကသည္။ မတူညီေသာ ပါတီစာရင္းအသီးသီးမွ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပုိ၍ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ (Panachage) သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုအတြင္းမွ 
လူႏွစ္သက္ လက္ခံမႈ ျမင့္မားေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းအတြက္ ဆႏၵမဲတစ္မဲထက္ 
ပုိ၍ေပးပုိင္ခြင့္ (Cumulation)တုိ႔သည္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ စာရင္းလြတ္စနစ္ (Free List 
Systems) မ်ားဟူ၍ အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္သည္။

သီးျခားေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျခင္း 

၁၂၇။ အမနွစ္ငစ္စအ္ားျဖင္ ့“ထိေရာကမ္ႈရွိေသာ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့သတမ္တွခ္်က”္ ျမင္မ့ားျခင္းသည ္
ပါတီငယ္မ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ယင္းအခ်က္သည္ပင္ 
၎တုိ႔လုိ္ခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ 
ယင္းသုိ႔ ရညရ္ြယခ္်ကရ္ွရိွိျဖင္ ့ပါတငီယမ္်ားအား ခြဲျပားဆကဆ္ံျခင္းကု ိမလုလိားၾကပါ။ အထူးသျဖင္ ့
ေထာကခ္မံႈတစခ္တုည္းကုသိာ အေျချပဳထားၾကရသည္ ့ပါတငီယမ္်ားစြာတုိ႔သည ္၎တုိ႔ရရွထိားသည္ ့
စုေပါင္းဆႏၵမဲေပးစရာမလုိေသာ မဟာမတိ္ျပဳထားသည္ ့အဖြ႕ဲတစခ္တုည္းမ ွလႊတ္ေတာတ္ြင ္ေနရာ 
ရႏိငု္ေလာကသ္ည္ ့စုေပါင္းဆႏၵမအဲေရအတြကက္ု ိရရွသိည္အ့ခါအမ်ဳိးတြင ္ထုသိုိ႔ ခြဲျခားဆကဆ္မံႈကု ိ
မလုိလားၾကပါ။ ဤျပႆနာကုိ ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (List 
PR) စနစ္က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအႏိုင္ရရွိရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ပါတီငယ္မ်ား အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ယင္းကုိ (Apparentement 
သုိ႔မဟုတ္ Stembusaccord) ဟုေခၚသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ယင္းပါတီငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
သီးျခားပါတလီကၡဏာမ်ားကု ိဆကလ္ကတ္ညတ္ံ့ေစလ်က ္ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္လည္း သီးျခားရပတ္ညခ္ြင္ ့
ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီတစ္ခုျခင္းစီမွ ရရွိေသာဆႏၵမဲမ်ားကုိမႈ ၎တုိ႔ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕မွ 
ရရွိေသာဆႏၵမဲမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရတြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ 
၎တုိ႔အားလုံးေပါင္း ဆႏၵမသဲည ္လုအိပ္ေသာ အနမိ္ဆ့ုံးသတမ္တွခ္်ကအ္ဆင္ထ့က ္ေက်ာလ္ြန္ႏိငုရ္န ္
အခြင့္အလမ္းပုိမ်ားၿပီး အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳမႈစာရင္းမွ အပုိေဆာင္းကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား 
ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ၎နည္းလမ္းကုိ ဥေရာပတုိက္ရွိ ပါတီစာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳမႈစနစ္ 
သုံးသည့္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ (ထီးသဖြယ္ ေပါင္းစုဝန္းရံထားသည့္ 
သေဘာရွိသျဖင့္ ယင္းစနစ္ကုိ ထုိႏုိင္ငံမ်ား၌ Lema ဟုလည္းေခၚသည္)ႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ 
တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အာဖရိကႏွင့္ အာရွရွိ List PR စနစ္မ်ားတြင္မူ 
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နည္းပါး ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၌ စုေပါင္းအဖြဲ႕သည္ စုစုေပါင္း 
အေနအားျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီငယ္ မ်ားအတြက္မူ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား 
မရရွိခဲ့သည့္အခါ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းစနစ္ကုိ စြန္႔ပယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
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Mixed Member Proportional - - စနစ္ေရာတစမ္်ဳိးျဖစၿ္ပီး စနစ္ႏစွမ္်ဳိးကုအိသုံးျပဳ၍ မဆဲႏၵရငွမ္်ား 
ေဖာ္ျပထား သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ 
ယင္းစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ (List PR) စနစ္ႏွင့္ က်န္တစ္မ်ဳိးမွာ 
(အမ်ားအားျဖင္)့ ဗဟ/ုအမ်ားစ ုစနစတ္စမ္်ဳိးျဖစ ္သည။္ ဗဟ/ုအမ်ားစစုနစ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမ်ားကုိ List PR စနစ္မွ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္ေရာမ်ား 

၁၂၈။ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားကု ိေရာေႏွာထားသည္ ့စနစ္ေရာမ်ားတြင ္ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ ္
(သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္)ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ယူ၍ 
ေပါင္းစပရ္န ္အားထတုထ္ားသည။္ စနစ္ေရာတစခ္တုြင ္မတညူီေသာ ပုံေသနည္းႏစွခ္ကုိ ုအသုံးျပဳ၍ 
အၿပဳိင္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ႏွစ္မ်ဳိး ပါဝင္သည္။ ဆႏၵမဲမ်ားကုိမူ 
တညူီေသာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားကသာေပးၾကရၿပီး ကိုယ္စ္ားလယွမ္်ား အျဖစ ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္န ္
ယင္းဆႏၵမဲမ်ားကုိ ခြဲေဝရာတြင္ စနစ္ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အသုံးျပဳ၍ ခြဲေဝေစသည္။ ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳေသာ 
စနစ္ႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ကုိ အသုံးျပဳပါက ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ျဖစ္ၿပီး (သုိ႔မဟုတ္ ရံဖန္ရံခါ 
အျခားစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္) အျခားတစ္ခုမွာ List PR စနစ္ျဖစ္သည္။ စနစ္ေရာ 
အမ်ဳိးအစားႏစွမ္်ဳိးရွသိည။္ အသုံးျပဳထားသည္ ့ေရြးေကာကပ္ြ ဲပုစံစံနစ္ႏစွမ္်ဳိး၏ မရဲလဒမ္်ားအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ႏြယ္ေနၾကၿပီး ပထမအႀကိမ္ အသုံးျပဳထားသည့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္ စားျပဳစနစ္ (သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားစနစ)္ေၾကာင္ ့ရရွလိာသည္ ့အမတ္ေနရာမ်ားေပၚ၌ ဒတုယိအႀကမိ ္အသုံးျပဳမည္ ့PR စနစက္ 
မွီခုိေနရ၍ ထုိပထမစနစ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမွန္သမွ်ကုိ ဒုတိယစနစ္ျဖစ္သည့္ 
PR စနစ္က ျပန္လည္အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဆုိပါက ယင္းစနစ္ကုိ ေရာေႏွာထားေသာ 
ကုိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္ (Mixed Member Proportional) ဟုေခၚသည္။ အသုံးျပဳထားသည့္ 
စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးသည္ ဆႏၵမဲခြဲေဝရာ၌ အခ်င္းခ်င္း မွီခုိေနျခင္းမရွိဘဲ သီးျခားရပ္တည္ေနမည္ဆုိပါက 
ယင္းစနစက္ု ိပူးတြစဲငၿ္ပဳငိစ္နစ ္(Parallel System) ဟုေခၚသည။္ MMP စနစသ္ည ္ေယဘယု်အားျဖင္ ့
အခ်ဳိးညီေသာရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စင္ၿပဳိင္ (Parallel) စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ 
အခ်ဳိးညမီွ်မႈကမ ူဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ္ႏငွ္ ့PR စနစတ္ုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေစမည္ ့အခ်ဳိးညမီွ်မႈ 
ႏွစ္ခု၏ၾကား အဆင့္မွ်ေလာက္ရွိေနပါသည္။ 

ေရာေႏွာထားေသာ ကုိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးက်စနစ္ 

၁၂၉။ MMP စနစ္မ်ားတြင္ ပထမစနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၏ ဆႏၵမဲရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
အခ်ဳိးမညီမွ်မႈမွန္သမွ်ကုိ PR စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ပါတီတစ္ခုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ဆႏၵမဲ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိေသာ္လည္း 
သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ အမတ္ေနရာတစ္ခုမွ မရရွိေသာအခါမ်ဳိး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ အသုံးျပဳသည္ ့
PR စနစ္က ယင္းပါတီအား လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကုိ 
ရရွိေစလမိ္မ့ည ္ျဖစသ္ည။္ ဂ်ာမနီႏငွ္ ့နယူးဇလီန္ႏိငုင္တံုိ႔တြငက္ဲသ့ုိ႔ မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ေရြးခ်ယစ္ရာ 
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ႏွစ္ခု ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုတည္း 
ျပဳလပု္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ ္ႏုငိသ္ည။္ မဆဲႏၵနယအ္သီးသီးမ ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္ရညရ္ြယသ္ည္ ့
ဆႏၵမစဲစုုေပါင္းမ ွဆင္းသကလ္ာေသာ ပါတဆီုငိရ္ာ စစုုေပါင္းမမဲ်ားအနကမ္ ွေရြးခ်ယရ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ 

ဇယား ၄ - MMP စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား

Country No. of PR Seats No. of Plurality/Majority  Plurality/Majority  Total No. of Seats
  (or Other) Seats (or Other) System

Albania 40 (29%) 100 (71%) FPTP 140

Bolivia 62 (48%) 68 (52%) FPTP 130

Germany 299 (50%) 299 (50%) FPTP 598

Hungary 210 (54%) 176 (46%) TRS 386

Italy 155 (25%) 475 (75%) FPTP 630

Lesotho 40 (33%) 80 (67%) FPTP 120

Mexico 200 (40%) 300 (60%) FPTP 500

New Zealand 55 (46%) 65 (54%) FPTP 120

Venezuela 65 (39%) 100 (61%) FPTP 165

၁၃၀။ MMP စနစ္ကုိ အယ္ဘာနီးယား၊ ဘုိလီဗီယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အီတလီ၊ လီေဆာ္သုိ၊ 
မကၠဆီကုိ၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွလြဲ၍ 
အဆုိပါႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ FPTP စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံး၍ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး 
အတီလီႏုငိင္တံြင ္အသံုးျပဳေနသည္ ့နည္းလမ္းကမ ူအေတာအ္တန ္ရႈပ္ေထြးမႈရွသိည။္ ယင္းႏုငိင္တံြင ္
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အလဟႆျဖစ္သြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ား 
အတြက ္အစားထုိးျဖည္စ့ြက္ေပးရနအ္တြက ္ေအာကလ္ႊတ္ေတာရ္ွ ိအမတ္ေနရာမ်ား၏ ေလးပုတံစပ္ုကံု ိ
အလြတ္ထားရွိ ေလသည္။ 

ဗငန္ဇီြလဲားႏုငိင္တံြင ္FPTP စနစအ္တြက ္အမတ္ေနရာ ၁၀၀ ထားရွ၍ိ က်န္ေနရာမ်ားမ ွႏုငိင္လံုံး ဆုငိရ္ာ 
List PR စနစ၏္ အမတ္ေနရာမ်ားႏငွ္ ့အပုအိစားထုိးအမတ ္ေနရာမ်ားသာ ျဖစသ္ည။္ မကဆၠကီုိႏိငုင္ ံ
တြင္မူ FPTP စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ အမတ္ေနရာ ၃၀၀ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မညီမွ်မူကု ိ
List PR စနစ္၏ အမတ္ေနရာ ၂၀၀ က အစားထုိးျဖည့္ ဆည္းေပးသျဖင့္ အေရအတြက္ျမင့္မားသည ္
ဟဆုို္ႏိငုသ္ည။္ လီေဆာသ္ုိႏုငိင္တံြင ္ပဋပိကၡ ေနာကပ္ိငု္း ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ြငမ္ ူFPTP စနစအ္ရ 
အမတ္ေနရာ ၈၀ ႏွင့္ အစားထုိးအမတ္ေနရာ ၄၀ မွ်ရွိေလ သည္။ 
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အာဖရိက၏ပထမဆုံး ေရာေႏွာထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္

ေဂ်ာ္ဂင္ အာ့ခ္လစ္တ္

၁၉၉၈ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ လီေဆာ္သုိႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည ္
အလြနတ္ရာ ရငွ္း လင္းျပတသ္ားမႈရွခိဲသ့ည။္ အာဏာရရွခိဲ့ေသာ ဒမီုကိေရစအီေရး ဦးတည္ေဆာငရ္ြက ္
ေသာ လီေဆာ္သုိကြန္ဂရက္ (LCD) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ ၈၀ အနက္ ၇၉ ေနရာကုိ ရရွိခဲ့သည္။ 

ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည္ ့တစခ္တုည္းေသာျပႆနာမွာ (LCD) သည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ ေထာကခ္မံမဲ်ားအနက ္
၆၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာမ္ွ်ကုသိာ ရရွခိဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားအဖုိ႔ ရရွိေသာဆႏၵမဲပမာဏႏငွ္ ့
ရယခူဲ့ေသာ အမတ္ေနရာ သသိသိာသာ ကြာဟမႈသည ္FPTP စနစက္်င့သ္ုံးပါက ျဖစ္ေပၚေလရ့ွိေသာ 
ရလဒက္ြာဟမႈမ်ား၏ ေနာကထ္ပသ္ာဓကတစခ္ ုျဖစ္ေလသည။္ ဤသုိ႔ေသာ ကြာဟမႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္း 
မွာ အ့ၾံသဖြယရ္ာမဟတု္ေပ။ ယခငက္လည္း ထုအိတုငိ္း ျဖစ္ေပၚခဲဖ့ူးေလသည။္ သုိ႔ေသာ ္ယင္းျဖစရ္ပ၏္ 
ေနာကဆ္ကတ္ြအဲေနျဖင္ ့ရႈံးနမိ္သ့ြားေသာပါတမီ်ားႏငွ္ ့အထူးသျဖင္ ့အဓကိ အတိကုအ္ခပံါတတီစခ္ ု
ျဖစ္သည့္ ‘ဘာေဆာ္သုိ အမ်ဳိးသားပါတီ’ (BNP) တုိ႔က ယင္းရလဒ္အား ျပစ္ဒဏ္က်ဴး လြန္မႈတစ္ခု 
သဖြယ္ ညံညံစီေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေအာ္ၾကျခင္းမွာလည္း 
အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ (ယခင္က 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ဖူးျခင္း မရွိခဲ့သည့္) ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ 
၁၉၉၈ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကုိပင္ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတိုက္အခံ 
ပါတီမ်ားဘက္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကာလ အတန္ၾကာသည့္အခါတြင္မူ ၿမဳိ႕ေတာ္ 
မက္ဆာရူရွိလမ္းမမ်ားထက္တြင္ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ၿဖဳိခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္းတုိ႔အထိ ျပည္သူလူထုကုိ 
ေသြးဆူေစခဲ့ပါသည္။ 

အပုခ္်ဳပသ္အူစုိးရသည ္ေတာငအ္ာဖရကိဖြ႕ံၿဖဳိးေရးအဖြ႕ဲ (SADC) ကု ိအေရးေပၚ ၾကားျဖတဖ္ြ႕ဲစည္းခဲၿ့ပီး၊ 
ယင္း (SADC) အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ေတာင္အာဖရိက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိသာ အဓိက 
အားကုိးခဲ့ရသည္။ အမိန္႔ျပန္တမ္းကုိ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ (ေနာက္ပုိင္းမွ SADC ၏ 
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အာမခမံႈကု ိရယူႏိငုခ္ဲသ့ည္)့ ၁၉၉၈ ၊ ေအာကတ္ုဘိာလ ၂ ရက္ေန႔တြင ္သေဘာတညူခီ်ကတ္စခ္ကုု ိ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ၾကားျဖတ္ႏိုင္ငံေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (IPA) ကုိ 
ဖြ႕ဲစည္းႏိငုခ္ဲၿ့ပီး ယင္းအဖြ႕ဲမလွည္း ယခင္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပစဥက္ အဆုိျပဳတငသ္ြင္းခဲ့ေသာ ပါတ ီ
၁၂ ခမု ွကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအတြက ္ေထာကခ္မံမဲညမ္ွ် ေလ်ာန့ည္းရရွိေစကာမ ူပါတတီစခ္လုွ်င ္
အမတ္ေနရာ ၂ ခုက်စီ ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါ ၾကားျဖတ္ႏုိင္ငံေရး 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (IPA) ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ 
ႏွင့္ လီေဆာ္သုိႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးကုိ 
ခုိင္မာလာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အႀကံျပဳတင္ျပႏုိင္ရန္ 
ျဖစ္ေလသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ယင္းအဆိုျပဳခ်ကမ္်ားအားလုံးကု ိအပုခ္်ဳပသ္အူစုိးရထ ံတင္ျပရမည ္ျဖစၿ္ပီး 
ပုမံနွန္ည္းအတုငိ္း ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိငုရ္နအ္တြက ္လႊတ္ေတာသ္ုိ႔ ထပမ္တံင္ျပရမည္ျဖစသ္ည။္ 
ၾကားျဖတ္ႏိငုင္ံေရး အာဏာပုငိအ္ဖြ႕ဲ (IPA) ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာငခ္ဲ့ျခင္း၏ ေနာကခ္အံေၾကာင္းအရင္း 
တစ္ခုမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားအတြင္း ေတာင္အာဖရိကရွိ 
ညွိႏိႈင္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပတ္ျပတ္သားသား ႏႈိးေဆာ ္
တိကုတ္ြန္းမႈမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ေလသည။္ သုိ႔ေသာ ္ယင္းျဖစစ္ဥ္ႏစွခ္သုည ္အလြနတ္ရာ ကြာျခားမႈမ်ား 
ရွိေနသည္အ့တြက ္အဖြ႕ဲအစည္းဆုငိရ္ာ ေျဖရငွ္းခ်ကမ္်ားသညလ္ည္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွရိမညဆ္ုသိညက္ုမိ ူ
ထည့္မတြက္ခဲ့ၾကေပ။ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လီေဆာ္သုိႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ၏ လူ ၂ ဦးသာပါရွိခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ 
အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွလူ ၂၂ ဦး ပါဝင္ေစခဲ့သည့္ အဆုိပါ (IPA) အဖြဲ႕တြင္ ေနရာအမ်ားစုယူ၍ 
လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးထားေသာ ယင္း အတုိက္အခံအမ်ားစုသည္ သေဘာတူညွိႏႈိင္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
အေျခအေနကုိ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။ 

ကုယိတ္ုငိအ္တြကမ္ ူအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ၌္ အမတ္ေနရာမ်ားရယရူန ္စြမ္းေဆာင္ႏုငိ္ျခင္းမရွိေသာ 
(IPA) အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
အသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္တစမ္်ဳိးကု ိအဆုိျပဳတင္ျပရန ္စတိအ္ားထကသ္နခ္ဲၾ့ကသည။္ ထုိ႔ျပင ္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၁၉၉၈ ျဖစ္ရပ္ထက္ ပုိ၍အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိေသာ ရလဒ္မ်ဳိးကုိျဖစ္ေပၚ 
ေစလုိၾကသည္။ ထုိအတြက္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုမွာ စင္ၿပဳိင္ (Parallel) 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရာေႏွာထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္ (MMP) 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း  အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရငွ ္တစဥ္ီးကု ိဖတိ္ေခၚတင္ျပေစၿပီးေနာကတ္ြငမ္ ူIPA အဖြ႕ဲ၏ အဖြ႕ဲဝငအ္မ်ားစကု MMP စနစက္ု ိ
အသုံးျပဳရန ္ေရြး ခ်ယခ္ဲၾ့ကသည။္ ယင္းစနစအ္ရ အမတ္ေနရာအခ်ဳ႕ိကု ိကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္၍ အျခားေနရာမ်ားကုိမူ အစားထုိးေနရာမ်ားကု ိ
အေျခခံ၍ ပါတီစာရင္းရွိ အမတ္ေနရာမ်ားမွ ခြဲေဝေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ အျပည့္အဝ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရသြားသည့္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေသာ လီေဆာ္သုိကြန္ဂရက္ (LCD) သည္ 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စင္ၿပဳိင္ (Parallel) စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းစငၿ္ပဳငိစ္နစအ္ရ ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားမ ွေမွ်ာမ္နွ္းထားေသာ 
ဆႏၵမဲေဝစ ုအေျမာကအ္မ်ားကု ိထပိဆ္ုံးမရွရွိေစမည ္ျဖစသ္ည။္ ဆုလိုသိညမ္ွာ ယင္းမဆဲႏၵနယမ္်ားတြင ္
ခြဲေဝေပးထားျခင္း မဟုတ္ သည့္ အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ထားသည့္ ဆႏၵမဲေဝစုပမာဏ 
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ကုိပင္ ထပ္မံရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

မၾကာမီကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ MMP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီး 
ဆုိပါက သိရွိထားသင့္ေသာ လက္ေတြ႕အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ အမတ္ေနရာ 
ခြဲေဝသည့္ ပုံေသနည္း (Seat Allocation Formula) ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိသင့္ေသာ 
သမရုိးက် ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ (Formal Electoral Threshold) ၊ MMP စနစ္အရ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပုိေဆာင္းအမတ္ေနရာမ်ား (Overhang Mandates) ႏွင့္ ဆႏၵ မဲျပားတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထားရွိေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကဳိတင္သတိထားခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ IPA အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ ၈၀ ထားရွိျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ အစားထုိးအမတ္ေနရာ ၅၀ မွ်ထားရွိျခင္းက 
သဘာဝက်သညဆ္ုသိည္ ့အခ်ကက္ုလိည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန ္သည္ ့အယအူဆတစခ္ုျဖစ္ေၾကာင္း 
သေဘာတူလက္ခံၾကပုံ ေပၚပါသည္။ ယခင္လီေဆာ္သုိႏုိင္ငံ၌ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၆၅ ခုမွ်သာရွိခဲ့သျဖင့္ အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အႀကဳံျပဳခ်က္မွာမူ အနည္းငယ္ ကုိးရိုးကားယားႏုိင္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ (ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔) ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အေရအတြက္ 
(၆၅ခု) ကုိသာ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ အစားထုိးအမတ္ ေနရာမ်ားကုိလည္း ယင္းအေရအတြက္ 
(၆၅ခု) ႏွင့္တစ္ညီတည္း ထပ္မံေပါင္းထည့္အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စုစုေပါင္းအမတ္ေနရာ အေရအတြက္ ၁၃၀ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ 
အရြယ္ အစားမွာ အမတ္ေနရာ ၁၃၀ ရွိရမည့္အျပင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္မွာလည္း ယခုလက္ရွိတြင္ အသုံးျပဳေနသကဲ့သုိ႔ ၈၀ မွ် ျဖစ္ရမည္ဆုိပါက 
ယင္းအေရအတြက္ကုိ မ်ားမၾကာမီကာလ အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရန္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
ထုအိခါ၌ အစားထုိးအမတ္ေနရာသညလ္ည္း (အမတ္ေနရာ ၁၃၀ ျဖစ္ေစေရးအတြက)္ ၅၀ မွ်ရွရိမည ္
ျဖစ္ေလသည။္ အစုိးရသည ္ယင္းအေရအတြကက္ု ိအကစဲမ္းသည္သ့ေဘာ ျဖင္ ့စတငက္်င္သ့ုံးခဲၿ့ပီး 
ထုိသုိ႔က်င့္သုံးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ လီေဆာ္သုိႏုိင္ငံသည္ အရြယ္ 
အစားေသးငယ္၍ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ 
အေရအတြက္မွာလည္း ေတာ္သင့္ရုံသာရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡကုိ အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထြက္ေပါက္မဲ့ေနေသာ 
ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေပးရန္ တာဝန္ 
ေပးအပ္ခံထားရေသာ IPA အဖြဲ႕က ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၈၀ 
ႏွင့္ အစားထုိးအမတ္ေနရာ ၅၀ ထားရွိေသာ MMP စနစ္ကုိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္လုိၾကေၾကာင္း 
အခုိင္အမာ အႀကံျပဳၾကသလုိ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရထားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရဘက္မွလည္း IPA ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္သင့္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ အလားတူ မဲဆႏၵနယ္ ၈၀ႏွင့္ အစားထုိးအမတ္ေနရာ 
၄၀ ခြဲေဝထားရွိေပးေသာ စင္ၿပဳိင္ (Parallel) စနစ္ကို အသုံးျပဳရန္ ျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစနစ္အရ 
(ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္) ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ယခင္က 
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဆႏၵမဲျပားပုံစံကုိ အေျခခံ၍ (ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ၈၀ႏွင့္ ၄၀) အမတ္ေနရာမ်ားကုိ 
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ခြဲေဝေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ထုိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးအရ အေပးအယူ ညွိႏႈိင္းမႈျပဳေနရျခင္းသည္ 
ေတာ္ေတာ္ႏငွ္ ့လုရိင္းမေရာက္ျဖစခ္ဲရ့ၿပီး ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္း၏ အဓကိအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘက္ႏစွဘ္က ္
စလုံးတြင္ အခ်င္းခ်င္း အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနၾကျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အေပးအယူျပဳလုပ္၍ 
လက္သင့္ခံလုိက္ၾကရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မွ 
(အတုိက္အခံအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ေသာ) MMP စနစ္ကုိပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အျဖစ္ 
အသုံးျပဳၾကရန္ႏွင့္ အစုိးရဘက္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည့္ (၈၀+၄၀ 
ရွိေသာ) စုစုေပါင္းအမတ္ေနရာ အေရအတြက္ကုိ ၁၂၀ ရွိသင့္သည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ားစု ရယူထားျခင္းျဖင့္ လုိသလုိ 
ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရရွိထားေစကာမူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံႏိုင္မႈရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ 
ဤနည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ တရားဝင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစဖုိ ႔ဆုိလွ်င္  
လုိက္ေလ်ာမႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ေပးရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သာမက (ဌာန 
ဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားျဖင့္ အဓိက ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္) ဆိနိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ထံမွပါ 
ေထာက္ခံမႈအခုိင္အမာ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္း မျဖစ္မေန 
လုိအပ္ရျခင္း၏ အျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေလသည္။ အေၾကာင္း မွာ အကယ္၍ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံး သေဘာတူညီမႈ 
မရရွိႏုိင္ၾကပါက ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု က်င္းပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ 
က်င္းပဖုိ႔ရန္အတြက္ဆုိလွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား 
ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ က်င္းပရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျပန္ေခ်။ ေနာက္ဆုံး၌ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ျပငဆ္င္ေရးကု ိလကခ္သံေဘာတူႏိငုခ္ဲၾ့ကသည။္ ထုအိခါမသွာ ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ဥပေဒအား လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ခဲ့ၾကေလသည္။ 
၁၉၉၈ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္အရဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေစာေစာစီးစီး 
က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ေလသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ ယထာဘူတမက် ဟုပင္ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ထုိအခ်ိန္က အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံ (IPA အဖြဲ႕) မ်ားၾကား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္မွ်ပင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလတြင္မွ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရမည့္ႏွစ္ကုိ 
တစ္ႏွစ္ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီးမွ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
ကိစၥမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  ထပ္မံေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မွ 
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ 
မဟတု္ေသာလ္ည္း LCD သည ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ (PR) မမဲ်ား၏ ၅၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းကု ိအႏိငုရ္ရွခိဲသ့ည။္ 
သုိ႔ေသာ္ ယင္းပမာဏမွာ အမတ္ေနရာ အားလုံး၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
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ယင္းပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ေစသည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၇၈ ခုႏွစ္အနက္ ၇၇ ေနရာကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 
(ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား ကြယလ္ြနသ္ြားသျဖင္ ့က်နမ္ဆဲႏၵနယ္ႏစွခ္အုတြက ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
ေရြ႕ဆုငိ္း က်င္းပရခဲ့ေသာလ္ည္း ေနာကပ္ုငိ္းတြင ္ယင္းေနရာႏစွခ္စုလုံးကု ိLCD မပွင ္အႏိငုရ္ရွခိဲသ့ည)္။ 
ယင္းစနစတ္ြင ္အပုိေဆာင္း အမတ္ေနရာမ်ားထားရွိျခင္း မရွသိည္အ့တြက ္အတုကိအ္ခအံဖြဲ႕သည ္
အစားထုိးအမတ္ေနရာ ၄၀ စလုံး ကုိ ရရွိခဲ့ေလသည္။ 

အတုကိအ္ခပံါတ ီရစွခ္ ုအနက ္ခုႏစွခ္သုည ္ဆႏၵမဲေဝစပုမာဏႏငွ္ ့အမတ္ေနရာေဝစပုမာဏ ႏႈငိ္းယဥွ ္
ပါက ကုယိ ္စားျပဳခြင္ ့နည္းပါးသညဟ္ ုဆုိႏိငု္ေသာ အေရအတြကမ္်ားျဖင္ ့အသီးသီးအႏိငုရ္ရွခိဲၾ့ကသည။္ 
သုိ႔ေသာ ္ထုသိုိ႔ ကုယိ ္စားျပဳခြင္ ့နည္းပါးျခင္းသည ္၁၉၉၈ ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာပမာဏႏငွ္ ့
ႏႈငိ္းစာလွ်င ္အလြနတ္ရာ ေလ်ာန့ည္းသညဟ္ပုင ္ဆုရိမည္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေနာက ္လကရ္ွအိခ်နိတ္ြငမ္ ူ
လီေဆာသ္ုိႏိငုင္၏ံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာသ္ည ္ႏုငိင္ံေရးကုယိစ္ားျပဳခြင္မ့်ား အသီးသီးအသက ျဖင္ ့
သင့္တင့္မွ်တေသာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
၁၉၉၈ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႀကဳိပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနၿပီဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ 

(က) ပါတတီစခ္တုည္းမ ွကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားရွ ိအမတ္ေနရာအားလုံး 
နီးပါး ရယူထားျခင္း၊ 
(ခ) အစားထုိးအမတ္ေနရာပမာဏမွာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိျခင္းႏွင့္ 
(ဂ) အပုိေဆာင္း အမတ္ ေနရာမ်ား မထားရွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက 
ေနာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၁ ကာလတာရွည္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရေသာ အေပးအယူ ညွိႏႈိင္းေရးကာလအတြင္း အရြယ္အစားေသးငယ္၍ 
ဆင္းရဲေသာ ႏုငိင္တံစခ္တုြင ္လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ား အေျမာကအ္မ်ား မထားရွိေရးအတြက ္
ပပူနမ္ႈမ်ားလည္းရွိေနသည္ ့အခ်နိမ္်ဳိး၌ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ တုိးတက္ျဖစထ္ြန္းမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ဖုိ႔ရန္ ေပးလုိက္ရသည့္ အရင္းအႏွီး အနည္းငယ္ဟူ၍သာ ယူဆရေပေတာ့မည္။ 
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၁၃၁။ MMP စနစအ္ား အခ်ဳိးညမီွ်ေသာ ရလဒမ္်ားျဖစ္ေပၚေစရန ္ပုစံံေရးဆြထဲပုလ္ပုထ္ားျခင္းျဖစ္ေသာ္
လည္း ကုယိ ္စားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယ၌္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့အခ်ဳိးမညမီွ်မႈသည ္
ႀကီးမားလြန္းပါက စာရင္းျပဳထားသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားျဖင့္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္အစားထုိး 
ျဖည္စ့ြကရ္န ္မတတ္ႏိငု္ေတာ့ျခင္းမ်ဳိး ျဖစတ္တပ္ါသည။္ အထူးသျဖင္ ့PR စနစသ္ုံး မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိ
တစ္ႏုငိင္လံုံး အတုငိ္းအတာအဆင့္ျဖင္ ့မသတမ္တွဘ္ ဲေဒသ အဆင္ ့သုိ႔မဟတု ္စရီငစ္အုဆင္မ့်ားျဖင္ ့
သတမ္တွလ္ုကိသ္ည္အ့ခါ ထုသိုိ႔ျဖစ္ေစႏိငု္ေခ်ပုရိွသိည။္ ထုအိခါ၌ ပါတတီစခ္အုေနျဖင္ ့ေဒသတြင္း 
သုိ႔မဟတု ္စရီငစ္၌ု ရသင္ရ့ထုကိ္ေသာ ဆႏၵမအဲေရအတြကထ္ကပ္ု၍ိ ရရွိႏုငိပ္ါသည။္ ဤ အခ်ကက္ု ိ
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အကယ္၍လႊတ္ေတာ္၏ အရြယ္အစားကလည္း အေတာ္အတန္ 
ျမင္မ့ားသည ္ဆုလိွ်င ္အခ်ဳိးညမီွ်မႈကု ိအနီးစပဆ္ုံး ခ်ဥ္းကပ္ေရာကရ္ွရိန ္အပုိေဆာင္းအမတ္ေနရာမ်ား 
(Overhang Mandate သုိ႔မဟုတ္ Uberhangs mandate)မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းစနစ္ကု ိ
ဂ်ာမနီႏိငုင္ရံွ ိေရြးေကာကပ္ြအဲမ်ားစတုြင ္အသုံးျပဳခဲၿ့ပီး နယူးဇလီန္ႏိငုင္တံြငလ္ည္း အသံုးျပဳမညဆ္ုပိါက 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ လီေဆာ္သုိ ႏိုင္ငံတြင္မူ လႊတ္ေတာ္၏ အရြယ္အစား ပုံေသ 
သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံး MMP စနစ္သုံး 
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ မရရွိခဲ့ေပ။ (ျဖစ္ရပ္ေလ့ လာမႈတြင္ရႈ)

၁၃၂။ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား - MMP စနစ္သည္ PR စနစ္မ်ားတြင္ ရရွိတတ္သည္ ့
အခ်ဳိးညမီွ်မႈ အက်ဳိးတရားမ်ားကု ိရရွိေစႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္ေရြးေကာကခ္ကံုယိစ္ားလယွမ္်ားကုလိည္း 
သကဆ္ုငိရ္ာမဆဲႏၵနယမ္်ားႏငွ္ ့ပထဝီေဒသအရ ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိျဖစ္ေပၚေစႏုငိသ္ည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ပါတအီတြက္ႏငွ္ ့ေဒသ ကုယိစ္ားလယွအ္တြကဟ္၍ူ ဆႏၵမဲႏစွခ္ုေပးရသည္အ့ခါမ်ဳိး၌ 
လႊတ္ေတာအ္တြင္း အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရာတြင ္ေဒသခကံုယိစ္ားလယွအ္တြက ္ေပးရေသာဆႏၵမသဲည ္
ပါတီအတြက္ေပးရေသာ ဆႏၵမဲေလာက္ အေရးပါျခင္းမရွိ ဆုိသည္ကုိ သိနားလည္ေလ့မရွိၾကပါ။ 
ထုိ႔ျပင္ MMP စနစ္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးကုိ ေပၚထြက္ေစႏိုင္သည္။ 
သကဆ္ုငိရ္ာမဆဲႏၵနယအ္တြက ္ပငက္ုအိားျဖင္ ့တာဝနရ္ွ၍ိ ေက်းဇူးတနု္႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ေပး သင့္ေသာ 
အမ်ဳိးအစားႏငွ္ ့ပါတအီတြက ္ေက်းဇူးတုံ႔ျပနစ္ရာမလုဘိ ဲပထဝီေဒသအရ ခ်ည္ေႏွာငထ္ားျခင္း မရွိေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပါတီစာရင္းမွ အမတ္အမ်ဳိးအစားတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ခံ 
ပါတီကုိယ္စားလွယ္ အုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းမႈကုိ သြယ္ဝုိက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ 

၁၃၃။ ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူရာတြင္ MMP စနစ္သည္ စာရင္းလိုက္ 
အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳ (List PR) စနစ္သီးသန္႔ကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္နည္းတူ 
ယခင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ PR စနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ပါရရွိေစႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ MMP စနစ္သည္ List PR စနစ္ သီးသန္႔ကဲ့သုိ႔ လက္ခံက်င့္သုံးမႈ 
မ်ားမ်ားစားစား မရွိရသနည္းဟူမူ ယင္း MMP စနစ္သည္ “ဗ်ဴဟာနည္းက် တြက္ခ်က္ မဲေပးျခင္း” 
ဟ ုေခၚႏိငု္ေသာ မမူမနွမ္ႈ တစမ္်ဳိးကု ိျဖစ္ေပၚေစႏုငိ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ၁၉၉၆ နယူးဇလီန္ႏိငုင္ ံ
ဝယ္လင္တန္စင္ထရယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဗ်ဴဟာေျမာက္တြက္ခ်က္တတ္သူ 
အခ်ဳ႕ိသည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ား အား ၎တုိ႔အမ်ဳိးသားပါတအီတြက ္ဆႏၵမမဲေပးၾကရန ္တုကိတ္ြန္းၾကသည။္ 
ထုိသုိ႔ တုိက္တြန္းရျခင္းမွာ MMP စနစ္အရဆုိလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခံရေစကာမူ ယင္းသုိ ႔ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားပါတီအတြက္ 
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ေနာက္ထပ္ အမတ္ေနရာတစ္ခု ထပ္မံရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းေနရာကုိ ၎တုိ႔၏ပါတီ 
စာရင္းရွိ ပါတီမ်ားထဲမွ အျခားအမတ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ အစားထုိးၾကမည္ကုိ ႀကဳိတင္တြက္ခ်က္၍ 
သိရွိႏွင့္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ အႏိုင္ရရွိမည္မဟုတ္သည့္ 
မိမိတုိ႔၏ ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အတြက္ ဆႏၵမဲမ်ား ျဖဳန္းတီးပစ္ျခင္းထက္ အျခားပါတီမွ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အခါ ယင္းအမ်ဳိးသား ပါတီေတြးေခၚ 
ေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ စာနာမႈေၾကာင့္သာအဆုိပါ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေနရာ ရရွိရွာသည္ဟူေသာ 
သေဘာကုိ ပုိ၍ရႈျမင္ခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - မကၠဆီကုိ

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ 

ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ဂ်က္ဖရီ ေအဝယ္လ္ဒြန္

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၏စနစ္မွာ အင္အားေကာင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားရွိသည့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ 
တရားဝငပ္ါတီျဖစသ္ည္ ့အဖြဲ႔အစည္းဆုငိရ္ာ ေတာ ္လနွ္ေျပာင္းလဲေရးပါတ ီ(PRI) က အပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့
ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၁၉၂၉ ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာ 
ခြဲေ၀က်င္သ့ံုးမႈ သေဘာတရားကိ ုလက္ေတြ႕က်င္သ့ံုးခဲ့ျခင္းမရွိေသာလ္ည္း ယခအုခါတြငမ္ ူယင္းစနစက္ု ိ
ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏိုင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ 
လ်က္ရွိပါသည္။ 

ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတကိ ုမအဲသာရမႈျဖင္ ့ေရြးခ်ယသ္ည။္ ၁၉၈၈ ႏငွ္ ့၁၉၉၄ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္
အႏိုင္ရရွိသူသည္ မဲစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္နီးပါးမွ် ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အႏုိင္ရသူ ဗင္းဆင့္ေဖာက္စ္မွာ မဲမ်ား၏ ၄၂.၅ ရာႏႈန္းကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။ 
ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ၌ မည္သည့္သမၼတေလာင္းမွ် ဆႏၵမဲ ပကတိအမ်ားစုကို 
ရရွိျခင္းမရွိပါက ယင္းအႀကိမ္တြင္ မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ အေရွ႕ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ေနသူ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းႏစွဥ္ီးၾကားေနာက ္တစႀ္ကမိ္ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္ ုျပဳလပု္ေပးႏုငိရ္န ္ဖြ႕ဲစည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ေပးေရးအတြက္ အဆုိျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
ေအာင္ႏိုင္မႈမွာ အဓိက ပါတီႀကီးမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရႏုိင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ 
အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အဓိက မူတည္လ်က္ရွိသည္။ 

သမၼတကုိ ေျခာက္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၿပီး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခံခြင့္ မရွိေခ်။ ယင္းအခ်က္က သမၼတမ်ားအား အာဏာ၌ကုပ္တြယ္ထားမႈ မရွိ 
လာေစရန ္တားျမစထ္ားသည။္ သို႔ေသာ ္ေနာကတ္စႀ္ကမိ ္ျပနလ္ည္ေရြးေကာက္ျခင္း မခရံႏုငိသ္ျဖင္ ့
သမၼတမ်ား၏တာ၀န္ခံမႈကို က်ဆင္းေစသည္။ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံမႈကို တားျမစ္ထားရျခင္း၏ 
ေနာက္ကြယ္မွ ၀ါဒေရးရာႏွင့္ အမွတ္သညာျပဳ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို စိစစ္ၾကည့္ပါက အဆုိပါ 
ျပဌာန္းခ်ကက္ု ိမၾကာမအီခ်နိအ္တြင္း ဖ်ကသ္မိ္းမည္ ့အလားအလာဟ၍ူ မရွိေသးေခ်။ (မကဆၠကီန ္
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ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္)

မကၠဆီကန္ ကြန္ဂရက္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ (သမၼတသက္တမ္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေသာ) ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ 
အထက္လႊတ္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးကို တင္ေျမွာက္ရာတြင္ 
အႏုိင္ရသူအကုန္ယူေစသည့္ FPTP စနစ္ႏွင့္ စာရင္းလုိက္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR 
စနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၅၀၀ ရွိ၍ ၃၀၀ကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ FPTP စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ၿပီး က်န္ ၂၀၀ 
ကို List PR စနစ္ျဖင့္ နယ္ေျမငါးခုမွ ၄၀ ဦးက်စီ ေရြးခ်ယ္သည္။ FPTP စနစ္ျဖင့္ တင္ေျမွာက္ 
ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၀၀ကို လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက္ ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ 
ႏွစ္ေနရာထက္ မနည္းေစဘဲ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႔ (IFE)က ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 
ကိယုစ္ားလယွ ္ေနရာမ်ား ခြဲေ၀ရာတြင ္Sainte-Lague စနစသ္ကသ္ကက္ိသုာ အသံုးျပဳသည။္ ထို႔ျပင ္
IFE သည္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေယဘုယ်အေျခခံကာ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း 
လူဦးေရအၾကမ္းဖ်င္း အခ်ိဳးညီသည့္ SMDs နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ PR စနစ္ျဖင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ 
ဦးစီရွိ ေဒသငါးခုအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ပါတီအသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးစီကို အဆိုျပဳတင္သြင္း၍ 
မဲဆႏၵနယ္ ငါးခုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၀ ဦးကို ၎တို႔၏အဆင့္အလိုက္ တန္းစီကာ 
စာရင္းျပဳ တင္ျပသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ PR ေနရာမ်ားကို ခြဲေ၀ယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း တစဥ္ီးတည္းကိသုာ ပါ၀ငယ္ဥွၿ္ပိဳင္ေစျခင္းျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ေအာင္ႏုငိ္ေရး အတြက ္အလံုးစံ ုသို႔မဟတု ္တစစ္တိတ္စပ္ိငု္းအားျဖင္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည။္ 
ထိသုို႔ ေဆာငရ္ြကပ္ါက ပူးတြရဲရွလိာသည္ ့မမဲ်ား အား မညသ္ို႔ခြဲေ၀မညဟ္သူည့ ္သေဘာတညူခီ်ကမ္်ားကိ ု
ျပည္ေထာငစ္ ုေရြးေကာကပ္ြအဲဖြဲ႔ထတံြင ္တင္ျပရသည။္ ႏိငုင္ ံေရးပါတမီ်ားသည ္သမၼတကိ ုေရြးေကာကရ္န ္
ပူးေပါင္းျခင္းျပဳပါက အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြး ေကာက္ခံရာတြင္လည္း 
ပူးေပါင္းၾကရသည။္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္သမၼတေလာင္းသံုးဦးအနက ္ႏစွဥ္ီးမွာ ပူးေပါင္း 
ထားေသာပါတီမ်ားက အမည္တင္သြင္းထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ဥပေဒျပဳေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
PRI ပါတီ ႏွင့္ ဂရင္းစ္ပါတီ မ်ားအၾကား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့ၿပီး 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၉၇ ခုတြင္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၃ ခုတြင္ 
သီးျခားစီယွဥ္ၿပိဳင္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ၾကကာ သီးျခား PR စာရင္းမ်ားထားရွိခဲ့ၾကသည္။ (စာရင္းလုိက္ 
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္ List PR ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ခြဲေ၀ရယူရန္အတြက္ ေဒသ ၉၇ခုမွ 
မဲမ်ားအား မည္သို႔ခြဲေ၀မည္ကိုလည္း ပါတီႏွစ္ခုအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရယူထားၾကသည္)

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲ တစ္မဲစီသာ ေပးၾကရသည္။ 

151



152

ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ PR ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ခြဲေ၀ေရးအတြက္ FPTP စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ မဲအားလံုး၏ စုစုေပါင္းကို အသံုးျပဳ၍ the Largest Remainder Method 
နည္းႏွင့္ the Hare Quota နည္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ မဲစုစုေပါင္းကို အေျခခံ၍ 
အနည္းဆုံးရရွိသင့္သည့္ ေထာက္ခံမဲသတ္မွတ္အဆင့္ (Threshold) ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ပါတီတစ္ခုကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေသာ PR ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားမွာ FPTP 
ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားႏငွ္ ့သီးျခားစီျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္အေရးႀကီးခၽြင္းခ်က္ႏစွခ္မုွာ မညသ္ည္ပ့ါတမီ ွ
ေနရာ ၃၀၀ ထက္ ပို၍ အႏိုင္ရခြင့္ မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္ပါတီ၏ ေ၀စုကမွ် ၎၏ အခ်ိဳးက် 
မဲေ၀စုထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၅၀၀ ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုေသာေနရာကို 
ရယခူြင္မ့ရွိျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ပါတတီစခ္သုည ္ေအာကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္ေနရာ၂၅၁ ေနရာကိ ု
အႏိုင္ရရန္ အနည္းဆံုး နယ္ေျမ ၁၆၇ ခုတြင္ ၀င္ၿပိဳင္ရၿပီး တရားဝင္ ဆႏၵမဲမ်ား ၏ အနည္းဆံုး 
၄၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ 
PRI ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေ၀စုကို ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ ထို ၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းမ်ဥ္းသည္ PRI အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစြမ္းေဆာင္ေရးပါတီ (PAN) 
ပါတီ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ 

ကိယုစ္ားလယွ ္၄၀ ဦးစရီွ ိေဒသငါးခတုြင ္ပါတကီစာရင္းသြင္းထားေသာ ကိယုစ္ားလယွမ္်ားကိ ုHare 
Quota စနစ္ျဖင္ ့ေနရာခြဲေ၀ေပးသည။္ စာရင္း၏ထပိဆ္ံုးတြင ္ေနရာေပးသြင္းခရံသသူည ္ဦးစားေပး 
ေရြးေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ထို ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
မျပဳႏိုင္ရန္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ရာထူးအလိုက္ ေရးသြင္း၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။ 

မူမတူေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲေနႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္သည့္ ဗဟုလူ႔ေဘာင္ဝါဒ (Pluralism) ႏွင့္ 
ပါတီစံုႏိုင္ငံေရးသို႔ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၏ ကူးေျပာင္းမႈမွာ ေႏွးေကြးေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္သာ 
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ေျမာက္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
ပုံေသနည္းမ်ားကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၂ 
ႏွင့္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပုံေသနည္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယ ္၃၀၀ ခုႏငွ္ ့ပါတမီ်ားက စာရင္းသြင္းေသာေနရာ ၁၀၀ ရွခိဲၿ့ပီး ယင္းပုံေသနည္း 
အရ ပါတီမ်ားအား အမတ္ေနရာ ၆၀ ထက္ ပို၍အႏုိင္မရႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ၁၉၈၈ 
တြင ္အသံုးျပဳေသာ လပုထ္ံုးလပုန္ည္းတြငမ္ ူပါတကီစာရင္းသြင္းရသည္ ့ေနရာအေရအတြကက္ု ိ၂၀၀ 
အထ ိတိုးျမငွ္ခ့ဲသ့ည။္ သို႔ေသာ ္နယ္ေျမအမ်ားစတုြင ္အႏိငုရ္ေသာပါတသီည ္ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာ 
အမ်ားစကုိ ု၎၏မဲေ၀စ ုအခ်ိဳးသတမ္တွခ္်က ္မညမ္ွ် ပငရ္ွိေစကာမ ူရယူႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ေရးရွသိည။္ 
အျမင့္ဆံုး ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါတီတစ္ခုက အမ်ားဆံုး ရယူႏိုင္ေသာေနရာကို ၃၅၀ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္လည္း ၎သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ 
မအဲမ်ားဆံုးရရွသိ ူႀကီးစိုးႏိငုခ္ြင္က့ိ ုဆကလ္က္ျပ႒ာန္းခဲသ့ည။္ သို႔ေသာ ္အႏိငုရ္ပါတအီေနျဖင္ ့မမဲ်ား၏ 
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္က အႏိုင္ရပါတီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ 
အပိုခံစားခြင့္မ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအသာရမႈ အနည္းအက်ဥ္းျဖင့္သာ 
ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ိဳးကုိ မရွိေစေတာ့ေပ။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အႏိုင္ရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအခ်ိဳ႕ကို (IFEကဲ့သုိ႔) ကိုယ္ပုိင္စီရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ 

152



153

တစစ္တိတ္စပ္ုငိ္း ရရွထိားေသာ ေရြးေကာကပ္ြ ဲစမီအံပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏငွ္ ့ျပည္ေထာငစ္ ုေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ဆိငုရ္ာ ခံုးရုံးသို႔ ေပးအပလ္ိကုရ္သည။္ ၁၉၉၄ ခုႏစွ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈတြငမ္ ူအႏိငုရ္သ ူႀကီးစိုးခြင္က့ိ ု
ဖယ္ရွားၿပီး အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေရြးေကာက္မႈမ်ားကို အမ်ားစုမဲေနရာမ်ား ေရြးေကာက္ 
မႈမွ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ခြဲထုတ္ပစ္ လိုက္သည့္ Parallel စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ အေျခအေန 
အမ်ားစုတြင္ မည္သည့္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (၃၀၀ မွ ၅၀၀) ကို 
မရရွိႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎ေၾကာင့္ PRI ပါတီက မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၀ 
ရာခိငု္ႏႈန္းကိ ုရရွကိာ ေရာေထြးေသာစနစမ္်ားေအာကတ္ြင ္မကဆၠကီိသုည ္မွ်တမႈ အကင္းမဲဆ့ံုးေသာ 
အက်ိဳးဆက္ကို ေတြ႕ႀကံဳလာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို 
ထပ္မံျပင္ဆင္ ျဖည့္ စြက္ကာ ေနရာ ၃၀၀ တြင္ ပါတီတစ္ခု ရယူႏုိင္သည့္ ေနရာအေရအတြက္ကို 
ကန္႔သတ္ေပး၍ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေနရာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအမွတ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေနရာ ပိုမိုရယူျခင္းအတြက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤစည္းမ်ည္းဥပေဒမွာ 
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ပါတီစံုကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ က်န္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္ၿမဲလ်က္ရွိၿပီး ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၀ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဤနည္းဥပေဒအရ မည္သည့္ပါတီမွ ေနရာအမ်ားစုကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား 
မရယူ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ၁၉၉၆ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ IEF ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရလာေစၿပီး 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာခံုရုံး၏ အာဏာမ်ားကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ပိုမိုရယူမႈ အကန္႔အသတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ 
စာရင္းသြင္းခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးကို တိုးျမွင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အႀကံျပဳမႈမ်ား 
ရွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏  အခ်ိဳးက်ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လည္းေကာင္း အႀကံျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားတြင္ တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
မရွိၾကသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ မရွိေပ။

အထကလ္ႊတ္ေတာက္ိ ု၁၉၉၄ ခုႏစွမ္တိငုခ္ငက္ ကုယိစ္ားလယွ ္၂ ဦးက်စ ီေရြးခ်ယမ္ည္ ့ျပညန္ယ ္၃၁ 
ခုႏငွ့ ္က်န ္ဖကဒ္ရယခ္ရိငုမ္်ားမ ွေရြးခ်ယမ္ည္က့ုယိစ္ားလယွတ္ု႔ ိေပါင္းစပပ္ါဝငသ္ည္ ့ကိယုစ္ားလယွ ္
၆၄ ဦးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲအသာရ 
စည္းမ်ဥ္း (Plurality Rule) အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
၁၉၉၈ ထိတိုင္ေအာင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးမွာ PRI ပါတီ၀င္မ်ားသာ 
ျဖစခ္ဲၾ့က သည။္ အထကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္PRI ႀကီးစိုးမႈေၾကာင္ ့အစိုးရသည ္ေအာကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္
အခ်ိဳးက်ေနရာ ပိုမိုခ်ထားေပး၍ အတိုက္အခံမ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ရသည္။

၁၉၉၄ ခုႏစွမ္တိငုမ္ကီ အထကလ္ႊတ္ေတာ၌္ ပိ၍ုက်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိယုစ္ားျပဳခြင္ရ့ရန ္ေတာင္းဆိမုႈ 
မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုက္အခံအတြက္ အနည္းဆံုးေနရာ ေလးပံုတစ္ပံု သတ္မွတ္ေပးကာ 
ကိယုစ္ားလယွ ္၁၂၈ ဦးအထ ိတိုးခ်႕ဲခဲသ့ည။္ ၁၉၉၇ ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ေရာေထြးေသာစနစတ္စခ္ကုိ ု
စတင္က်င့္သံုးသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီက အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး ေရြးခ်ယ္ရၿပီး 
အပို ၃၂ ဦးကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာစာရင္းျဖင့္ PR စနစ္အရ ေရြးခ်ယ္သည္။ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုစီတြင္ ပါတီတစ္ခုသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး အတြက္ 
အဆင္လ့ိကု ္စာရင္းျပဳ တငသ္ြင္းရသည။္ မအဲမ်ားဆံုးရသည္ ့ပါတ၏ီ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းႏစွဥ္ီးလံုး 
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အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဒုတိယဦးစားေပးေနရာတြင္ ပါတီက 
ထိပ္ဆံုးစာရင္းသြင္းခံရသူသည္ တတိယေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို ရရွိသည္။ မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အစဥ္လိုက္စာရင္းကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခြင့္ မရွိေခ်။ 
ပါတီတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ခံစာရင္းအတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သံုးဆယ့္ႏွစ္ဦး၏ အဆင့္လိုက္ တန္းစီ အမည္စာရင္းကိုလည္း 
တင္သြင္း ရသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ရရွိေသာမဲအားလံုးကို 
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စုေပါင္းေရတြက္သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေနျဖင့္ Hare 
Quota နည္းအတိုင္း Largest Remainder Method စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္သည့္ 
သတ္မွတ္အဆင့္မွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာကဲ့သို႔ အမ်ားစုမဲေနရာမ်ားႏွင့္ 
အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေပ။ ၎အစား စနစ္ႏွစ္ခုကို အၿပိဳင္ 
ပံုစံက်င့္သံုးၿပီး အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားမွာလည္း မည္သည့္ကြာဟခ်က္ကိုမွ ထိန္းညိွ 
ျဖည္ဆ့ည္းေပးျခင္း မရွိေခ်။ ဤေရြးေကာကပ္ြဆဲိငုရ္ာ လပုထ္ံုးလပုန္ည္းသည ္အႀကီးဆံုးပါတအီတြက ္
တစ္ႏိငုင္လံံုး၏ မ ဲ၄၀ ရာႏႈန္းခန္႔ႏုငိလ္ွ်င ္စတိတ္ိငု္းက် ခြဲေ၀ႏိငုသ္ည္ ့အမ်ားစုေနရာကိ ုဖနတ္ီးေပးၿပီး 
၎ပါတ၏ီ အနီးကပဆ္ံုးၿပိဳငဖ္ကအ္ေပၚတြငလ္ည္း သံုးေလးဆခန္႔ အသာစီးရသည္ ့အေျခအေနကိ ု
ရရွိေစသည္။ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာ) အထက္လႊတ္ေတာ္ေနရာ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ရရွိရန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးမဲဆႏၵ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု 
လိုအပ္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ပါတီမွ် အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစ ု
ေနရာကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္မရခဲ့ေပ။ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ 
လႊတ္ေတာတ္စရ္ပအ္တြက ္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွဟိူေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ပါတကီ 
ႀကိဳတင္တင္သြင္းသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ကြန္ဂရက္ကို 
ေတာင္းဆို အႀကံျပဳထားမႈအခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စား လွယ္စာရင္း (PR 
List) ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွလြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ပထမ ႏွင့္ 
ဒုတိယ ေနရာတြင္ရွိေနသည့္ PRI ပါတီကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ 
အျခားပါတီမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ခံရႏိုင္သည္။ ေနာက္နည္းလမ္းအေနျဖင့္ အသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ဆံုး 
the D’Hondt Formula နည္းကိုသံုး၍ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးေယာက္ 
သို႔မဟုတ္ ေလးေယာက္ထားရွိ၍ PR စနစ္ျဖင့္ အားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျပညန္ယဥ္ပေဒ အဖြ႕ဲ၀ငမ္်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ၀္နမ္်ား ႏငွ္ ့ျမဴနစီပါယ ္အမႈေဆာငမ္်ား 
အပါအ၀င)္ ျပည္ေထာငစ္၏ု ေအာကလ္ႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့အထကလ္ႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယွအ္ားလံုးကိ ု
တစ္ဆက္တည္း ထပ္မံေရြးေကာက္ခံျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 
၎တို႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက အျခားအဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံႏုိင္၍ ယခင္အဖြဲ႕၏ 
အျပငဘ္ကသ္ို႔ သကတ္မ္းတစခ္စုာ ထြကခ္ြာေနၿပီးေနာက ္ျပနလ္ည၀္င္ေရာက ္အေရြးခံႏုငိခ္ြင္ရ့ွသိည။္ 
“ျပနလ္ညအ္ေရြးခခံြင္မ့ရွ”ိ ဟူေသာ ျပဳျပင္ေရးအစအီစဥတ္စရ္ပက္ိ ု၁၉၃၂ ခုႏစွက္ PRI ပါတ ီတြင္းမ ွ
ျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္အေကာငအ္ထည္ေဖာခ္ဲၿ့ပီး ဗဟိုေကာမ္တကီု ိသစၥာရွမိႈျမငွ္တ့င္ျခင္းႏငွ္ ့
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ေဒသပါတီ အာဏာရွင္မ်ား၏ အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
မကဆၠကီန္ေတာလ္နွ္ေရးေၾကာင္ ့၎ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒလည္း နဂိံုးခ်ဳပသ္ြားခဲရ့သည။္ သို႔ေသာ ္
၎သည္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သက္တမ္းအကုန္တြင္ ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမွာ 
ပါတီ၏ယႏၱရားအေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ယႏၱရားကို သမၼတက 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သမၼတ၏ အာဏာကိုလည္း 
တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္သည္။ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းတင္းၾကပ္မႈမွာ အစဥ္အလာအရ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိကာ 
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ PRI ၏ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိသည္။ 
၎ေၾကာင္ ့ကိယုစ္ားျပဳမႈႏငွ္ ့တာ၀နခ္မံႈတို႔အေပၚတြင ္ေလးနက္ေသာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားရွခိဲသ့ည။္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းမႈမျပဳႏိုင္သလို ညံ့ဖ်င္း ွ်င္လည္း ရႈံ႕ခ် 
ျပစ္တင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။

ပါတအီားလံုးသည ္လွ်ိဳ႕၀ကွ ္သို႔မဟတု ္တင္းၾကပစ္ြာ ထနိ္းခ်ဳပထ္ားေသာ ပါတတီြင္း  ကိယုစ္ားလယွ ္
ေရြးပြမဲ်ား လွ်ိ ႕ဳ ၀ကွသ္ေဘာတညူခီ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ထပိတ္န္းေနရာသတမ္တွမ္ႈမ်ားျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း 
ေရြးခ်ယရ္န ္လွ်ိဳ႕၀ကွအ္စ ီအစဥမ္်ားကိ ုအသံုးျပဳၾကသည။္ သာမနအ္ားျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွ ္အဆုိျပဳမႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ပါတီမ်ားေပၚတြင္သာ အလြန္အမင္း မွီခိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ပါတီမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 
မဲဆြယ္စည္းရုံးရန္ ထက္သန္မႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။  

မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ၏ ေႏွးေကြးေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ေရွာင္ရွားလိုသည့္ 
အဓိက ပါတီႀကီး၏ လိုက္ေလ်ာေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲေပးမႈမ်ားကို 
အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အင္အားအလြန္ေတာင့္တင္းေသာ ပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ပါတီစံုသမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုမူ 
ယခအုခါတြင ္ေတြ႕ရႏိငုဖ္ြယ ္မရွိေသးေပ။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ ္ပါတအီသီးသီး၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိၾကၿပီး မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကုိမဆုိ “ရႈံးသူဘဲဥကုိက္” ေစေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု 
အျဖစ္သာ ရႈျမင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - နယူးဇီလန္ 

အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ 
သင္ယူျခင္း 

နီဂယ္အက္စ္ေရာဘတ္(စ္)

နယူးဇလီန္ႏိငုင္ကံု ိအႏိငုရ္သအူကနုယ္ူေစသည္ ့FPTP စနစ ္က်င္သ့ုံးလ်ကရ္ွိေသာ စနံမနူာႏိငုင္တံစခ္အုျဖစ ္
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကုိ 
ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ က်င္းပၿပိီး ေနာက္တြင္မူ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂၀ ဦး 
ပါဝင္ေသာ တစ္ခုတည္းသာထားရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
အခ်ဳိးက်စနစ္ျဖစသ္ည္ ့(MMP) စနစက္ု ိေျပာင္းလကဲ်င္သ့ုံးခဲသ့ည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ႏစွက္နုသ္ညအ္ထ ိ
က်င္းပခဲ့သမွ်ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ သုံးခုတြင္လည္း အဆုိပါစနစ္သစ္ကုိ သာ 
လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ေလသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင္ ့နယူးဇလီန္ႏိငုင္သံည ္၎၏ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိေျပာင္းလကဲ်င္သ့ုံးခဲပ့ါသနည္း။ 
ကာလတာရွည္ ဒီမုိကေရစီအေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံအတြက္မဆုိ အထူးသျဖင့္ 
အင္ဂလုိဆက္ဆြန္ အေမြအႏွစ္ကုိ ဆက္ခံ ထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏို္င္ငံအဖုိ႔ အလြန္ထူးျခားသည္ဟု 
ဆုိႏုငိသ္ည္ ့စနစတ္စခ္သုုိ႔ ေျပာင္းလရဲန ္မညသ္ုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက တြန္းအားျဖစ္ေစခဲပ့ါသနည္း။ 
အစပထမဆုံးျဖစသ္ည္ ့အားေလ်ာစ္ြာ FPTP စနစသ္ည ္၁၉၇၈ ႏငွ္ ့၁၉၈၁ ခုႏစွတ္ုိ႔တြင ္အလြနတ္ရာ 
ပုံပန္းမက်ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကာလႏွစ္ခုလုံး၌ အမ်ဳိးသားပါတီသည္ 
အတုကိအ္ခံေလဘာပါတထီက ္တစ ္ႏိငုင္လံုံး အတုငိ္းအတာျဖင္ ့ဆႏၵမရဲရွမိႈ ေလ်ာန့ည္းခဲ့ေသာလ္ည္း 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ပကတိအမ်ားစုကုိ 
ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တတိယပါတီျဖစ္သည့္ ဆုိရွယ္ခရက္ ဒစ္ပါတီသည္ 
ပါတီအရြယ္အစားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ကုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ 
အနည္းငယ္မွ်သာ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အျခားပါတီမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ 
၉၂ ေနရာခန္႔ ရရွိခ်ိန္တြင္ ၁၉၇၈ တြင္ ဆႏၵမဲ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ အမတ္ေနရာတစ္ခုႏွင့္ 
၁၉၈၁ တြင္ ဆႏၵမဲ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ အမတ္ ေနရာ ၂ ခုသာ ရရွိခဲ့ေလသည္) အဆုိပါ 
ပုံမွန္မဟုတ္ေသာရလဒ္မ်ားက ၁၉၈၄ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္မွ ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက္ခံခဲ့ရေသာ 
ေလဘာအစုိးရအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္ဝင္ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္း 
ေစခဲ့သည္။ “ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔” ဟု အမည္ရေသာ အဆုိပါေကာ္မရွင္မွ 
၁၉၈၆ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူညီေသာ 
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ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ဳိးကုိ လက္ခံက်င့္သုံးၾကရန္ အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵမဲေပးစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေကာင္းမေကာင္းဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ စံအခ်က္ဆယ္ခ်က္ေပၚတြင္ 
အေျခခ၍ံ ေကာမ္ရငွမ္ ွMMP စနစသ္ညသ္ာ အျခားစနစအ္ားလုံးထက ္သင့္ေတာ ္ေကာင္းမြန္ေသာ 
စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေခ်အတင္ ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ နယူးဇီလန္ရွိ မည္သည့္ပါတီႀကီးမ်ားကမွ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္မခံခဲ့ၾကသလုိ 
အမ်ဳိးသားပါတ၏ီ ၁၉၉၀ ေရြးေကာကပ္ြဲေၾကညာစာတမ္းတြင ္အထကပ္ါအေၾကာင္းအရာႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
ျပညသ္႕ူဆႏၵခယံပူြဲ က်င္းပရန ္ကတ ိမေပးခဲသ့ျဖင္လ့ည္း ယင္းကစိၥသည ္ၿပီးျပတသ္ြားခဲ့ျခင္း မရွပိါ။ 
၁၉၉၂ တြင ္က်င္းပခဲသ့ည္ ့ကနဦးျပညသ္ူ႔ဆႏၵခယံပူြဲတြင ္ မဲဆႏၵရငွမ္်ား၏ ၈၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းနီးပါးသည ္
“မဲေပးစနစ္အား ေျပာင္းလဲေရး” ဟူေသာအဆုိကုိ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ထုိမွေနာက္ ၁၄ 
လအၾကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီးသည့္အခါတြင္မူ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲ၏ ၅၄ 
ရာခုိင္ႏႈန္းက MMP စနစ္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေလသည္ (က်န္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ FPTP 
စနစ္ကုိသာ ဆက္လက္က်င့္သုံးရန္ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကသည္)။

ဂ်ာမနီႏိငုင္မံွာကဲသ့ုိ႔ပင ္နယူးဇလီန္ႏိငုင္ ံလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြငလ္ည္း မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္
မဆဲႏၵနယ္ႏစွမ္်ဳိး ေပးၾကရသည။္ ဆႏၵမတဲစမ္်ဳိးမွာ တစ္ႏိငုင္လံုံး အတုငိ္းအတာအား မဆဲႏၵနယတ္စခ္အုျဖစ ္
သတမ္တွသ္ည္စ့နစတ္ြင ္ႏိငုင္ံေရးပါတတီစခ္အုတြက ္ေပးၾကရျခင္းျဖစၿ္ပီး (ယင္းကု ိနယူးဇလီနတ္ြင ္
ပါတီမဲဟုေခၚသည္။) က်န္တစ္မ်ဳိးမွာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းအတြက္ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ စနစ္ကုိ FPTP 
စနစ္ျဖစ္ က်င္းပေလသည္။ (၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ electorates 
မ်ားဟုေခၚသည။္) ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားအား လႊတ္ေတာတ္ြင္းရရွိေသာ အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရာတြင ္
၎တုိ႔ရရွိထားေသာ ဆႏၵမဲ အေရအတြက္အတုိင္း တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ မဲအခ်ဳိးအစားလုိက္ျဖစ္ေစ 
ခြဲေဝပါသည္။ အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုသည္ ပါတီမဲ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အႏိုင္ရရွိပါက ကုိယ္စားလွယ္ 
၁၂၀ ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္၏ (အၾကမ္းဖ်ဥ္း) ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ကုိ ရရွိရန္ ရာထားခဲ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၀ ခန္႔ ရရွိမည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အကယ္၍ စုစုေပါင္းအမတ္ေနရာ ၃၀ 
ခန္႔ ရရွိရန္ ရာထားခံရသည့္ ပါတီတစ္ခုသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ေနရာရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါက 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵ နယ္တြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမခံ
ရေသးသည့္ပါတီစာရင္းတြင္ အစဥ္လုိက္စီထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအျခားေနရာ ၇ 
ခုကုိေပးအပ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုသည္ ကိုယ္စားေနရာ 
၃၀ ရရွိရန္ရာထားၿပီး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မွကုိယ္စားလွယ္ ၁၁ 
ဦးသာအႏိငုရ္ခဲပ့ါက ၎၏ပါတစီာရင္းမွာ အျခားကုယိစ္ားလယွ ္၁၉ ဦးကုရိရွိႏိငုမ္ည္ျဖစ္ေလသည။္

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ MMP စနစ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္သည့္ လူထုေထာက္ခံမႈအဆင့္ ၂ မ်ဳိးရွိေလသည္။ ပါတီဆႏၵမဲမ်ားအရ ပါတီတစ္ခ ု
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ေဝစု မ်ား ရရွိဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲရွိ ဆႏၵမဲမ်ားအားလုံးအနက္ အနည္းဆုံးဆႏၵမဲ ၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း 
သုိ ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မွ အနည္းဆုံး ကုိယ္ 
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စားတစ္ေနရာကုိေသာလ္ည္းေကာင္း အႏိငုရ္ရွရိမည ္ျဖစသ္ည။္    ၁၉၉၆ အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္
ပါတီငါးခုသည္ အဆုိပါ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ပါတတီစခ္ကုမ ူကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္တွစ္ေနရာ ရရွခိဲ့ေသာလ္ည္း 
ယင္းအနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ မေက်ာ္ ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သုံးႏွစ္တာမွ်ၾကာၿပီးေနာက ္
ပါတီငါးခုသည္ ယင္းအနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ 
အျခားပါတီႏွစ္ခုကမူ ထုိသုိ႔ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အမတ္ေနရာမ်ားကုိမူ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုသုိ႔ ရရွိမႈသည္ 
၎ပါတီႏွစ္ခုအနက္ ပါတီတစ္ခုခုအား လႊတ္ေတာ္တြင္း အပုိအျဖစ္ ေပါင္းထည့္ထားသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၄ ေနရာအနက္မွ တစ္ေနရာကုိ ရရွိႏုိင္ေစသည္။ (ယင္းပါတီသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲရွိ ပါတီမဲမ်ား၏ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ညီမွ်သည္) ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြငလ္ည္း ပါတီေျခာကခ္သုည ္အနမိ္ဆ့ုံးသတမ္တွအ္ဆင္ ့၅ ရာခိငု္ႏႈန္းကု ိျဖတ္ေက်ာ ္
ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ခုနစ္ခုေျမာက္ပါတီကမူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္မဲဆႏၵနယ္မွ 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာသာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ပါတီစားရင္းမွ အျခားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပး ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

MMP စနစ္က္ု ိစတင္က့်င္သ့ုံးခဲသ့ျဖင္ ့အေရးပါေသာ ေျပာင္းလမဲႈတစခ္ ုျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းဆုခိဲၿ့ပီးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။  အနည္းဆုံး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားၾကား မွ်တမႈကု ိရရွိႏုငိ္ေစေရး အတြက ္ျပ႒ာန္းသတမ္တွထ္ားသည္ ့အခ်ဳိးမညမီွ်မႈ 
အညႊန္းကိန္းအေနျဖင့္ ၁၉၄၆ ႏွင့္ ၁၉၉၃ ၾကားက်င္းပခဲ့ေသာ FPTP ေရြးေကာက္ပြဲ ၁၇ ခုအတြက္ 
ပ်မ္းမွ် ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့သည့္ MMP ေရြးေကာက္ပြဲ ၃ ခု အတြက္ ပ်မ္းမွ် ၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵမဲေပးစနစ္သစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၃၅ မွ ၁၉၉၃ ထိ နယူး 
ဇီလန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ FPTP ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးဆုံးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ေလဘာပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔အနက္ ပါတီတစ္ခုခုသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေခၚ 
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာရ္ွ ိကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ ပကတအိမ်ားစကုု ိရရွိေလရ့ွၾိကေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိသည။္ 
ယေန႔အထ ိသုံးႀကမိတ္တိ ိက်င္းပခဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာ MMP စနစ၏္ အက်ဳိးဆကတ္စခ္အုေနျဖင္ ့မညသ္ည္ ့
ပါတီတစ္ခတုည္းကမ ွလႊတ္ေတာထ္ဲရွ ိကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ ထကဝ္က္ေက်ာက္ုိ အႏိငုရ္ရွခိဲဖ့ူးျခင္း 
မရွိေပ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးဆုံးပါတီသည္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂၀ ရွိသည့္အနက္ ၄၄ 
ေနရာကိုလည္းေကာင္း ၁၉၉၉ တြင္မူ ၄၉ ေနရာကုိလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္မူ 
ယင္းပါတီမွ ၅၂ ေနရာကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေလသည္။ 

ဤသုိ႔ဆုလိွ်င ္နယူးဇလီန္ႏိငုင္အံေနျဖင္ ့တစပ္ါတႀီကီးစုိးလ်ကရ္ွိေသာ အစုိးရစနစမ္ ွ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ 
အဖြဲ႕ျဖင္ ့အပု ္ခ်ဳပ္ေသာစနစက္ု ိကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းသည ္အံၾ့သဖြယရ္ာ မဟတု္ေပ။ ပထမဆုံးအႀကမိ ္
MMP စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ပါတီႏွစ္ခုသည္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႔တစ္ခုကုိ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေနရာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ (အမတ္ေနရာ ၁၂၀ ရွိသည့္အနက္ ၆၁ 
ေနရာ)ကုိ ရရွိခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၈ တြင္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့သည့္အတြက္ 
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၌ သမရိုးက် သုိ႔မဟုတ္ သမရုိးက်မဟုတ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားေပၚ 
တြင္ မွီခုိေနရေသာ အေသးစား ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႕ငယ္မ်ားသာ က်န္ရွိေလေတာ့သည္။ 
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(အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္) ယင္းအစုိးရ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ႏငွ္ ့ညွိႏႈငိ္းေဆာငရ္ြကရ္ျခင္းမွာ လႊတ္ေတာအ္တြင္း ၎တုိ႔၏ ဥပေဒျပဳေရး အစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈအမ်ားစုကုိ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ေတာ္ဝင္ ေကာ္မရွင္မွ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ အသုံးျပဳခဲ့ေသးသည္ ့စသံတမ္တွခ္်ကတ္စခ္မုွာ “ထိေရာက္ေသာ 
အစုိးရ” ျဖစ္ေပၚေရးဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဟူသည္ “အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား 
ၿပီးေျမာက္ေအာင ္ေဆာငရ္ြကခ္ြင့္ျပဳရမည”္ ဟ၍ူ ျဖစသ္ည။္  အပုခ္်ဳပသ္အူစုိးရမ်ားသည ္သင့္ေတာသ္ညဟ္ ု
ယဆူသည္အ့ခါ၌ ျပတ္ျပတသ္ားသား ေဆာငရ္ြက္ႏိငုစ္ြမ္း ရွရိမည ္ျဖစသ္ည။္ ဤအေၾကာင္းအရာႏငွ္ ့
ပတ္သက္လွ်င္မူ MMP စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ နယူးဇီလန္အစုိးရမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၌ 
အခက္အခဲမရွိသေလာက္ နည္းခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔အားလုံးသည္ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မည္သည့္အခက္အခဲမွ မေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရဘဲ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ 
အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိတင္သြင္း ေစေသာအခါတြင္လည္း မည္သည့္အစုိးရကမွ် ရႈံးနိမ့္ခဲ့ဘူးျခင္း 
မရွိေပ။ တစခ္်နိတ္ည္းမွာပင ္နယူးဇလီနလ္ႊတ္ေတာမ္်ားသည ္ေတာဝ္င္ေကာမ္ရငွမ္ ွခ်မတွထ္ားေသာ 
အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပုိ၍ထိေရာက္မႈ 
ရွိလာခဲ့ပါေသးသည္။ အစုိးရမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားေပၚ၌ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္မွီခုိေနစရာ မလုိေတာ့ဘဲ (အမွန္အားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါေတာ့ရွိေကာင္းရွိမည္) MMP စနစ္ 
က်င္သ့ုံးေသာ လႊတ္ေတာမ္်ားတြင ္အစုိးရႏငွ္ ့အတုကိအ္ခပံါတမီ်ားၾကား အေပးအယသူေဘာတရား 
ပါဝင္ေသာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း အေတာ္ပင္ ခရီးေရာက္ခဲ့ေလသည္။ 

ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေတာဝ္င္ေကာမ္ရငွမ္ ွေမွ်ာမ္နွ္းခဲ့ေသးသညမ္ွာ MMP စနစအ္ရဆုလိွ်င ္
ေမာရ္ ီ(နယူးဇလီနရ္ွ ိေပၚလီေနးဆီးယန္း ေဒသခတံုငိ္းရင္းသား လနူည္းစ)ု ႏငွ္ ့အျခားအက်ဳိးစီးပြားတ ူ
အထူးအပုစ္မု်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အာရသွားမ်ားႏငွ္ ့ပစဖိတိက္ၽြန္းဆြယတ္ြင ္ေနထုငိသ္မူ်ားအဖုိ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ပုိ၍ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤအတိုင္းလည္း အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ FPTP စနစ္ကုိ ေနာက္ဆုံးက်င့္သုံးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမာ္ရီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေနရာကုိ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္မူ 
လႊတ္ေတာအ္မတ္ေနရာမ်ား၏ ၁၆ ရာခိငု္ႏႈန္းကု ိရရွထိားၿပ ီျဖစသ္ည။္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာအ္မတ ္
မ်ား၏ အခ်ဳိ႕အဆသည္လည္း ၁၉၉၃ တြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ပထမဆုံး MMP စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးေသာ လႊတ္ေတာ္သုံးခုတြင္ ပ်မ္းမွ် ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ပစိဖိတ္ကၽြန္းဆြယ္ ေဒသခံအမတ္မ်ား၏ အခ်ဳိးအဆမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာခဲ့ၿပီး အာရွသား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာမူ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ 

ကာလတာရွည္ အေျခခုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကုိ ပယ္စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ 
ႏိငုင္ံေရးအရ လြယက္ ူေသာ ျဖစစ္ဥတ္စခ္ ုမဟတုပ္ါ။ ထုိ႔ျပင ္ထုစိနစ္ႏငွ္ ့အျမစတ္ြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
အက်ဳိးေမွ်ာ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္  လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေထာင္ဆဲ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိပါ 
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
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ဦးေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္မွာ အဓိကက်ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟူသမွ်သည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ပါဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ ဆုိေစကာမူ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေသသာဓကအရ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္မွာ 
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားနည္းတူ ျပည္သူအားလုံးတုိ႔သည္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ 
PR စနစ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကရန္ သင္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ (အတူေနထုိင္သည္ဆိုေပမဲ့ 
ေမတၱာသက္ဝင္သည္ဟု မဆုိလုိ) နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ား အတြင္း 
ျပဳလပုခ္ဲ့ေသာ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားသည ္၁၉၉၆ ခုႏစွထ္ ိကာလအတနၾ္ကာေအာင ္တညတ့္ပံါလမိ္မ့ညဟ္ ု
ေမွ်ာ္လင့္ရပါေတာ့သည္။
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Parallel System - စနစ္ေရာတစမ္်ဳိးျဖစၿ္ပီး စနစ္ႏစွမ္်ဳိးကု ိအသုံးျပဳ၍ မဆဲႏၵရငွမ္်ား ေဖာ္ျပထားသည္ ့
ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ ယင္းစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ 
စာရင္းလိုက္အခ်ဳိးက်ကုိယ္စား ျပဳသည့္ (List PR) စနစ္ႏွင့္ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစနစ္တြင္ ပထမစနစ္အရ ခြဲေဝေပးထားေသာ အမတ္ေနရာ အေရအတြက္သည္ 
ဒုတိယစနစ္အရ ေရတြက္ေသာမဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေပ။

ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္ စနစ္မ်ား

၁၃၄။ စင္ၿပဳိင္စနစ္မ်ားသည္လည္း PR စနစ္ႏွင့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ ႏွစ္ပုိင္းစလုံးကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းပင္ျဖစ ္ၿပီး MMP စနစ္ႏငွ္မ့တသူညမ္ွာ PR စနစ ္အသုံးျပဳသည္အ့ပုငိ္းသည ္ဗဟ/ုအမ်ားစ ု
ကုိယ္စားျပဳစနစ္ အသုံးျပဳေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိမဆုိ 
အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္ သကဲ့သုိ႔ စင္ၿပဳိင္စနစ္တြင္ 
အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အပုငိ္းသည ္PR စနစမ္ဟတု္ေသာ ‘အျခား’ စနစမ္်ဳိးႏြယထ္မဲ ွစနစတ္စမ္်ဳိးမ်ဳိးလည္း 
ျဖစ္ေနႏိုင္သည္)။ MMP စနစ္တြင္ ကဲ့သုိ႔ Parallel စနစ္တြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ေတာငက္ုရိီးယား (ကုရိီးယားသမၼတႏိငုင္)ံတြင ္က်င္သ့ုံးခဲသ့ကဲသ့ုိ႔ ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးဦးသာမက 
၎၏ပါတီကုိပါ မဲေပးရန္ ဆႏၵမဲျပားတစ္ျပားသာ ရရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ပန္၊ 
လစသ္နူီးယားႏငွ္ ့ထုငိ္းႏိငုင္တံုိ႔တြင ္က်င့သ္ုံးခဲသ့လု ိဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳအမတ္ေနရာအတြက ္
ဆႏၵမဲတစ္ခု၊ PR အမတ္ေနရာအတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခု ဟူ၍ ဆႏၵမဲႏွစ္ခု ရရွိျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

လက္ရွိကာလတြင္ စင္ၿပဳိင္စနစ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ 
ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ဆယ္ စုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံ ေရးဆြဲျခင္း၏ 
လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းစင္ၿပဳိင္စနစ္သည္ PR 

စနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳ (သုိ႔မဟုတ္ ‘အျခား’ ) ကုိယ္စားျပဳစနစ္၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရရွိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာေမးနီး ယား၊ ဂီနီ(ကြန္နာကရီ)၊ 
ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ရုရွား၊ ဆုိက္ရွဲလ္ဇ္၊ ထုိင္း၊ တီေမာလက္ဆီႏွင့္ 
ယူကရိန္းႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ List PR စနစ္ႏွင့္အတူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဆဲႏၵနယအ္သုံးျပဳ FPTP စနစတ္ုိ႔ကု ိက်င္သ့ုံးလ်ကရ္ွၿိပီး အဇာဘုငိဂ္်န၊္ ေဂ်ာဂ္်ယီာ၊ ကာဇကခ္စ္တန၊္ 
လစသ္နူီးယားႏငွ္ ့တာဂ်စၥတန ္ႏိငုင္တံုိ႔ တြင ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယအ္တြက ္
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္ကုိ ၎တုိ႔၏စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းက်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

အင္ဒုိရာ၊ ဆီနီေဂါ (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) ႏွင့္ တူနီးရွားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္ 
အေျမာကအ္မ်ား ေရြး ေကာကတ္င္ေျမွာကရ္နအ္တြက ္Party Block Vote စနစက္ု ိအသုံးျပဳၾကသည။္ 
မုနိာကုိႏိငုင္သံည ္စငၿ္ပဳငိစ္နစတ္ြင ္BV စနစက္ု ိတြ၍ဲသုံးသည္ ့တစခ္တုည္းေသာ ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္ံျဖစၿ္ပီး 
ထုိနည္းတူ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ စင္ၿပဳိင္စနစ္တြင္လည္း SNTV စနစ္ကုိ PR စနစ္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ 
အသုံးျပဳသျဖင့္ တစ္မူထူးျခားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

၁၃၅။ အခ်ဳိးက် PR စနစ္ အမတ္ေနရာ အေရအတြက္ႏွင့္ ဗဟု/အမ်ားစုကုိယ္စားျပဳ 
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အမတ္ေနရာမ်ား၏ မွ်ေျခသည ္အလြနတ္ရာ ကြာျခားမႈရွသိည။္ (ဇယား-၅တြငရ္ႈ) အငဒ္ုရိာ၊ ရရုွားႏငွ္ ့
ယူကရိန္းႏိုင္ငံတုိ႔တြင္သာ စနစ္ႏွစ္ခု၏ မွ်ေျခသည္ ၅၀း၅၀ ရွိၾကသည္။ အစြန္းတစ္ဖက္အေနျဖင့္ 
ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံအမတ္ေနရာ ၂၉၉ ခု၏ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ FPTP စနစ္ႏွင့္ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ အမတ ္၅၆ ေနရာသာ PR စာရင္းမ ွလာေရာက္ျခင္းျဖစသ္ည။္ အျခားအစြန္း 
တစဖ္က္ေနျဖင္လ့ည္း တီေမာလကၦီႏိငုင္ရံွ ိအမတ္ေနရာ ၇၅ ခကုု ိအခ်ဳိးက်ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက ္
ထားျခင္းျဖစၿ္ပီး အမတ ္၁၃ ေနရာခန္႔သာ FPTP စနစသ္ုံး မဆဲႏၵနယမ္်ားမ ွေရြးခ်ယထ္ားသည။္ သုိ႔ရာတြင ္
ျဖစ္ရပ္ အမ်ားစုတြင္ မွ်ေျခသည္ အေတာ္အတန္နီးစပ္မႈ ရွိပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ခန္႔ကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ 
(FPTP စနစအ္သုံးျပဳ၍)မ ွေရြးခ်ယ၍္ က်နက္ိယု ္စားလယွမ္်ားကုမိ ူPR စနစမ္်ားမ ွေရြးခ်ယၾ္ကသည။္ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ထုိင္းႏိုင္ငံ

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း 

အယ္လင္ ဟစ္ကင္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျမင္ကြင္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပါလီမန္အမတ္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္း ျခင္း၊ 
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးဟုဆုိႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုင္မည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ဖန္တီးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အသစ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
ထုငိ္းႏိငုင္၏ံ ေရြးေကာကပ္ြ ဲသမုငိ္းတစ္ေလွ်ာကတ္ြင ္အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳခဲသ့ည္ ့Block Vote စနစက္ု ိ
FPTP ႏွင့္ List PR စနစ္ ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ ထားသည့္ စင္ၿပဳိင္ Parallel စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ 
၁၉၉၇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မတုိင္မီက ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေခၚ 
ျပညသ္႕ူ လႊတ ္ေတာက္ု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္န ္BV စနစက္ု ိက်င္သ့ုံးခဲသ့ည။္ အထကလ္ႊတ္ေတာ ္
ေခၚ ဆနိတိလ္ႊတ္ေတာ ္အလုံးစုကံုမိ ူတုကိရ္ုကိခ္န္႔အပခ္ဲသ့ည။္ ႏုငိင္အံတြင္းရွ ိမဆဲႏၵနယမ္်ားသညလ္ည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခုျဖစ္ေစ၊ သုံးခုျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္ 
ၿပဳိကြဲကုန္ၾကၿပီး မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာတစ္ခုထက္ ပုိ၍ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
အမတ္ေနရာမ်ားကုိ စီရင္စုေဒသအတြင္း ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရပမာဏ အခ်ဳိးအစားအလုိက္ 
ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမ်ားထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္သာ 
ဆႏၵမဲေပးခဲၾ့ကၿပီး မဆဲႏၵနယတ္စခ္အုတြင္းရွ ိေရြးခ်ယမ္ည္ ့အမတ္ေနရာရွသိေလာက ္ဆႏၵမဲေပးခြင္က့ု ိ
ရရွခိဲၾ့ကသည။္ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔ရရွထိားသည္ ့ဆႏၵမအဲားလုံးကု ိကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းတ
စဥ္ီးတည္းအတြက ္မဲေပးခြင္မ့ရွ ိဘ ဲပါတအီသီးသီးမ ွကိယုစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္မွ်၍ေပးၾကရသည။္ 
ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔ရရွိထားသမွ် ဆႏၵမဲအားလုံးကုိ မေပးဘဲလည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ေနႏိငုခ္ြင္ရ့ွပိါသည။္ ပါတမီ်ားအေနျဖင္လ့ည္း ၎တုိ႔ ပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိလ္ုသိည္ ့မညသ္ည္မ့ဆဲႏၵနယတ္ြငမ္ဆု ိ
လုံေလာက္ေသာ ကိယုစ္ားလယွအ္ဖြ႕ဲတစခ္ကုု ိျဖန္႔က်ကထ္ားရွိေပးရမည ္ျဖစသ္ည။္ (ဥပမာအားျဖင္ ့
အမတ္ေနရာသုံးေနရာ ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယအ္တြက ္ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း သုံးဦးထားရွိေပးရမည ္
ဟု ဆုိလုိသည္။) ထုိ႔ေနာက္ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ မဲအသာစီးရမႈ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း 
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ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ သုံးဦးျဖစ္ေစထံသုိ႔ 
ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အဆုိပါ BV စနစ္သည္ ပါတီစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းဆုံး 
အဓကိ သြယဝ္ုကိသ္က ္ေရာကမ္ႈ ႏစွမ္်ဳိးကု ိျဖစ္ေပၚေစခဲသ့ည။္  ထုသိုိ႔ ကုယိစ္ားလယွအ္မ်ားအျပား 
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားေၾကာင္ ့မဆဲႏၵ နယတ္စခ္စုတီြင ္ပါတအီေျမာကအ္မ်ား ေပၚထြက္ေစခဲၿ့ပီး 
ဤနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌လည္း ပါတီအမ်ားအျပား ပါဝင္ေစခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၅ 
ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ အမ်ဳိသားပါတီ အေရအတြက္ သည္ 
၆ ခုႏွင့္ အထက္ရွိခဲ့ေလသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ပါတီမွ် ပါတီစုံပါဝင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္း 
အစုိးရအဖြ႕ဲတြင ္ေနရာအမ်ားစရုရွၿိပီး ပါတႀီကီးအျဖစ ္ရပတ္ည္ႏိငုခ္ဲ့ျခင္းမရွဆိုသိညမ္ွာ အံၾ့သဖြယရ္ာ 
မဟတု္ေတာ့ေပ။ အဆုပိါ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့ဆုံးျဖတခ္်က ္ျပတသ္ားျခင္းမရွဘိ ဲ
အစုိးရသကတ္မ္းမွာလည္း တု ိေတာင္းတတၾ္ကသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားက 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္ ့၎တုိ႔ အေနျဖင္ ့ပါတအီေရအတြကက္ု ိေလွ်ာခ့်ႏိငုမ္ည္အ့ျပင ္
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ အလုပ္မလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိပါ 
ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ BV စနစ္သည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းရွိ 
ပါတီတစ္ခုတည္းမွ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပါတီတစ္ခုစီမွ 
ကိယုစ္ားလယွအ္ဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲစကီု ိအဆုိျပ ၾဳက ေသာလ္ည္း အမ်ားအားျဖင္ ့ယင္းကုယိစ္ားလယွမ္်ားသည ္
ပါတီမွအဆုိျပဳထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုလုံး ေထာက္ခံမဲအားလုံး ရရွိႏုိင္ေရးထက္ 
၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ၿပဳငိဆ္ုငိ္ေရးအတြကသ္ာ မဆဲြယလ္ႈပရ္ွားမႈမ်ား ျပဳလပုၾ္ကေလ သည။္ ထုသိုိ႔ပါတတီြင္း 
ယွဥ္ၿပဳိင္မႈရွိျခင္းက ယင္းပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏အျမင္တြင္ ပါတီ၏နာမည္ ကု ိ
က်ဆင္းေစၿပီး ဂုဏိ္းဂဏဖြ႕ဲျခင္းႏငွ္ ့စည္းလုံးမႈၿပဳကိြဲျခင္းတုိ႔ကု ိျဖစ္ေပၚေစသည။္ ထုသိုိ႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ 
အက်ဳိးဆက ္အေနျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္က်င္းပေတာမ့ညဆ္ုသိည္ႏငွ္ ့အေတာမသတ္ႏုငိ္ေအာင ္
ပါတီကူးေျပာင္းမႈမ်ားရွိလာျခင္း ႏွင့္ ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အသျပာႏိုင္ငံေရးကုိသာ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ပါတီတြင္း 
ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီနာမည္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား 
ေသးငယ္မႈရွိေနျခင္းက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္မ်ား ေသးငယ္ေနမႈအေပၚ 
တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳလပု္ေနစဥအ္တြင္း ပုမံနွ ္မဟတု္ေသာနည္းျဖင္ ့မမဲ်ားရရွိေအာင ္အားထတု၍္  ကိယုပ္ုငိမ္ဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိ
ထူေထာင္ခဲ့ ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌လည္း ၎တုိ ႔ကုိေထာက္ခံမႈေပးေနသည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ 
ကိစၥမ်ားတြင္သာ အာရုံစုိက္ၾကၿပီး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ မူဝါဒေရးရာကိစၥမ်ားကုိမူ လ်စ္လ်ဴ 
ရႈခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အစုိးရမူဝါဒမ်ား ေရွွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္
မႈရွိျခင္းတုိ႔အေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈရာေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၇ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း 
ေရးဆြသဲမူ်ားက ေရြးေကာကပ္ြဲျပဳျပင ္ေျပာင္းလမဲႈ ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ပါတမီ်ားေပါင္းစည္းမႈ ရွလိာရန္ႏငွ္ ့
ပါတီနာမည္မ်ား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝလာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင ္
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မက္လုံးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
ႏိငုင္ံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျပဳလပုရ္န ္အရပဘ္က ္လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းမ ွကာလတာရညွ ္တက်ကီ် ီ
ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူႀကမ္း 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ (CDA) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမွ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ပအ္တည္းသုိ႔ အရွနိအ္ဟနု္ျဖင္ ့ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ေသာ အေျခအေနဆုိးမ်ားအလယ၌္  လအူမ်ားအျပား 
ပါဝငသ္ည္ ့ညွိႏႈငိ္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လပု္ေဆာငခ္ဲၿ့ပီး ေနာကတ္စ္ႏစွခ္န္႔အၾကာတြင ္
အဆုပိါ CDA အဖြ႕ဲသည ္ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒအသစတ္စခ္ကုု ိအဆု ိတငသ္ြင္းခဲၿ့ပီး လႊတ္ေတာမ္ ွ
အတည္ျပဳခဲသ့ည။္ ယင္း ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒသစ၏္ အေျခခအံတု္ျမစအ္ျဖစ ္ပါဝင္ေန ေသာအခ်ကမ္်ားမွာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဆိနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္ထားရွိေရးႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ ္
ကုယိစ္ားလယွမ္်ား ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္းအတြက ္အလုံးစုံျပဳျပငစ္စ္ေဆးထားေသာ စနစတ္စခ္ ု
ပါဝင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ဖူးသည့္ Block Vote စန္ကုိမူ စြန္႔လႊတ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူႀကမ္း ေရးဆြဲသူမ်ားသည္  စင္ၿပဳိင္ (Parallel) 
စနစတ္စခ္ကုု ိထုငိ္းႏုငိင္တံြင ္စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေလသည။္ ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့
မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၄၀၀ ျဖင့္ ယခင္ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အမ်ားအျပား 
ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အစားထုိခဲ့သည္။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
၎တုိ႔ႏွစ္သက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အတြက္ ဆႏၵမဲတစ္မဲသာ ေပးၾကရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒေၾကာင္ ့တစ္ႏုငိင္လံုံး အတုငိ္းအတာကု ိမဆဲႏၵနယတ္စခ္အုျဖစ ္သတမ္တွ၍္ 
PR စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ ရွိ ဒုတိယအမ်ဳိးအစား 
ကုယိစ္ားလယွအ္လႊာတစခ္ကုု ိေပၚေပါက္ေစခဲသ့ည။္ အဆုပိါ သတမ္တွထ္ားသည္ ့အလႊာအတြက ္
အမတ္ေနရာ ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ႏိငုဖ္ုိ႔ဆုလိွ်င ္ပါတတီစခ္သုည ္ပါတစီာရင္းလုကိ္ေပးေသာ ဆႏၵမ၏ဲ 
အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မျဖစ္မေန ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီတုိင္း 
သည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ား စဥ္းစားႏုငိရ္နအ္လုိ႔ဌာ ကိုယုစ္ားလယွအ္မညစ္ာရင္းတစခ္စုကီု ိအဆုိျပဳၾကရၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနျဖင့္မူ မဲဆႏၵနယ္ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္အတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခုႏွင့္ 
ပါတစီာရင္းအတြက ္ဆႏၵမတဲစခ္ဟု၍ူ ဆႏၵ မဲႏစွခ္စု ီေပးၾကရသည။္ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္
မဆဲႏၵနယအ္လုကိ္ျဖစ္ေစ၊ ပါတအီလုကိ္ျဖစ္ေစ မညသ္ုိ႔ ဝင ္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိမ္ညက္ု ိေရြးခ်ယၾ္ကရသည။္ 
အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အလႊာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္ေနျခင္းမရွိပါ။ 
အလႊာတစ္ခုတြင္ရွိေသာ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားသည္ အျခားအလႊာတစ္ခုရွိ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ အေရအတြကအ္ေပၚ မညသ္ည္န့ည္းႏငွ္မ့ွ် မွတီည္ေနျခင္းမရွဟိ ုဆုလိုသိည။္ 

၁၉၉၇ အေျခခဥံပေဒသည ္ထုငိ္းႏိငုင္တံြင ္ပထမဆုံးဟဆုုရိမည္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့
အထက္လႊတ္ ေတာ္ကုိလည္း ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါေသးသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၀၀ 
ဦးကုိ SNTV စနစ္က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္လည္း 
ကုယိစ္ားလယွတ္စ္ေနရာသာ ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္ ွ၁၈ ေနရာ ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားအထ ိ
အမ်ဳိးမ်ဳိးတညရ္ွခိဲသ့ည။္ SNTV စနစက္ု ိထုငိ္းဟန္ေျပာင္း၍ က်င္းပေသာ အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ြင ္
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ လွည့္ကြက္ကေလးတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ အေျခခံဥပေဒ 
ျပငဆ္င္ေရးဆြသဲမူ်ားသည ္ဆနိတိအ္ထကလ္ႊတ္ေတာ ္အခ်င္းခ်င္းစကားစစထ္ုိး အႏိငုလ္ုေနေသာ 
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စိတ္ရႈပ္ဖြယ္ အေျခအေနမွ ကင္းေဝးေစလုိၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းကုိ တားျမတ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္မျပဳေပ။ 

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကားအဘယ္နည္း။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲသ့ည္အ့တိငု္း အေျခခဥံပေဒမၾူကမ္း ေရးဆြသဲမူ်ား၏ အဓကိ ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအနကမ္ ွတစခ္မုွာ 
ထုငိ္းႏိငုင္၌ံ ပါတမီ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းကု ိေလွ်ာခ့်ရန္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ပ့င ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ပါတီစာရင္းထားရွိေသာအလႊာတြင ္
အနည္းဆုံးရရွိရမည့္ ေထာက္ခံမဲသတ္မွတ္အဆင့္ကုိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား အထေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပါတီအေရအတြက္မွာ ၁၉၉၇ မတုိင္မီက ပ်မ္းမွ် ၆.၂ ရွိခဲ့ရာမွ ၃.၁ အထိ 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ဤ အေျခအေနသည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီအေရ အတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္သည္ သာမက 
မဆဲႏၵနယအ္သီးသီးရွ ိပါတမီ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား လည္း ပုမိုိေကာင္းမြနလ္ာေၾကာင္း 
ညႊန္းဆုိလ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထုိင္းရက္ထုိင္းပါတီ Thai Rak Thai 
တစ္ခုတည္းက ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ 
အမ်ားစုကုိ ရရွိလုနီိးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္း ပါတီငယ္တစ္ခု ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၎ႏွင့္ပူးေပါင္းလုိ
က္ေသာအခါတြင္မူ အဆိုပါ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပါတီစာရင္းတစ္ခုထားရွိျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္းယွဥ္ၿပဳိင္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ေဆာငရ္ြက္ေပးႏုငိခ္ဲ့ျခင္းသည ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားႏငွ္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအဖုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးကစိၥမ်ားႏငွ္ ့
စပလ္်ဥ္း၍ ပါတမီဝူါဒအေျခအေနမ်ား အေပၚ ပု၍ိအာရုစံုကိမ္လိာေစလမိ္မ့ညဟ္ ုအေျခခဥံပေဒမၾူကမ္း 
ေရးဆြဲသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထုိအတုိင္းပင္ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲသမုိင္း ေၾကာင္းတြင္ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုိင္းရက္ထုိင္းပါတီမွ ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါဝင္၍ အတူတကြ 
ပူး ေပါင္းထားသည့္ ပါတီဗဟုိျပဳေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ 
ႀကဳိးပမ္းေဆာငရ္ြကခ္ဲၾ့က သည။္ ပါတမီ်ားသည ္၎တုိ႔လကက္ုငိ္ျပဳထားသည္ ့မဝူါဒအေျခခမံ်ားအလုကိ ္
၎တို႔ဘာသာ ခြဲျခားသတမ္တွခ္ဲၾ့ကၿပီး တစခ္ါတစရ္၌ံ ထုသိုိ႔ပါတတီစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ ုကြာျခားမႈမ်ားကုပိင ္
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ ႔ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ပါတီစနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ခန္႔မွန္းရာ၌ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဂရုုျပဳထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ - ယင္းပါတီဗဟုိျပဳ မဟာဗ်ဴဟာသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ မူလအားျဖင့္ 
ပါတီစာရင္းရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵ ၄၀၀ အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္မူ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဗဟုိျပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိပင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ေၾကာင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးေထာက္ပံ့မႈ ကြန္ယက္မ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေနဆဲဆုိ သည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါ။ 
(ယင္းစနစ္က ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားသည္ Block Vote စနစ္ထက္ အတန္ငယ္ 
ေလ်ာ့နည္းေနသေယာင္ ရွိေသာ္လည္း)။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္ေၾကာင္ ့
ကုိယ္ စားလွယ္တစ္ေနရာ ရရွိရန္လုိအပ္ေသာ ပ်မ္းမွ်မဲအေရအတြက္သည္ သိသိသာသာ 
က်ဆင္းသြားရသည။္  ထုသိုိ႔ျဖစရ္ ျခင္းမွာ လႊတ္ေတာတ္ြင္း၌ အမတ္ေနရာမ်ား ပု၍ိျဖည္စ့ြကထ္ားျခင္းႏငွ္ ့
ယခင္ Block Vote စနစ္မွ ကုိယ္စားတစ္ဦး တည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ အသုံးျပဳစနစ္သုိ႔ ေျပာင္း
လကဲ်င္သ့ုံးျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ဤအခ်ကက္ ပဂုၢဳလိ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကု ိစြန္႔လႊတ္ေစမည္ ့
ဆြဲေဆာငမ္ႈမ်ားကု ိအားေလ်ာ့ေစခဲသ့ည။္ အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာကတ္င ္ေျမွာကခ္ရံရန ္လုအိပ္ေသာ 
ဆႏၵမဲအေရအတြက္ နည္းပါးေလေလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔၏ ပုဂၢဳိလ္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကု ိအသုံးခ်ၾကရနပ္ု၍ိ ျဖစ္ႏိငု္ေလေလသာ ျဖစသ္ည။္ နဂိုံးခ်ဳပအ္ေနျဖင္ ့ဆုရိေသာ ္
ဘက္လုိက္ျခင္းမရွိေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ SNTV စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
လုိက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပါတီကုိသာ အေလးအနက္ထားတတ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာမႈကုိ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ေလသည္။ 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္မည္ဆုိပါက 
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ လုိေနေသးသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိရုံ ျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၏ ရလဒမ္်ားသည ္နည္းလမ္းသစမ္်ားကု ိေဖာည္ြန္းလ်ကရ္ွသိည ္ကုလိည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းရက္ထုိင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာ ၏ တစ္ 
ႀကမိတ္ည္းႏငွ္ ့ဇာတလ္မ္းျပတခ္ဲသ့ည္ ့အေၾကာင္းအရာဗ်ဴပၸတက္ု ိေဖာည္ြန္းႏိငုလ္မိ္မ့ညက္ုလိည္းေ
ကာင္း အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအား ေရြးေကာက္ပြဲ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ (တစ္ခါတစ္ရံ၌ မရည္ရြယ္ေသာ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္) စိတ္ဝင္တစားေလ့လာထုိက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ 
ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါေတာ့သည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ဆီနီေဂါ 

အာဖရိကရွိ ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ 

ရစ္ခ်တ္ ဗင္းဂေရာ့ဖ္

ဆနီီေဂါႏုငိင္သံည ္တာဝနထ္မ္းေဆာငလ္်ကရ္ွိေသာ သမၼတကုရိာထူးမွျဖဳတခ္်၍ ဒမီုကိေရစနီည္းက် 
အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကုိ အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ အာဖရိက၏ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ 
ႏိငုင္မံ်ားထမဲ ွတစ္ႏိငုင္ံျဖစ္ေလ သည။္ သမၼတအဆင္က့ု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္န ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္စနစ္ႏွင့္ 
အလားသ႑န္တူညီၿပီး ပထမအေက်ာ့တြင္ မဲအမ်ားဆုံးရရွိထားသူမ်ားကုိသာ ဒုတိယအေက်ာ့ 
ရႈံးထြကအ္ဆင္က့ု ိဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ေစသည္ ့ႏစွ္ေက်ာ့ျပနစ္နစတ္စမ္်ဳိးကု ိအသုံးျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည။္ 
ပါတီမ်ားအဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အဆုိျပဳ တင္ျပ 
ရန ္ဆြဲေဆာငမ္ႈမ်ားရွထိားၾကၿပီး မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္လ့ည္း ၎တုိ႔အမနွတ္ကယ ္ႏစွသ္ကသ္ည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိသာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရၾကသည့္အတြက္ ဒုတိယအေက်ာ့၌ 
‘ဗ်ဴဟာနည္းက် တြက္ခ်က္မဲေပးရျခင္း’ ကုိ ေရွာင္းရွားႏုိင္ၾကေလသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ 
အတုိက္အခံပါတီမ်ားသည္ သမၼတ အဗၺဒူဒီေအာ့ဖ္ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့အႏိုင္ရရွိမႈကုိ 
လကသ္င့မ္ခခံဲၾ့ကေပ။ ထုိ႔ျပင ္ယခငက္ ျပဳလပုထ္ားခဲ့ေသာ သေဘာတညူ ီခ်ကအ္ရ ယင္းပါတမီ်ားသည ္
ကာလတာရညွ ္အာဏာဆကတ္ုကိ ္ရယထူားခဲ့ေသာ ဆုရိယွလ္စပ္ါတ ီ(Parti Socialiste သုိ႔မဟတု ္
PS) ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ လက္ရွိသမၼတကုိ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ရန္ အတုိက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္သူ သမၼတေလာင္း အဗၺဒူလာယီဝါဒီ၏ ေနာက္တြင္စုစည္းမိၾကေလသည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာက္ု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကမ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ား ၁၉၇၈ ႏုငိင္ံေတာစ္ာရင္း 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR) စနစ္သီးသန္႔မွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စနစ္ 
ႏွစ္မ်ဳိးေရာထားသည့္ ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္ စနစ္ (Parallel စနစ္) သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ ယင္းစနစ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾက သည္။ ျပဳလုပ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈအမ်ားစုသည္ အာဏာရပါတီ၏ ေနရာအမ်ားစု ရယူထားမႈကုိ ဆက္လက္တည္ 
တံ့ေစလ်က္ အတိုက္အခံပါတီအခ်ဳိ႕ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရၾကေစရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဤနည္းအားျဖင္ ့ဒမီုကိေရစ ီနည္းလမ္းက် တရားဝငမ္ႈကု ိျဖစ္ေပၚေစရန ္ျဖစ္ေလသည။္ အျခားစနစ္ေရာ 
အေတာမ္်ားမ်ားကဲသ့ုိ႔ပင ္ဆနီီေဂါႏိငုင္သံည ္ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား၏ တစစ္တိတ္စပ္ုငိ္းအတြက ္
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ႏိငုင္ံေတာစ္ာရင္းေပၚတြင ္မွတီည္ေနရေလ သည။္ အျခားစငၿ္ပဳငိစ္နစမ္်ားႏငွ္ ့မတသူည္အ့ခ်ကမ္ွာ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းထက္ ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ား စုကုိယ္စားျပဳ (PBV) စနစ္ကုိ 
အေျခခ၍ံ ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားတြင ္ဆုံးျဖတ ္ျခင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ 

(အႀကမ္းဖ်င္းအားျဖင္ ့စစုုေပါင္းဆႏၵမ၏ဲ ထကဝ္ကန္ီးပါးခန္႔ရွိေသာ) အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ PR စနစ ္၏ 
အမတ္ေနရာ မ်ားကု ိပါတတီစခ္စု၏ီ ႏုငိင္ံေတာစ္ာရင္းအတြက ္ေပးထားေသာဆႏၵမမဲ်ားမ ွခြဲေဝေပးၿပီး 
မဲေဝစပုမာဏတစမ္်ဳိးကု ိျဖစ္ေစေသာ Hare ပုံေသနည္းပါရွသိည္ ့အႀကီးဆုံး အၾကြင္းရေစသည္န့ည္း 
(Largest Remainder Method) ကုိ က်င့္သုံးသည္။ အျခားအမတ္ေနရာမ်ားကုိမူ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ဌာေနပုိင္နက္ ၃၀ အတြင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ 
အသာရထားေသာမဲမ်ားျဖင့္ ျဖန္ ႔ေဝေပးသည္။ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေျမာက္အမ်ားရရွိရန္ 
ေစာဒကတက္ေလ့ရွိၾကၿပီး လက္တေလာ အာဏာရထားသည့္ ပါတီဘက္မွလည္း အၿမဲလုိလုိ 
ဘက္မွ်မႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
အမတ္ေနရာ အသာစီးရယူထားမႈအျပင္ စင္ၿပဳိင္စနစ္အရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမတ္ေနရာကုိပါ 
ထပ္ေပါင္းရယူထားျခင္းျဖင့္ ၎၏အာဏာကုိ ဆက္လက္တည္တံ့ေစေရးကို အေသအခ်ာ 
ျပဳလုပ္ ၿပီးျဖစ္မွသာ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၉၈ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
ရည္ရြယ္၍ အာဏာရ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ (PS) သည္ အသာစီးရ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၀ ကုိ 
ထပ္မံေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈကုိ ထပ္မံေျပာင္းလဲခဲ့ျပန္သည္။ 
ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵမဲအမ်ားစု (၅၀.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွ်ကုိသာ 
ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား၏ ၁၈ ေနရာကုိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သမၼတ ‘ဝါဒီ’ အတိုက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ပါတီအာဏာရရွိေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပး 
ႏိငု္ေရးအတြက ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ြင ္ပု၍ိအခ်ဳိးညမီွ်မႈရွိေစရန္ႏငွ္ ့ပါတဗီဟုိျပဳမဲေပး 
စနစ္ျဖစ္သည့္ (PBV) စနစ္အား မွီခုိေနမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ မရမကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေသာအခါတြင္မူ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီ (PS) ၏ ေနာက္ကြယ္မွ 
စက္ပုန္းခုတ္ေနမႈမ်ားကုိ ခါးခါးသီးသီးထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာဝါဒီသည္ အဆုိပါ မွ်တမႈမရွိေသာ 
ပုံေသနည္းကု ိေျပာင္းလပဲစ္ႏိငုမ္ည္ ့ရာထူးေနရာကု ိရရွခိဲသ့ည။္ သမၼတရာထူးကု ိထနိ္းခ်ဳပထ္ားလုကိ္ႏိငု၍္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အာဏာရရွိလာသည့္အခါ သမၼတ ‘ဝါဒီ’ အေနျဖင့္ 
မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္မူ်ား၏ အလု ိအတုငိ္း ပုမိုကိိယုစ္ားျပဳခြင္ ့ရရွိႏုငိရ္န္ႏငွ္ ့၎၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲျဖစသ္ည္ ့
(ဆနီီေဂါ ဒမီုကိရကတ္စပ္ါတ ီ(PDS) မ ွဦး ေဆာငဖ္ြ႕ဲစည္းထားသည္ ့SOPI ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ) အတြက ္
အခြင္အ့လမ္းမ်ား ပုမိုခိ်႕ဲထြင္ႏိငုရ္န ္ႀကဳိးပမ္းႏိငုခ္ဲသ့ညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္၎၏ပါတအီတြက ္
လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္ အေျမာက္အမ်ားကုိ ပုိမုိရရွိလာၿပီး ၎၏သမၼတ ရာထူးကုိ အျပည့္အဝ 
အသုံးျပဳခြင့္ရလာသည့္အခါတြင္မူ တစ္ခ်ိန္က အလြန္တရာ မွ်တမႈမရွိေသာ စနစ္ဟူ၍ ၎ 
ေဝဖန္ထုိးႏွက္ခဲ့ဖူးေသာစနစ္သည္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းလာသည္ဟုသာ 
ထင္ရေပေတာ့သည္။ 

ဆုရိယွလ္စပ္ါတ ီ(PS) ႏငွ္ ့တစခ္တုည္းေသာ ပါတႀီကီးျဖစသ္ည္ ့တုိးတက္ေရး မဟာမတိတ္ပ္ေပါင္းစ ု
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(AFP) တုိ႔ကလည္း မဲဆႏၵနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မဲအသာရႏိုင္မႈ အလားအလာရွိေနျခင္းကုိ 
သိႏွင့္ေနၾကသည့္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ခြဲေဝရာ၌ မဲအသာရမႈကုိသာၾကည့္သည့္ PBV 
စနစ္ကုိ အေလးအနက္ထားလုိက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစႏုိင္သည္ဟု 
ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲအသာရမႈစနစ္ 
အသုံးျပဳမည္ဘ့ကက္ိ ုအေလးသာေစခဲၾ့ကသည။္ ပါတငီယမ္်ားကမ ူႏိငုင္ံေတာစ္ာရင္း အသုံးျပဳမည္ ့
အဆင္က့ု ိအေျခခံေသာ အခ်ဳိးညမီွ်မႈရွိေစသည္ ့စနစသ္ကသ္ကက္ုသိာ အသုံးျပဳရန ္တုကိတ္ြန္းၾကၿပီး 
အခ်ဳိ႕ကလည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာႏွင့္ ဆႏၵမဲျဖန္႔က်က္မႈတစ္မ်ဳိးကုိ 
ဖနတ္ီးေပးႏိငုမ္ည္စ့နစက္ု ိေတာင္းဆုၾိက ျပနသ္ည။္ အာဏာရ ဆနီီေဂါ ဒမီုကိရကတ္စပ္ါတ ီ(PDS) 
သည ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ၏္ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ အေရ အတြကက္ု ိ၁၄၀ မ ွ၁၂၀ အထ ိေလွ်ာခ့်ရန ္
ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး မဲအသာရ၊ မဲအခ်ဳိးက်ပုံစံႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ျဖန္႔က်က္မႈအခ်ဳိးကုိ 
၇၀း၇၀ ထားရွိေနရာမွ မဲအသာရကိုယ္စားလွယ္ပမာဏ ၆၅ ေနရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္း ျဖင့္ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ပမာဏ ၅၅ ေနရာဟူ၍ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
ဆီနီေဂါ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DPS) သည္ ပါတီသစ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ 
ဌာေနပုငိန္က ္အေတာမ္်ား မ်ားတြင ္မဲအသာျဖင္ ့အႏိငုရ္ရွိႏိငုလ္မိ္မ့ညဟ္ ုတြကက္နိ္းခ်ခဲၾ့ကသည။္ 
ဤသုိ ႔ျဖင့္ ၎၏ဆႏၵမဲေထာက္ခံမႈွႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက ၎၏ကုိယ္စားလွယ္ေနရာေဝစုကုိ 
တုိးျမွင့္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ 

ယင္းတြက္ဆမႈမ်ား မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ SOPI ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည ္
ဆႏၵမပဲမာဏ၏ ထကဝ္က္ေအာက ္(၄၉.၆ ရာခုငိ္ႏႈန္း) မွ်သာ ရရွခိဲ့ေသာလ္ည္း ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ 
၁၂၀ ရွိသည့္ အနက္ ၈၉ ေနရာ (၇၄.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ အႏိုင္္ရရွိခဲ့သည္။ ယခင္အာဏာရပါတီ 
ျဖစ္ေသာ ဆုရိယွလ္စပ္ါတ ီ(PS) သည ္၁၇.၄ ရာခုငိ္ႏႈန္းမွ် ဆႏၵမသဲာရရွိေသာေၾကာင္ ့ဒတုယိေနရာျဖင္ ့
လက္စသတ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိးက်စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းအားလုံး 
တြင္လည္း ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀ ေနရာမွ်ကုိသာ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေမာ့စၥတာဖာ နီယက္ဆီ၏ 
တုိးတက္ေရး မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (AFP) က (ဆႏၵမဲ ၁၆.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္) ဆႏၵမဲေပးပြဲ၏ 
တတိယေနရာကုိ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ (PS) ကုိေက်ာ္၍ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၁ 
ေနရာကုိရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားအနက္ ၂ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ပုိင္နက္တစ္ခု၌ 
ပထမေနရာျဖင့္ အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ မဲအသာရ မႈစနစ္ဘက္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစသ္ည။္ ဒမီုကိရကတ္စ ္အသြငသ္စ္ေျပာင္းလဲေရးသမဂၢ (UDR) ကလည္း ဆႏၵမ ဲ၃.၇ ရာခုငိ္ႏႈန္းျဖင္ ့
ကုယိစ္ားလယွ ္ေနရာ ၃ ခကုု ိရယူႏိငုခ္ဲၿ့ပီး ယင္းေနရာ သုံးခအုနကတ္စခ္မုွာ ၎တုိ႔သမဂၢ ေခါင္းေဆာင၏္ 
ဇာတိေျမျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမပုိင္နက္ငယ္ရွိ ကုိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲအသာရမႈျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အာဖရိက ဒီမုိကေရစီႏွင္ ့
ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ (AJ/PADS) ကမူ ဆႏၵမဲ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ်ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေနရာရရွိခဲ့ၿပီး 
ယင္းေနရာ ၂ ေနရာစလုံးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းမွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည္ ့
(Largest Remainder Method) ကု ိအသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးတရား အျဖစ ္အျခားပါတငီါးခသုညလ္ည္း 
ဆႏၵမဲမ်ား၏ မဲေဝစုအျပည့္အဝကုိ မရရွိၾကေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းတြင္ အမတ္တစ္ေနရာစီ 
ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ စာရင္းမ်ားအရ တင္ျပထားေသာ က်န္ရွိပါတီ ၁၅ ခုကုိမူ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ 
ခြဲေဝေပးျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
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၂၀၀၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈသည္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ အာဏာရစဥ္က 
ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ေသာ ျမင့္မားလွသည့္ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈႏႈန္းထားကုိပင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၃ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ၇၀ ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္း၌ အခ်ဳိးက်ပုံေသနည္းကုိ 
အသုံးျပဳ၍ ခြဲေဝေပးခဲ့ၿပီး ဌာေနပုိင္နက္အဆင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၅၀ 
ကုိမူ ပါတီဗဟုိျပဳသည့္ (PBV) ျဖင့္ခြဲေဝေပးသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားကုိ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွစ္ခု အသုံးျပဳ၍ ၇၀း၇၀ အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ခြဲေဝေပးခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈသည္ 
အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္မူ ယင္းအခ်ဳိးမညီမွ်မႈသည္ 
သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ ၿပီး အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္သည္ FPTP စနစ္က်င့္သုံးေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲအမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားထက္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ဟု 
ဆုိႏုငိသ္ည။္ ယင္း၏အက်ဳိးဆကအ္ေနျဖင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ၏္ တရားဝငမ္ႈသည ္ယုယိြင္းခဲ့ေလသည။္ 
ဒမီုကိေရစီျပဳျပင ္ေျပာင္းလမဲႈျပဳရနဟ္ူေသာ အေျခခံျဖင္ ့ေၾကြးေၾကာခ္ဲ့ေသာ SOPI ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲသည ္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရွိလာေသာအခါ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသက္သက္အတြက္ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ား ႀကဳိးကိငု္ျခယလ္ယွ္ျခင္းျဖင္ ့ေနာက္ေၾကာင္းျပနလ္ညွ္မ့ႈမ်ား ျပဳလပုခ္ဲ့ေလသည။္ 
ဆီနီေဂါႏိုင္ငံ၌ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးလ်က္ရွိေသာ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ စင္ၿပဳိင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ 
ဆုံးျဖတခ္ဲ့ျခင္း၏ ရည ္ရြယခ္်ကမ္ွာ ပါတမီ်ားအၾကား ညွိႏႈငိ္းလပု္ေဆာင္ေနမႈကု ိပ်က္ျပားေစျခင္းျဖင္ ့
အတုိက္အခံပါတီမ်ားအား အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴဟာနည္းက်တြက္ခ်က္မဲေ
ပးျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်လုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အႀကီးဆုံးပါတီအတြက္ 
အက်ဳိးအျမတရ္ရွိေစမည ္ျဖစသ္ည။္ ယင္းအာဏာရပါတသီည ္အခ်ဳိးက်ဆႏၵမဲေပး စနစက္ု ိသာမက 
အသာစီးရဆႏၵမဲေပးစနစ္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိပါ ၿခဳံငုံမိေစသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုသာ ျပဳရေသာ မဲျပားပုံစံ 
တစမ္်ဳိးကိ ုေရးဆြအဲသုံးျပဳျခင္းျဖင္ ့၎တုိ႔၏ရညရ္ြယခ္်ကက္ု ိဆကလ္ကအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာခ္ဲသ့ည။္ 
အခ်ဳိးက် ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားသည ္ပါတတီစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲတစခ္မု ွရရွထိားေသာ 
စစုုေပါင္း ဆႏၵမအဲေရ အတြကက္ု ိမွတီည္ေနရသည္အ့တြက ္ဆနီီေဂါ အတုကိအ္ခပံါတမီ်ားအားလုံးသည ္
၎တုိ႔၏ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း မ်ားအား မအဲသာရစနစ္ျဖင္ ့ဆုံးျဖတသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားရွသိေလာက ္
အဆုိျပဳတင္ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ား ခြဲေဝေပးရန္အတြက္ 
မဆဲႏၵနယခ္ရုငိအ္ဆင္တ့ြင ္ေပးထားေသာ ဆႏၵမမဲ်ားအားလုံးကု ိအတတူကြ ေပါင္းထည္လ့ုကိ္ျခင္းသည ္
မဆဲႏၵနယအ္သီးသီးရွ ိပါတမီ်ားအခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈငိ္းေဆာငရ္ြကရ္ာမ ွရရွလိာ မည္ ့အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကု ိ
ေလ်ာန့ည္းေစသည။္ ထုိ႔ျပင ္ဗ်ဴဟာနည္းက် တြကခ္်ကမ္ဲေပးျခင္းထက ္ရုိးရုိးတန္းတန္း ပုမံနွအ္တုငိ္း 
မဲေပးရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အာဏာရပါတီသည္ 
မဲအသာရမႈ ျဖင့္ တြက္ယူေသာ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

စနစ္မ်ား ေရာေႏွာထားသည့္ စင္ၿပဳိင္စနစ္ကုိ ေဒသအဆင့္ (ေက်းလက္ေကာင္စီအဆင့္) ႏွင့္ 
စညပ္ငသ္ာယာ အစုိးရ အဆင္မ့်ားတြငလ္ည္း အသုံးျပဳလ်ကရ္ွသိည။္ ေကာငစ္တီုငိ္း၌ အႏိငုရ္ပါတအီဖုိ႔ 
မအဲမ်ားစ ုျပတ္ျပတသ္ားသား ရရွိႏိငု ္ရနအ္တြက ္စညပ္ငသ္ာယာ နယ္ေျမေဒသတစခ္လုုံးအတြက ္
ပါတဗီဟုိျပဳ (PBV) စနစက္ု ိအသုံးျပဳ၍ အစတုစခ္တုည္း တြင ္ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ ထကဝ္ကခ္န္႔ကု ိ
ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ထက္ဝက္ကုိမူ ေက်းလက္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ 
စညပ္ငသ္ာယာ နယ္ေျမေဒသတစခ္လုုံးကု ိမဆဲႏၵနယတ္စခ္တုည္းအျဖစ ္သတမ္တွ၍္ စာရင္းလုကိ ္
အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ List PR စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ 
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ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ေရတုိႏိုင္ငံေရး 
အက်ဳိးအျမတ ္ရရွိေရးသညသ္ာ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတစခ္ုျဖစ္ေၾကာင္း ဆနီီေဂါႏုငိင္၏ံျဖစရ္ပက္ 
ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ ကၽြက္ကၽြက္ညံေအာင္ ေတာင္းဆုိုခဲ့ေသာ 
အတိုက္အခံပါတီသည္ အစုိးရအာဏရရွိလာသည့္အခါ ရုတ္ခ်ည္းအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာပုံရေသာ 
ရွိရင္းစြဲအေျခအေနအတြက္ ခုခံေျပာဆုိလာၾကျပန္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 
မေကာင္းသည္အ့ခ်ကတ္စခ္မုွာ အကယ၍္မ်ား ေရြးေကာကပ္ြခဲ်နိခ္ြငလ္ွ်ာသည ္ဆုရိယွ ္လစပ္ါတ ီ(PS) 
ဘကသ္ုိ႔သာ ယမိ္းသြားမညဆ္ုပိါလွ်င ္အတိကုအ္ခမံ်ားအတြက ္ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာရရွမိႈကု ိပုထိင ္
ဟပ္ႏိုင္ေစၿပီး SOPI ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ ၎တုိ႔ရွိေနခဲ့သည့္ေနရာတြင္သာ 
ျပန္ေရာက္သြားေစမည့္ စင္ၿပဳိင္ Parallel စနစ္၏ (PBV) စနစ္ အသုံးျပဳေသာအပုိင္းတြင္သာ 
ပု၍ိအေလးအနကထ္ားၾကေတာမ့ညမ္ွာ ေသခ်ာသေလာကရ္ွိေလသည။္ တစန္ည္းအားျဖင္ ့အဆုပိါ 
ေဆာင္ရြက္မႈအား ႏွစ္ပါတီစနစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစေသာ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုဟူ၍လည္း 
ရႈျမင္ႏုငိပ္ါေသးသည။္ ယင္းႏစွပ္ါတစီနစအ္ရဆုလိွ်င ္ျဖစ္ေပၚလတၱ႕ံေသာ မညသ္ည္ ့တတယိအငအ္ားစ ု
ႏိုင္ငံေရးပါတီမဆုိ အဆုိပါအက်ဳိးတူခံစားသည့္ ပါတီႏွစ္ၾကားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရပ္တည္ ႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ 
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ဇယား ၅ - ပူးတြဲစင္ၿပိဳင္စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံမ်ား 

ႏုိင္ငံမ်ား အခ်ိဳးက်ကုိယ္စား ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္   အမတ္ေနရာ

 ျပဳစနစ္သုံး အမတ္ (သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္) (သုိ႔မဟုတ္)  အေရအတြက္

 ေနရာအေရအတြက္ သုံး အမတ္ေနရာ အေရ အျခားစနစ္

  အတြက္

အင္ဒုိရာ 14 (50%) 14 (50%) PBV 28

အာေမးနီးယား 56 (43%) 75 (57%) FPTP 131

အဇာဘုိင္ဂ်န္ 25 (20%) 100 (80%) TRS 125

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 150 (64%) 85 (36%) TRS 235

ဂီနီ 76 (67%) 38 (33%) FPTP 114

ဂ်ပန္ 180 (37.5%) 300 (62.5%) FPTP 480

ကာဇက္စတန္ 10 (13%) 67 (87%) TRS 77

ကုိရီးယားျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ 56 (19%) 243 (81%) FPTP 299

လစ္သြာနီးယား 70 (50%) 71 (50%) TRS 141

မုိနာကုိ 8 (33%) 16 (67%) BV 24

ပါကစၥတန္ 70 (20%) 272 (80%) FPTP 342

ဖိလစ္ပုိင္ 52 (20%) 208 (80%) FPTP 260

ရုရွား 225 (50%) 225 (50%) FPTP 450

ဆီနီေဂါ 55 (46%) 65 (54%) PBV 120

ဆုိက္ရွဲလီစ္ 9 (36%) 25 (74%) FPTP 34

ထုိင္ဝမ္ 49 (22%) 176 (78%) SNTV 225

တာဂ်စၥတန္ 22 (35%) 41 (65%) TRS 63

ထုိင္း 100 (20%) 400 (80%) FPTP 500

တီေမာ-လက္ဆီ 75 (85%) 13 (15%) FPTP 88

တူနီးရွား 52 (80%) 37 (20%) PBV 189

ယူကရိန္း 225 (50%) 225 (50%) FPTP 450

၁၃၆။ အားသာခ်ကမ္်ား - အခ်ဳိးမညမီွ်မႈ သေဘာအရဆုလိွ်င ္စငၿ္ပဳငိစ္နစ၏္ အခ်ဳိးမညမီွ်မႈသည ္ဗဟ/ု
အမ်ားစ ုကုယိ ္စားျပဳ စနစသ္ီးသန္႔ႏငွ္ ့PR စနစသ္ီးသန္႔တုိ႔၏ အခ်ဳိးမညမီွ်မႈ ပမာဏၾကားေလာကတ္ြင ္
ရွသိည။္ အားသာခ်ကတ္စခ္ ုမွာ PR စနစသ္ုံး အမတ္ေနရာမ်ား လုလံုံေလာက္ေလာကသ္ာရွမိညဆ္ုပိါက 
ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစသ္ုံး ေရြး ေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အႏိငုမ္ရရွခိဲသ့ည္ ့လနူည္းစပုါတမီ်ားသည ္
PR စနစ္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ရရွိရုံ ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵမဲမ်ား ေပးအပ္ခံရႏုိင္ဖြယ္ 
ရွိပါေသးသည္။ ထုိ႔ျပင္ သီအုိရီအရ စင္ၿပဳိင္စနစ္တစ္ခုသည္ PR စနစ္ သီးသန္႔ေလာက္ ပါတီစနစ္ကု ိ
အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ႏိုင္ေစျခင္းမရွိပါ။ 

  ေရြးေက
ာက

္ပြဲ စံနစ္မ်ား ႏွင့္ ယ
င္းတ

ို႔၏
 အ

က
်ိဳးဆ

က
္မ်ား
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၁၃၇။        အားနည္းခ်က္မ်ား -MMP စနစ္အရဆုိလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး 
ေပၚထြက္ေစသည။္ ထုိ႔ျပင ္စငၿ္ပဳငိ ္Parallel စနစမ္်ားသညလ္ည္း အခ်ဳိးညမီွ်မႈႏငွ္ ့ပတသ္ကလ္ာလွ်င ္
ပုံေသအာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားသည္ ဆႏၵမဲအေျမာက္အမ်ား ရရွိေစကာမူ 
ကုယိစ္ားျပဳခြင္မ့ရျခင္းမ်ဳိး ရွိႏိငုပ္ါေသးသည။္ စငၿ္ပဳငိစ္နစမ္်ား သည ္အျခားစနစမ္်ားႏငွ့္ႏႈငိ္းစာေသာ ္
ရႈပ္ေထြးမႈရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစသည္။ 

အျခားေသာ စနစ္မ်ား

၁၃၈။    ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစ၊္ အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစနစ္ႏငွ္ ့စနစ္ေရာမ်ားအေနျဖင္ ့
မည္သည့္ အမ်ဳိးအစားတြင္မွ တိတိပပ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အျခားစနစ္အေျမွာက္အမ်ားလည္းရွိပါ
သည္။ အဆုိပါစနစ္မ်ားတြင္ Single Non-Transferable Vote၊ Limited-Vote ႏွင့္ Broda Count 
တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ယင္းစနစ္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ PR 
စနစ္ႏွင့္ Plurality /Majority စနစ္မ်ား၏ အခ်ဳိးညီမွ်မႈၾကားရွိ အေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

လႊဲဲေျပာင္း၍ မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္

၁၃၉။ လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ SNTV အရ မဲဆႏၵရွင္တုိင္းသည္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခုစီသာေပးရၿပီး (FPTP စနစ္ႏွင့္မတူသည္မွာ) 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီ၌ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာထက္ပုိ၍ ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
စစုုေပါင္းဆႏၵမ ဲအမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားက ယင္းေနရာမ်ားကု ိရရွၾိကမည ္ျဖစသ္ည။္ 
SNTV စနစ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား စိန္ေခၚမႈတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵမဲ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ်ရရုံျဖင့္ 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးသည ္ေရြးေကာကတ္င ္ေျမွာကခ္ရံႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဆႏၵမ ဲ၅၀ ရာခိငု္ႏႈန္းခန္႔ 
ရရွိထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါက အမတ္ ၄ ဦး ေရြးခ်ယ္ မည့္နယ္၌ အမတ္ေနရာ ၂ ခုကုိ 
ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ကုိယ္စားလွယ္တုိင္းက ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း က်စီရရွိပါက 
ထုသိုိ႔ ျဖစ္ေပၚလမိ္မ့ည္ျဖစၿ္ပီး အကယ၍္ ကုယိစ္ားတစဥ္ီးဦးက ၄၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းရရွ၍ိ အျခားတစဥ္ီးဦးက 
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိလွ်င္မူ ဒုတိယကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး တင္သြင္းထားသည္ဆုိပါက ‘မဲခြဲျခား’ 
ရသည့္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ အမတ္ေနရာႏွစ္ေနရာ ရရွိရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
နည္းပါးသြားပါလိမ့္မည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင္ လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ SNTV ကုိ အာဖဂၢန္နစၥတန္၊ 
ေဂ်ာ္ဒန္၊ ပစ္ကင္ကၽြန္းစုႏွင့္ ဗင္ႏြာတူႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳလ်ကရ္ွၿိပီး အငဒ္ုနိီးရွားႏငွ္ ့ထုငိ္းႏုငိင္တံုိ႔၏ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္
အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိင္ဝမ္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ စင္ၿပဳိင္ 
(parallel) စနစ္၏အမတ္ ေနရာ ၂၂၅ ေနရာအနက္ ၁၇၆ ေနရာအတြက္ယင္း SNTV စနစ္ကုိ ပင္ 
က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစနစ္ကုိ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့သူမွာ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၉၃ 
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ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ 

၁၄၀။ အားသာခ်က္မ်ား - 

(က) အေစာပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သလုိပင္ SNTV စနစ္ႏွင့္ Plurality/ Majority စနစ္မ်ားၾကား 
ကြာျခားခ်ကမ္ွာ  SNTV စနစသ္ည ္လနူည္းစပုါတမီ်ားႏငွ္ ့သီးျခားရပတ္ည္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ျပဳမႈကုိ ပုိမုိလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ 
ႀကီးမားလာေလေလ (ပထဝအီရြယအ္စားကုမိဆုလို ိမဆဲႏၵနယ ္အတြင္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့အမတ္ေနရာ 
အေရအတြက္ကုိသာ ဆုိလုိသည္) အသုံးျပဳသည့္ စနစ္သည္လည္း အခ်ဳိးညီမွ်မႈ ပုိရွိလာေလေလ 
ျဖစသ္ည။္ ေဂ်ာဒ္န္ႏိငုင္တံြင ္SNTV စနစသ္ည ္ဘရုငစ္နစက္ုလိုလိား၍ ပါတီေပၚအေျခမခံျခင္း မရွသိည္ ့
လႀူကဳကိမ္်ားေသာ ကိယုစ္ားလယွအ္ေျမာကအ္မ်ားကု ိေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ ယင္းအေျခအေနသည ္
သေႏၶတည္စ ပါတီစနစ္အတြင္း၌မူ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 

(ခ) SNTV စနစ္သည္ ကုိ္ယ္စားလွယ္ေနရာရရွိမႈ အလားအလာ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ 
ပါတီမ်ားကုိအလြန္အမင္း စည္းရုံးမႈျဖစ္ေစၿပီး ယင္းပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ေသခ်ာေပါက္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ မဲမ်ားစုၿပဳံေပးခုိင္းျခင္း မ်ဳိးကုိ တြန္းအားေပးလာႏုိင္သည္။ SNTV 
စနစ္သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းေပၚတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးထားသည္ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္ ဤစနစ္သည္ သီးသန္႔ PR စနစ္မ်ားထက္ ပါတီတြင္း ကြဲၿပဲမႈမ်ားကုိ 
ပုမိုိျဖစ္ေစသညဟ္ ုအျငင္းပြားၾကသည။္ SNTV စနစ္ျဖတသ္န္းခဲသ့ည့ ္၄၅ ႏစွတ္ာ အေတြ႕ႀကဳအံရဆုလိွ်င ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ ‘တစ္ပါတီႀကီးစုိးသည့္စနစ္’ အားေကာင္းလ်က္ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနေလသည္။ 

(ဂ) ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္မူ နားလည္ရလြယ္၍ အသုံးျပဳရလြယ္ကူမႈရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ယင္း SNTV စနစ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးၾကပါသည္။
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Single Non-Transferable Vote - ယင္းစနစအ္ရ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္
ပုိေရြးခ်ယ္ မည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵမဲတစ္မဲသာ ေပးၾကရသည္။ စုစုေပါင္းဆႏၵမဲ 
အမ်ားဆုံးရရွိသူ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရသူမ်ားအျဖစ္ 
ေၾကညာသည။္ မဲဆႏၵရငွမ္်ားသည ္ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ား ထက ္ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကုသိာ 
ဆႏၵမဲေပးၾကရသည္။
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ဂ်ပန္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္တစ္ခုႏွင့္ 
ေနသားတက်ရွိလာျခင္း 

ကာရင္ ေကာက္စ္

ကာလတာရွည္ ႀကီးစုိးလာခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (LDP) ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ၿပဳိကြဲၿပီးေနာက္ ဆက္လက္က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းပါတီသည္ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ကုိ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ေနခဲ့ရာမွ ယင္းအေျခအေနကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ 
၎၏ေနရာတြင္ အစားထုိးဝင္ေရာက္လာေသာ ညြန္ ႔ေပါင္းအစုိးရ သစ္လက္ထက္တြင္ 
ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တုိးတက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ (LDP) ပါတီ၏ ကာလတာရွည္ ႀကီးစုိးမႈႏွင့္ 
အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ား၏ အရင္းခအံေၾကာင္းတရားဟ ုယဆူရေသာ ယခင္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

(လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစမ္တဲည္းေပး SNTV စနစက္ုကိ်င္သ့ုံးခဲသ့ည္)့ ယခင္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ရ 
ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁၁ ဦးကုိ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၁၂၉ ခုမွ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ 
ကိယုစ္ားလယွ ္၁ ဦးမ ွ၆ ဦးက်စ ီေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ဲသ့ည။္ အဆုပိါ စနစက္ု ိ၁၉၄၇ ခုႏစွက္တည္းက 
စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ LDP ပါတီကဲ့သုိ႔ ပါတီႀကီးမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ေရးအတြကသ္ာ သသိသိာသာ ခ်ဥ္းကပ ္ေဆာငရ္ြက္ေပးရာ ေရာကခ္ဲသ့ည။္ 
ယင္းစနစအ္ရ လႊတ္ေတာအ္တြင္း အမတ္ေနရာအမ်ားစ ုသုိ႔မဟတု ္အနည္းစပုင ္ျဖစပ္ါေစ သသိာေသာ 
အေရအတြကတ္စခ္အုထ ိအႏိငုရ္ရွရိန ္ေမွ်ာလ္င္ထ့ားေသာ မညသ္ည္ပ့ါတမီဆု ိမဆဲႏၵနယ ္အမ်ားစတုြင ္
ကုယိစ္ားလယွအ္ေျမာကအ္မ်ားကု ိအဆုိျပဳတငသ္ြင္းႏိငုရ္မည ္ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ျဖစ၍္ ပါတမီ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔ 
၏ ကုယိစ္ားျပဳခြင္က့ု ိခ်႕ဲထြင္ႏိငုရ္နအ္တြကဆ္ုလိွ်င ္ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီး ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံရန ္
သတ္မွတ္ ထားေသာ အနိမ့္ဆုံးဆႏၵမဲပမာဏကုိ မိမိတုိ႔ ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတုိင္း 
ကုိယ္စီကုိယ္ငွရရွိႏုိင္ၾကဖုိ႔ နည္း လမ္းရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
ပါတီဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္သဘာဝအရ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ 
ေထာက္ခံမဲအမ်ားအျပားရရွိရန္ ႀကဳိစားရျခင္းထက္ ပါတီရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတုိင္း 
ေထာက္ခံမဲရရွိေရးကုိသာ အာရုံစုိက္ၾကရသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိရသင့္ 
ရထုကိ္ေသာ “မွ်တေသာ မဲေဝစပုမာဏ” ထကပ္ုမိုရိရွပိါက ၎ထကမ္ရဲရွမိႈနည္းေသာ ၎၏ပါတဝီင ္
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Broda Count - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟတု ္ကုယိ ္စားလယွတ္စဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဲဆႏၵနယမ္်ားတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း 
အသုံးျပဳသည္ ့ကုယိစ္ားလယွဗ္ဟု ိျပဳ ဦးစားေပးေရြးခ်ယရ္သည္ ့စနစတ္စမ္်ဳိးျဖစသ္ည။္ ယင္းစနစ ္
အရမဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔၏ ဦးစားေပး ႏစွသ္ကမ္ႈမ်ားကု ိဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္ေရးျခစ္ႏိငုရ္န ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား အသုံးျပဳၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရးျခစ္ထား သည့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ 
တစ္ခုခ်င္းစီအား အလားတူအဆင့္မ်ား အသုံးျပဳ၍ တန္ဖုိးတစ္ခုသတ္မွတ္လုိက္ သည္။ 
ထုိ႔ေနာက ္ယင္းတနဖ္ုိးမ်ားအားလုံးကု ိေပါင္းလိကုၿ္ပီး တနဖ္ုိးအျမင္ဆ့ုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွ ္
(မ်ား) ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ (မ်ား) အျဖစ္ ေၾကညာသည္။

လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ  ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ကိုယ္စားလွယ္ (က) ရရွိထားေသာ ‘မလုိအပ္ေသာပုိလွ်ံမဲ’ မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ (ခ) ၏ 
အမတ္ေနရာရရွိမႈကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

 LDP ပါတသီည ္ယင္းျပႆနာကုိေျဖရငွ္းရနအ္တြက ္‘ကြကၾ္ကားမုိးရြာတတ္ေသာေပၚလစ’ီ မ်ားကု ိ
က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ယင္းမူဝါဒမ်ားအရ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မဲဆႏၵရွင္အစုအဖြဲ႕အတြက္သာ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းအစုအဖြဲ႕အား အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ SNTV စနစ္ျဖင့္ ပထမဆုံးအႏုိင္ရပါတီျဖစ္လာေသာ LDP ပါတီသည္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ၎၏အတုိက္အခံပါတီမ်ား 
၎အား ထိထိေရာက္ေရာက္ စိန္ေခၚယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ 
ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 
ထုိ႔ျပင္ ကိုယ္က်ဳိးကုိသာ ၾကည့္တတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ ေရးဆန္၍ ကြက္ၾကားမုိးရြာတတ္သည့္ စနစ္အရ 
ေျခေျချမစ္ျမစ္ ထိေရာက္မႈရွိ၍ မူဝါဒေရးရာမ်ားကုိ အေျခခံသည့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါအရာေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ 

၁၉၉၀ ခုႏစွ ္အေစာပိငု္းကာလမ်ားတြငမ္ ူအသုံးျပဳလ်ကရ္ွိေသာစနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ႏိငုင္သံူႏုငိင္သံားမ်ား၏ 
အလို မက်မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိအခါ၌ 
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲရန္ အတည္ျပဳသေဘာတူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ LDP ပါတီသည ္
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီတြင္း ဂုိဏ္းကြဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး (LDP ပါတီမွ ဘက္ေျပာင္းသြားေသာ 
ပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္) အတုိက္အခံပါတီမ်ားထံ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုပုံစံမ်ိဳးျဖင့္  ႏွစ္ပါတီစနစ္က်င့္သုံး၍ အစုိးရအတြင္းပါတီမ်ား မၾကာခဏ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းယူေနရေသာစနစက္ု ိႏိငုင္ံေရးသမားမ်ား၊ ပညာရငွမ္်ားႏငွ္ ့မဒီယီာမ်ားအားလုံးက 
ပုိမုိအႀကဳိက္ေတြ႕ လာၾကၿပီး ယင္းစနစ္ကုိသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ 
‘ေမွာ္ဓါတ္လုံး ’သဖြယ္ ရႈျမင္လာၾကသည္။ ထုိ ႔ေနာက္ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္  
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ (SMD) စနစ္ကုိ လူအေျမာက္အမ်ားက 
ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသစ္အတြင္းရွိ ပါတီငယ္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကမ ူ
ယင္းစနစ္ေၾကာင္ ့၎တုိ႔အား အစုိးရအဖြ႕ဲအတြင္းမ ွပ,ထတုသ္လုိျဖစမ္ညက္ု ိစုိးရြ႕ံၾကသည္အ့တြက ္
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အဆုပိါ လႈပရ္ွားမႈကု ိကန္႔ကြကခ္ဲၾ့ကသည။္ ေနာကဆ္ုံးရလဒအ္ေနျဖင္ ့ယေန႔လကရ္ွအိသုံးျပဳေနသည္ ့
‘ႏွစ္လႊာစနစ္’ ကုိ က်င့္သုံးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
(List PR) စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ (SMD) အသုံးျပဳသည့္ 
အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) ဟူ ေသာ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စင္ၿပဳိင္ (Parallel) 
စနစ္တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီသည္ အလႊာတစ္ခုစီအတြက္ ဆႏၵမဲတစ္ခုစီ 
ေပးၾကရသည္။ ၁၉၉၆ တြင္ ယင္းစနစ္ျဖင့္ ပထမဆုံးက်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ PR စနစ္ 
က်င့္သုံးေသာအလႊာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၀၀ ဦးရွိၿပီး ေဒသအလုိက္ ခြဲျခားထားသည့္ 
မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ ခုႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မွာ ၇ 
ဦးမွ ၃၃ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယအလႊာျဖစ္ေသာ SMD စနစ္ က်င့္သုံးသည့္အလႊာတြင္မူ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၀၀ မွ်ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္ 
အားထတုမ္ႈမ်ား ျပဳလပုၾ္ကသည္အ့ခါတြငမ္ ူ၂၀၀၀ ခုႏစွ ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲမတုငိမ္ ီအခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ 
PR စနစ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကုိ ၁၈၀ ခန္႔အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ PR စနစ္၏ ေဒသအလိုက္မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ ခု၌ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီတြင္ 
ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေရအတြက္သည္ ၆ ဦးမွ ၂၉ ဦးခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။ 
စင္ၿပဳိင္ (Parallel) စနစ္တြင္မူ အမွန္တကယ္ ရရွိထားေသာ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ကုိ အျပည့္အဝ 
ထငဟ္ပ္ႏုငိ္ေစရန ္ရညရ္ြယသ္ည္အ့တြက ္ပါတတီစခ္စုမီ ွအႏိငုရ္ရွထိားေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားကု ိ
ေယဘယု် မွ်တမႈရွိေစရန ္ခ်နိည္ွိေပးသည္ ့မညသ္ည္ ့အစားထုိးနည္းစနစက္ုမိ ွက်င္သ့ုံးျခင္း မရွိေပ။ 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယသ္ည္ ့(SMD) စနစအ္ရ ပါတႀီကီးမ်ားကု ိပု၍ိအက်ဳိးရွိေစသျဖင္ ့
ယင္း (SMD) အသုံးျပဳစနစ္သည္ PR စနစ္ကုိ လႊမ္းမုိးမႈရွိ သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဂ်ပန္ႏိငုင္ရံွ ိဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏစွခ္သုည ္တစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ ုပုမံနွမ္ဟတု ္ေသာနည္းျဖင္ ့
ဆက္စပ္မႈရွိေနၾကျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားသည္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR) စာရင္းတြင္သာမက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ (SMD) စနစ္တြင္ပါ တစ္ၿပဳိင္နက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
PR စနစ ္က်င္သ့ုံးသည္အ့လႊာသည ္လပုထ္ုံးလပုန္ည္း သေဘာသဘာဝအရ စာရင္းပတိစ္နစက္ု ိက်င္သ့ုံးျခင္း 
ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာရင္းအတြင္းရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္မူ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ယင္းမွာ ပါတီစာရင္း တစ္ခုတြင္ သာမက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ (SMD) အတြက္ပါ အဆုိျပဳထားသည့္ ကုိယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕ သုိ႔မဟုတ္ 
အားလုံးကုိအညီအမွ် အဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စာရင္းမ်ားအား ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
တင္ျပခြင္ရ့ွိေလသည။္ ထုိ႔ေနာက ္(SMD) မဆဲႏၵနယမ္်ားတြင ္အႏိငုရ္ရွသိြားသည္ ့ကိယုစ္ားလယွမ္်ားကုမိ ူ
ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ PR စာရင္းရွိ SMD စနစ္ျဖင့္ ရႈံးနိမ့္သြားရသူမ်ားအတြက္ 
အၿပီးသတ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အား မည္သုိ႔ယွဥ္ၿပဳိင္၍ ဆႏၵမဲရယူခဲ့သည္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ 
အဆင့္သတ္မွတ္ေပးသည္။ 

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ပါတီအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ 
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ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရ ခက္ခဲလက္ဝင္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ 
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား အဆင္ ့သတမ္တွ္ေပးရသည္အ့လပုက္ု ိဥေပကၡာျပဳႏိငုခ္ဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည။္ 
ဒတုယိအခ်ကမ္ွာ PR စာရင္း၌ အညအီမွ်အဆင္ ့သတမ္တွ္ေပးခထံားရသည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းအဖုိ႔ 
၎တုိ႔၏မဆဲႏၵနယမ္်ားတြင ္ဆႏၵမမဲ်ား အႏိငုရ္ရွိႏိငု္ေရး အတြက ္ပု၍ိအားတတသ္ေရာ မဆဲြယလ္ႈပ္
ရွားခြင္ရ့ွလိာျခင္းျဖစသ္ည။္  ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့အဆုပိါအညအီမွ်အဆင္ ့သတမ္တွ္ေပးရသည္စ့နစက္ု ိ
မ်ားမ်ားစားစား အသုံးခ်ျခင္းမရွၾိကသည္အ့ခါ အခ်ဳ႕ိကိယုစ္ားလယွမ္်ားအတြက ္အဆင္ ့တစမ္်ဳိးမ်ဳိးကု ိ
အခုငိအ္မာ သတမ္တွ္ေပးၿပီးသားရွသိည္ ့နည္းလမ္းတစခ္ကုု ိဆကလ္ကအ္သုံးျပဳလာၾကသည။္ ယင္း 
စနစ္သည္လည္း အသုံးဝင္သည္သာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိသုိ႔ ‘ေသခ်ာၿပီးျဖစ္သည့္အဆင့္’ 
သုိ ႔မဟုတ္ ‘ျမင့္မားသည့္အဆင့္ ’ တစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ယင္းစနစ္သည္ 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵ နယတ္ြင ္ပုမံနွအ္တုငိ္းယဥွၿ္ပဳငိပ္ါက အႏိငုရ္ႏုငိမ္ည္ ့
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

၁၉၉၆ ခုႏစွတ္ြင ္ယင္းစနစက္ု ိစတငစ္မ္းသပက္်င္သ့ုံးခဲၿ့ပီး ရလဒမ္်ားမွာ အလြန္ႏစွလ္ုဖိြယမ္ရွိေသာ 
ရလဒ္မ်ားဟူ၍သာ အမ်ားက ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ (LDP) ပါတီသည္ ၎၏ အာဏာကုိျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
အတုကိအ္ခပံါတမီ်ားသညလ္ည္း ရပတ္ညခ္်က ္ေျပာင္းလမဲႈ အေျမာက ္အမ်ားကု ိျပဳလပုခ္ဲၾ့ကသည။္  
ထုိသုိ႔ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ယခင္ပုံစံေဟာင္းမ်ားအတုိင္း LDP ပါတီကုိပင ္
အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရရွိေစရန္ ဦးတည္ေစခဲ့ၿပီး ‘အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေသာ ႏွစ္ပါတီစနစ္’ အတြက္ 
ေျခဦးမလွည့္ႏိုင္ ခဲ့ေပ။ ပင္ကုိသဘာဝကုိယ္၌က အေတာ္အတန္ ရႈပ္ေထြးသည္ဟုဆိုႏုိင္ေသာ 
ယင္းစနစ္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ (SMD) 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား PR စနစ္ က်င့္သုံးသည့္အလႊာ၌ 
ျပနလ္ညအ္သကဝ္ငလ္ာတတသ္ည္ ့သဘာဝကု ိမႏစွလ္ုၾိကျခင္း ျဖစ ္သည။္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာရလဒမ္်ားသည ္
အားလုံးသိႏငွ့္ေနၾကၿပီးျဖစသ္ည္ ့အခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ဖလီာဆန္႔က်င၍္ ေပၚေပါက ္ခဲၾ့ကသည။္ အထူးသျဖင္ ့
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယတ္ြင ္ပထမေနရာႏငွ္ ့တတယိေနရာ ရထားေသာ 
(တစခ္ါတစရ္၌ံ စတတုၳေနရာကုပိင ္ရထားေသာ) ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားသည ္ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာ 
မ်ား အသီးသီးရရွိတတ္ၾကေသာ္လည္း ဒုတိယေနရာရထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာမူ 
(အမ်ားအားျဖင္ ့အတုကိအ္ခပံါတမီ်ားႏငွ္ ့အျပင္းအထန ္ယဥွၿ္ပဳငိခ္ဲၾ့ကေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား) 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ ေနရာမွ မရရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
သသိသိာသာ က်ဆင္းသြားၿပလီားဆုသိည္ႏငွ္ ့အႆျပာႏိငုင္ံေရး သေဘာတရားမ်ား ျဖစပ္ြားေနခဲသ့လား 
ဆုိသည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကရေသးေပ။ 

၂၀၀၀ ခုႏစွတ္ြင ္အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒျဖင္ ့ဒတုယိအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြကဲု ိ
က်င္းပသည့္အခါ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ (SMD) မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီအတြက္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ၿပဳိင္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ႏွစ္ပါတီစနစ္သုိ႔ ဦးတည္လႈပ္ရွားမႈ သည္ တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ‘ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္ေသာပါတီ’ 
တြင္ ဂုိဏ္းဂဏကြဲျပားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအျမင္ မွ်တသည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ 
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‘ကုိမီတုိ’ ပါတီသည္လည္း LDP ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္ကာ 
ဘက္ေျပာင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

စနစ္သစ္ကုိ တတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈဟုဆုိႏုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ပါတီငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
လစ္ဘရယ္ပါတီသည္ အင္အားႀကီး အတိုက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ 
(DPJ) ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာပါတီသည္ (ယခင္ DPJ အမည္ကုိပင္ 
ဆက္ လက္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အထင္ႀကီးဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀ မွ်ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းအတိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ သေဘာေဆာင္သည္ဟု 
ဆိုႏုငိသ္ည။္ အရြယအ္စား အေတာအ္သင္ရ့ွိေသာ အတုကိအ္ခ ံပါတမီ်ားသည ္ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာ 
အနည္းငယ္မွ်အပ က်န္ေနရာအားလုံးနီးပါးကုိ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရဘက္တြင္လည္း lDP 
ပါတီႏွင့္ ၎၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္ ပါတီငယ္ႏွစ္ခုသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကၿပီး 
ဤနည္း အားျဖင့္ အဆုိပါ ပါတီငယ္မ်ားသည္ LDP ပါတီအတြင္း ျမဳပ္ကြယ္သြားရေတာ့သည္။ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုကုိ လက္ဝယ္ရရွိထားေသာ ဦးေဆာင္ပါတီႏွစ္ခုၿပီးလွ်င္ ‘ကုိမီတုိ’ 
ပါတီသည္သာ ပါတီငယ္အျဖစ္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ LDP ပါတီသည္ ‘ကုိမီတုိ’ 
ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ထားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုမွာ ၎အေနျဖင္ ့
အထကလ္ႊတ္ေတာတ္ြင ္‘ကုမိတီု’ိ ပါတ၏ီ ေထာကခ္မံႈကု ိလုအိပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည ္သာမက 
‘ကုမိတီု’ိ ကဲသ့ုိ႔ ေကာင္းစြာဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ပါတတီစခ္သုည ္၎၏ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား 
SMD မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေလသည္။ 
၂၀၀၃ ခုႏစွ ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြဲ ရလဒမ္်ားအရ သရိွိႏိငုသ္ညမ္ွာ ေရြးေကာကပ္ြဲစနစ ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ေၾကာင္ ့ရရွလိာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားသည ္ခ်ကခ္်င္းအက်ဳိးခစံားရတတသ္ည ္
မဟုတ္ဘဲ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ျဖစ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔ 
အခ်နိယ္ရူသညဟ္၍ူျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္ယင္းရလဒ ္မ်ားက အႀကံျပဳေနၾကေသးသညမ္ွာ စနစ္ေရာမ်ားသည ္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ပါတီစနစ္မ်ဳိးကုိ အျပည့္အဝ ရုပ္လုံးေပၚလာႏိုင္ေစဖြယ္ 
မရွဆိုသိည္အ့ခ်ကပ္င္ျဖစၿ္ပီး ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္းမွာ ယင္းစနစ၏္ ဒတုယိအလႊာျဖစ ္ေသာ အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပ ဳ
PR အလႊာက တတိယပါတီမ်ားကုိ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
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၁၄၁။ အားနည္းခ်က္မ်ား - 

(က) ဆႏၵမဲမ်ား ျပန္႔ႀကဲေနေသာ ပါတီငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာရႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ
။ ပါတီႀကီးမ်ားကသာ အပုိဆုကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားရရွိၿပီး ဤသုိ႔ရရွိေစမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
အတုငိ္းအတာအရ ေထာကခ္မံအဲသားစီးရမႈ ျဖစ္ေစ၍ တဖနဤ္အခ်ကသ္ညပ္င ္လႊတ္ေတာတ္ြင္း၌ေနရာ 
ပကတအိမ်ားစကုု ိရရွိေစျပနသ္ည။္ ကုယိစ္ားလယွ ္တစဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားတြင ္
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အေရအတြက္ကုိ ျမွင့္တင္လုိက္ျခင္းျဖင့္  အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈကုိ 
တုိးျမင့္ေစႏိငု္ေသာလ္ည္း ယင္းသုိ႔ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးခ်င္းစအီတြက ္ပထဝီေဒသ အရ 
တတိကိ်က် သတမ္တွ္ေပးထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့ ္မဆဲႏၵရငွ္ႏငွ္ ့လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွတ္ုိ႔ၾကား 
ဆက္ႏြယ္ မႈကုိ အားေလ်ာ့ေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အမတ္ေနရာ ၁၈ ခုအထိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ 
ထုငိ္းႏိငုင္ရံွ ိမဆဲႏၵနယမ္်ား သည ္စမီံေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည္ ့အေနအထား၏ ထပိဆ္ုံးအေျခအေနတြင ္
ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

(ခ) မည္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေစကာမူ ပါတီတစ္ခုတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆႏၵမဲတစ္ခုတည္းကုိသာ ရရွိရန္ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပဳိင္ေနရသျဖင့္ ပါတီတြင္းအုပ္စုကြဲမႈမ်ား၊ 
စတိဝ္မ္းကြမဲႈမ်ားပု၍ိ ျဖစလ္ာေစႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔အတ ူႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားက သတသ္တမ္တွမ္တွရ္ွိေသာ 
မဲဆႏၵရွင္အုပ္စုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မက္လုံးမ်ားေပး ကာ အႏိုင္ရမႈကုိ ဖန္တီးမည့္ 
“ေဖာက္သည္လက္သပ္ ေမြးႏိုင္ငံေရး” (Clientelistic Politics) ကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

(ဂ) ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့SNTV စနစအ္ရ အစဥလ္ုကိအ္မညစ္ာရင္းမ်ား တငသ္ြင္းရာတြငလ္ည္းေကာင္း 
ဆႏၵမဲမ်ား ရရွိရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ရႈပ္ေထြးေသာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းက် 
စဥ္းစားတြကခ္်ကမ္ႈမ်ား ျပဳလပုရ္န ္လုလိာသည။္ ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း အမညစ္ာရင္း အမ်ားအျပား 
တင္သြင္းလွ်င္ အက်ဳိးမရွိသကဲ့သုိ႔၊ အနည္းငယ္သာ တင္သြင္းျပန္လွ်င္လည္း အလုပ္မျဖစ္ျပန္ေခ်။ 
ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ားကု ိ၎တုိ႔၏ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးအေပၚျဖန္႔က်က၍္ 
မွ်မွ်တတမဲေပးၾကရန ္ထနိ္းေၾကာင္းၾကပမ္တ္ေပးရျခင္းသည ္အေရးႀကီးကစိၥတစရ္ပ ္ျဖစ ္လာသည။္ 

(ဃ) SNTV စနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဆႏၵမဲတစ္မဲတည္းေပးေစရုံသာမက ယင္းစနစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အတြက္ မဲဆႏၵရွင္အေျမာက္အမ်ားအား လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစသည့္ 
အမအူရာျဖင္ ့ေလွ်ာ့ေပးဆကဆ္ံေစမည္ ့ဆြ ဲေဆာငမ္ႈမ်ား မဆုစိေလာကသ္ာရွိေလသည။္ သုိ႔ျဖစ၍္ 
ယင္းပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့ခုငိမ္ာေသာ အတုငိ္းအတာတစခ္အုထ ိဆႏၵမမဲ်ားရရွိေနသမွ် ကာလပတလ္ုံး 
‘အျပင္လူ’ မ်ား၏ အကူအညီကုိငံ့လင့္စရာမလုိဘဲ အမတ္ေနရာမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ 

(င) အမ်ားအားျဖင္ ့SNTV စနစသ္ည ္အလဟႆျဖစသ္ြားေသာ ဆႏၵမအဲမ်ားအျပားကု ိျဖစ္ေပၚေစသည။္ 
အထူး သျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဆုိျပဳႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အားလုံးပါဝင္ႏိငု္ေရးကု ိရညရ္ြယ ္ထားသည္အ့ခါမ်ဳိး၌ ကုယိစ္ားလယွအ္ေျမွာကအ္မ်ား ၎တုိ႔ဘာသာ 
အဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္းမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
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ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆႏၵမဲေပးစနစ္

၁၄၂။ SNTV စနစက္ဲသ့ုိ႔ပင ္ကန္႔သတထ္ားေသာ မဲေပးစနစ ္LV သညလ္ည္း ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း 
ေရြးခ်ယ ္သည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိအသုံးျပဳေသာ ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကုယိစ္ားျပဳစနစတ္စမ္်ဳိးသာ ျဖစသ္ည။္ 
သုိ႔ေသာ ္SNTV စနစ္ႏငွ္ ့မတသူညမ္ွာ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ဆႏၵမတဲစမ္ထဲကပ္ု၍ိ ရရွၾိကေသာလ္ည္း 
ထုိဆႏၵမဲအေရအတြက္သည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ထက္ 
နည္းေနျခင္း ျဖစသ္ည။္ မဲေရတြကရ္ာတြငမ္ ူSNTV စနစ္ႏငွ္ ့တညူမီႈရွၿိပီး စစုုေပါင္း ဆႏၵမအဲမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ရရွိၾကသည္။

ယင္းစနစက္ု ိေဒသႏရၱအဆင္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားစြာတြင ္အသုံးျပဳလ်ကရ္ွပိါသည။္ သုိ႔ေသာ ္ဂစဘ္ရယတ္ာႏငွ္ ့
စပိ္န္ ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရန္ ၁၉၉၇ မွ စတင္၍ 
ကန္႔သတထ္ားသည။္ စပနိ ္ႏုငိင္ ံဆနိတိအ္ထကလ္ႊတ္ေတာက္ု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္နအ္တြက ္
ယခင္ကယင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၁၄၃။ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား - SNTV စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ LV စနစ္သည္လည္း 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားအတြက ္အသုံး ျပဳရလြယက္၍ူ မဲေရတြကရ္ာတြငလ္ည္း အျခားစနစမ္်ားႏငွ့္ႏႈငိ္းစာေသာ ္
လြယက္မူႈရွပိါသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ယင္းစနစ၏္ မရဲလဒမ္်ားသည ္SNTV စနစ္ေလာက ္အခ်ဳိးညမီွ်မႈမရွိေပ။ 
SNTV စနစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ LV စနစ္တြင္လည္း ပါတီတြင္း အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈရွိေစရုံသာမက 
ပါတစီမီခံန္႔ခြဲေရးကစိၥမ်ားႏငွ္ ့ေဖာကသ္ညလ္ကသ္ပ္ေမြး ႏုငိင္ံေရးမ်ားႏငွ္ ့ပတ ္သက၍္ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါသည္။

အပုိင္းကိန္းပုံစံျဖင့္ ဦးစားေပးမႈကုိ တြက္ခ်က္ယူေသာ မဲေပးစနစ္ 

၁၄၄။ ေနာကဆ္ုံးလည္းျဖစ၍္ တစမ္ထူူးျခားမႈလည္းရွိေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္နမနူာပုစံတံစမ္်ဳိးမွာ 
ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေသာ နာအူယူႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည့္ 
အပုိင္းကိန္းပုံစံျဖင့္ ဦးစားေပးမႈကုိ တြက္ခ်က္ ယူေသာ မဲေပးစနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အပုိင္းကိန္းပုံစံျဖင္ ့
ဦးစားေပးမႈကု ိတြကခ္်ကယ္ူေသာ မဲေပးစနစဆ္ုသိညမ္ွာ ဦးစား ေပး ေရြးခ်ယရ္သည္ ့ဆႏၵမဲေပးစနစ ္
တစမ္်ဳိးသာျဖစၿ္ပီး Alternative Vote စနစက္ဲသ့ုိ႔ပင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္ကိယုစ္ား လယွ္ေလာင္းမ်ားအား 
ဦးစားေပးအဆင္မ့်ား သတမ္တွ္ေပးၾကရသည။္ ယင္းစနစက္ု ိကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြး ခ်ယသ္ည္ ့
မဆဲႏၵနယ္ျဖစ္ေစ၊ တစဥ္ီးထကပ္ုိေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယတ္ြင္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏုငိသ္ည။္ ယင္းစနစအ္ရ 
ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္းကု ိတစႀ္ကမိသ္ာျပဳလပုၿ္ပီး ကုယိစ္ာလယွမ္်ား ဖယထ္တုခ္ရံျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိေပ။ 
ထုိ႔ျပင ္ဦးစားေပး ေရြးခ်ယထ္ားသည္ ့ဆႏၵမမဲ်ားကု ိ‘အပုငိ္းကနိ္းျပဳဆႏၵမ’ဲမ်ားအျဖစ ္ေရတြကသ္ည။္ 

Limited Vote - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဗဟုိျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
ဆႏၵမတဲစမ္ထဲက ္ပု၍ိရရွၾိကသည။္ သုိ႔ ေသာ ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံမည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္း 
အေရအတြက္ထက္ ပုိနည္းေသာ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ သာ ရရွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း 
ဆႏၵမအဲမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားက အမတ္ေနရာမ်ား ရရွၾိကမည ္ျဖစသ္ည။္
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နာအယူူႏုိငုင္တံြင ္က်င့သ္ုံးခဲ့ေသာ ထူးျခားသည္ ့အပုငိ္းကနိ္းပုစံံျဖင္ ့ဦးစားေပးမႈကု ိတြကခ္်ကယ္ူေသာ 
မဲေပးစနစ္အရ ပထမဦးစားေပးခံရသူက တစ္မွတ္ ရရွိ၍၊ ဒုတိယဦးစားေပးႏွင့္ တတိယဦးစားေပး 
ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားက ရမွတ္ ႏွစ္ပုိင္းတစ္ပုိင္း၊ သုံးပုိင္းတစ္ပုိင္း စသျဖင့္ အစဥ္အတုိင္း ရရွိၾကမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ထုသိုိ႔ရရွထိားသည့ ္ဦးစားေပးရမတွမ္်ားကု ိစုေပါင္း၍ စစုုေပါင္းရမတွ ္အမ်ားဆုံး ရရွိေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္(မ်ား)ကုိ အႏိုင္ရသူအျဖစ္ ေၾကညာသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အလႊာမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစပ္စနစ္မ်ား 

၁၄၅။ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စာျပဳစနစ္ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
အေတာ္မ်ားမ်ား သည္ ကုိယ္စားလွယ္အလႊာတစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့တစႀ္ကမိသ္ာ ဆႏၵမဲေပးရၿပီး ေရြးေကာကခ္ကံုယိစ္ားလယွ ္အမ်ဳိးအစားတစ္
ခတုည္းသာရွိေစျခင္းကိ ုဆုလိုသိည။္ တစလ္ႊာတည္းရွ ိေသာ စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကိယုစ္ားျပဳစနစ ္
မ်ားတြငလ္ည္း အဆုိျပဳထားသည္ ့စာရင္းမ်ားသည ္နမဘ္ယီာႏိငုင္ံႏငွ္ ့နယသ္ာလန္ႏိငုင္တံုိ႔တြငက္ဲသ့ုိ႔ 
ႏ ိငုင္ံေတာအ္ဆင္တ့ြင ္ျဖစ္ေနႏိငုသ္လု၊ိ ဖငလ္န္ႏငွ္ ့ဆြစဇ္ာလန္ႏိငုင္တံုိ႔တြငက္ဲသ့ုိ႔ ေဒသအဆင္တ့ြငလ္ည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

စနစ္ေရာ (Mixed Systems) မ်ားတြင္မူ အမ်ားအားျဖင့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက ္ထားသမူ်ားႏငွ္ ့အခ်ဳိးက်စနစ္ျဖင္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသမူ်ားဟ၍ူ  
ကုယိစ္ားလယွအ္လႊာ ႏစွမ္်ဳိးႏစွစ္ား ရွၾိက သည။္ သုိ႔ေသာ ္ဟန္ေဂရီႏိငုင္တံြငမ္ ူကိယုစ္ားလယွအ္လႊာ ၃ 
ခအုထပိငရ္ွၿိပီး ႏစွ္ေက်ာ့ျပနစ္နစက္ု ိက်င္သ့ုံး၍ ေရြး  ေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး 
ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းလုိက္ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဆင့္ႏွစ္ခုစလုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဝိေသသလကၡဏာအားျဖင္ ့ေရာေႏွာျခင္းမရွိေသာ ႏစွလ္ႊာရွိေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္ဟု၍ူလည္း 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သည္။ ႏွစ္လႊာရွိေသာ အခ်ဳိးက်စနစ္မ်ား၌ (ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔) 
ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင့္ႏငွ္ ့ေဒသအဆင္ ့ကုယိစ္ားျပဳစာရင္းမ်ားေသာလ္ည္းေကာင္း သုိ႔မဟတု ္(ဒနိ္းမတ္ႏိငုင္ ံ
တြင္ကဲ့သုိ႔) ေဒသအဆင့္ ကုိယ္စားျပဳစာရင္းမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိႏိုင္သည္။ ၿဗိတိသွ် 
ဗာဂ်င္းကၽြန္းစုမ်ား၏ ႏွစ္လႊာရွိေသာ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ တြင္ FPTP စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားမ ွေရြးေကာက္ေသာ ကုယိ ္စားလယွမ္်ားႏငွ္ ့
Block Vote စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ကၽြန္းစုတစ္ခုလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟူ၍ ရွိသည္။ 

  ေရြးေက
ာက
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ဇယား ၆ - အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္၏ မူကြဲမ်ား

မဲဆႏၵရွင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ

အလႊာမ်ား စာရင္းပိတ္ စာရင္းဖြင့္ အလြတ္စာရင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တစ္ခု သာဓက- စပိန္၊ မက္ဆီဒုိးနီး ယား သဓက- လတ္ဗီယာ၊ အင္ဒုိနီးရွား ဆြစ္ဇာလန္၊ လူဇင္ဘာ့ဂ္

ေဒသအဆင့္တစ္ခု သာဓက- နမ္မီဘီးယား၊ ေမာ္လ္ဒိုဘာ နယ္သာလန္ -

အလႊာစုံ သာဓက- ေတာင္အာဖရိက၊ အယ္ဆာဗေဒါ သာဓက-ဆြီဒင္၊အုိက္စလန္ - 

၁၄၆။ ႏွစ္လႊာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္လႊာထက္ပုိေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကုိ 
မ်ဳိးစပစ္နစမ္်ားမ ွခြဲျခားထားရပါမည။္ အဆုပိါ မ်ဳိးစပစ္နစဆ္ုသိညမ္ွာ ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္၏ံ အစတိအ္ပုငိ္းတစခ္တုြင ္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳ၍ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး 
အျခားအပုိင္းတစ္ခုတြင္ မူယင္းစနစ္ႏွင့္ လုံးလုံး ကြဲျပားမႈရွိေသာ စနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳလ်က ္
ကုယိစ္ားလယွမ္်ား ေရြးေကာကသ္ည္စ့နစက္ု ိဆုလိုသိည။္ ပနား မားႏိငုင္တံြင ္ကိယုစ္ားလယွ ္၃ ပု ံ၂ 
ပုကံု ိကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထကပ္ု ိေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယမ္်ားမ ွစာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ 
စနစ္က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး က်န္ ၃ ပုံ ၁ ပုံကုိမူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြး 
ခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မွ FPTP စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ 

၁၄၇။ အဓကိ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား၏ အားသာခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့အားနည္းခ်ကမ္်ားကု ိေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဇယား- ၇ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည။္ ဤေနရာတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့အားသာခ်က၊္ အားနည္းခ်ကမ္်ားသည ္
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္  တစ္ခုကုိလုိက္၍ ကြဲျပားမႈရွိႏုိင္သလို အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာေပၚ၌ 
မွီတည္ေနရေၾကာင္းကိုလည္း စိတ္တြင္စြဲမွတ္ထားရန္လုိသည္။ သာဓကအားျဖင့္ FPTP 
စနစ္ကုိ က်င့္သုံးပါက လာေရာက္မဲေပးသူပမာဏ ေသခ်ာေပါက္မ်ားျပားမည္ ျဖစ္သလုိ List 
PR စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့လွ်င္မူ သမၼတကုိ အခုိင္အမာေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏုိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ခုက အားသာခ်က္ဟု 
ရႈျမငထ္ားေသာအရာကု ိအျခား ေၾကာင္းအရာတစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္အျခားပါတတီစခ္ခုကု အားနည္းခ်ကဟ္၍ူ 
ရႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ဇယား၌ ေရြး 
ေကာကပ္ြစဲနစ္ေရြးခ်ယမ္ႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာႏုငိမ္ည္ ့အက်ဳိး သက္ေရာကမ္ႈ အခ်ဳ႕ိအား ေယဘယု် 
သုံးသပ္ျပထားပါသည။္ ထုိ႔ျပင ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယမ္ႈႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးအရ၊ အဖြ႕ဲအစည္းဆုငိရ္ာအရ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိပါ ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ စနစ္အမ်ဳိးအစား အသီး သီးရွိ 
အေသးစိတ္ ကြာျခားခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား -၇- အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၅ ခု ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား 

 အားသာခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား

စာရင္းလုိက္ • အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိျခင္း • ပထဝီေဒသအရ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ နည္းပါးျခင္း

အခ်ဳိးက • အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ျခင္း • တာဝန္ခံရွိႏိုင္မႈ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားရွိျခင္း

ကုိယ္စားျပဳ  • လူနည္းစုကုိယ္စားျပဳမႈရွိျခင္း • သမၼတစနစ္မ်ားတြင္ ပုိ၍ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ မွာ 

 •  မဲအေလအလြင့္ျဖစ္မႈနည္းပါျခင္း    သမၼတအားလႊတ္ေတာ္မွ ကူညီပံပိုးမႈအားနည္းျခင္း

 • အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြး • လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားတြင္ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ 

   ေကာက္ခံရရန္ပုိမုိလြယ္ကူျခင္း    သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု အစုိးရမ်ား ပုိ၍ေပၚေပါက္

 • မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ားေရးဆြဲသတ္မွတ္   လာႏိုင္ျခင္း

   ရန္မလုိျခင္း(သုိ႔မဟုတ္ နည္းပါးျခင္း) • ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အခြင့္အာဏာ မ်ားစြာ

  • ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္   ေပးအပ္ထားျခင္း

    မလုိျခင္း • လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား ပါဝင္ 

  • အေဝးေရာက္မဲစနစ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္   လာမႈကုိ ဦးတည္ႏုိင္ျခင္း

     ပိုမိုလြယ္ကူျခင္း • အာဏာရရွိၿပီး ပါတီတစ္ခုကုိ အာဏာမွ ျဖဳတ္ ခ်ရန္ 

  • တစ္ပါတီႀကီးစုိးသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေပၚမႈ   မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း

     ကန္႔သတ္ထားျခင္း

  • လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား အေရအတြက္  

    မ်ားျပားႏိုင္ဖြယ္ရာရွိျခင္း

အႏိုင္ရသူ • ပထဝီေဒသအရ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ အခုိင္  • လူနည္းစုပါတီမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ထားျခင္း

အကုန္ယူစနစ္   အမာရွိျခင္း • လူနည္းစုမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း

 • တာဝန္ခံႏိုင္မႈကုိ လုိက္နာမႈရွိေစရန္ • အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း

 • အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း • မဲအေလအလြင့္ျဖစ္မႈ မ်ားျပားျခင္း

 • နားလည္ရလြယ္ကူျခင္း • မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္း

 • မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရြး     ပရန္လုိျခင္း

   ခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားႏိုင္ျခင္း • ဆႏၵမဲနယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

 • အတုိက္အခံမ်ား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးက • ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္

   အားေပးျခင္း   လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း

 •အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ထားျခင္း • အေဝးေရာက္ မဲေပးစနစ္ကုိ စီစဥ္ရခက္ခဲျခင္း

 • မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား

   ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားျခင္း

 • သမၼတစနစ္မ်ားတြင္ သမၼတအားလႊတ္ေတာ္

   မွေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အခုိင္အမာေပးႏိုင္ျခင္း

 • လႊတ္ေတာ္စနစ္မ်ားတြင္ လူမ်ားစု အစုိးရမ်ား

   ပုိ၍ေပၚထြန္းလာႏုိင္ဖြယ္ရွိျခင္း

  ေရြးေက
ာက
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ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ စနစ္ • မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ မဲေပးႏုိင္ • ဆႏၵမဲနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

   ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားျခင္း • ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္

 • အျခားေသာ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္   အတြက္ အကုန္အက်မ်ား၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

   မ်ားထက္ မဲကြဲျပားမႈနည္းျခင္း   စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ႀကဳံရျခင္း

 • နားလည္းရလြယ္ျခင္း • မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္း

 • ပထဝီေဒသအရ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ပရန္လုိျခင္း

   အခုိင္အမာ ရွိျခင္း • ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ မဲရလဒ္မ်ား ေၾက

     ညာခ်ိန္တုိ႔ၾကားရွိ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ျခင္း 

  • အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိျခင္း

  • ပါတီစနစ္မ်ားကုိ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း

  • နက္နဲစြာ ကြဲျပားမႈရွိေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၌ 

     မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း

စင္ၿပိဳင္စနစ္ • အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ျခင္း • ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္ျဖစ္ျခင္း

 • လူနည္းစုမ်ားကုိယ္စားျပဳခြင့္ရွိျခင္း • ဆႏၵမဲနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

 • သီးသန္႔ PR စနစ္ေလာက္ ပါတီကြဲျပားမႈကုိ  • မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္း

   မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း   ပရန္လုိျခင္း

 • အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းစနစ္မ်ားထက္ပုိ၍ • ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

    သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိျခင္း • ဗ်ဴဟာနည္းက် တြက္ခ်က္မဲေပးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚ

 • တာဝန္ခံႏုိင္မႈရွိျခင္း   ေစျခင္း

 • မဲအေလအလြင့္ျဖစ္မႈ နည္းပါးျခင္း  • အေဝးေရာက္ မဲေပးစနစ္ကုိ စီစဥ္ရာတြင္

    စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ List 

     PRစနစ္ထက္ ပုိ၍ခက္ခဲမႈရွိျခင္း 

  • ေယဘုယ် အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိေစရန္ အာမခံမေပး

    ႏုိင္ျခင္း 

ေရာေႏွာထား • အခ်ဳိးညီမွ်မႈရွိျခင္း • ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္ျဖစ္ျခင္း

ေသာ ကုိယ္ • အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ျခင္း • ဆႏၵမဲနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း

စားလွယ္ • ပထဝီေဒသအရ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိျခင္း • မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္း

အခ်ဳိးက်စနစ္ • တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိျခင္း    ပရန္လုိျခင္း

 • မဲအေလအလြင့္ နည္းပါးျခင္း • ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း

 • အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းစနစ္မ်ားထက္ • ဗ်ဴဟာနည္းက် တြက္ခ်က္မံေပးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚ

   ပုိ၍ သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း   ေစျခင္း

  • အေဝးေရာက္ မဲေပးစနစ္ကုိ စီစဥ္ရာတြင္ 

     စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ List PR 

     စနစ္ထက္ပုိ၍ ခက္ခဲမႈရွိျခင္း
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ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား

အမ်ုဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ

၁၄၈။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ စာပုိဒ္ ၁၀၇ 
တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္ အလားအလာ ပုိရွိ ေစသည္။ ပမာဏအတန္အသင့္ ႀကီးမားသည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 
ပါတမီ်ားကုအိားေပး အားေျမွာက္ျပဳသည။္ အေၾကာင္းမွာ မွ်မွ်တတခြဲေဝထားေသာ ဆႏၵမမဲ်ားသည ္
၎တုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ပုိုမိုမ်ားျပားေစ၍ျဖစ္သည္။ စာရင္းလိုက္ 
အခ်ုဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္(Lsit PR)ကုိ အသုံးျပဳသည့္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီတစ္ခုစီမွ 
အဆုိျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခ်ဳိးအဆတစ္ခုအထိ ပါဝင္ရသည္။

၁၄၉။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ တုိးတက္ေစဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ အသုံးျပဳ ႏုိင္ေသာ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာ ရွိပါေသးသည္။

(က) ပထမနည္းမွာ ဖယခ္်နထ္ားေသာ အမတ္ေနရာမ်ားထားရွိျခင္း ျဖစသ္ည။္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ြင ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္အေရအတြက ္အတုငိ္းအတာတစခ္အုထ ိအမတ္ေနရာမ်ား ခ်နလ္ပွထ္ားေပးႏိငုသ္ည။္ 
သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
၎တုိ႔တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္း အတာ ရရွိထားေသာ ဆႏၵမဲေဝစု၏ အခ်ဳိးအစားကုိလုိက္၍ 
ယင္းအမတ္ေနရာမ်ားကုိ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဖယ္ခ်န္ထားသည့္ အမတ္ေနရမ်ားသည္ 
စနံမနူာအားျဖင္ ့ဗဟ/ုအမ်ားစ ုကိယုစ္ားျပဳစနစမ္်ားတြင ္တညရ္ွတိတၿ္ပီး ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္၏ံ ဖြ႕ဲစည္းပု ံ
အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အျမစ္တြယ္ၿပီး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ 
လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာျဖစ္ၿပီး (စီရင္စု ၃၂ ခုစီတုိင္းအတြက္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက် 
သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖ်င္း အမတ္ေနရာအားလုံး၏၂၅% ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ) 
အာဖဂန္နစၥတန္၊ (မဲဆႏၵနယ္ ၅၆ ခုစီတုိင္းအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက် 
သုိ႔မဟုတ္ အႀကမ္းဖ်င္းအမတ္ေနရာ၏ ၁၈% ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ) 
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္ (အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္သီးသန္႔ ဆႏၵမဲျပားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး 
ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ သုိ႔မဟတု ္အမတ္ေနရာမ်ား၏ ၃၀% ကု ိအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္ေပးထားေသာ) 
ရြမ္ဒါႏိုင္ငံတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ ေဒသအာဏပုိင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
ရာထူးေနရာမ်ားကုိ  အုပ္စုသုံးခု ခြဲျခားထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါတုိင္း 
အဆုိပါ အုပ္စုသုံးခုအနက္မွတစ္ခုကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိသာ ခန္႔အပ္ေစသျဖင့္ အနည္းဆုံး 
အမ်ဳိးသမီးသုံးပုံတစ္ပုံသည္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရမည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ 
ေနရာသုံးပုံႏွစ္ပုံ ခန္႔သာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်န္ရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(ခ) ဒတုယိနည္းမွာ ေရြးေကာကပ္ြအဲတြက ္အမ်ဳိးသမီး ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြက ္အတုငိ္းအတာ 
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တစခ္အုထ ိပါဝင္ေနရမညဟ္၍ူ ေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒျဖင္ ့ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားကု ိျပ႒ာန္းသတမ္တွ္ေပးျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ဤသုိ႔ ျပ႒ာန္းေပး ျခင္းကု ိအမ်ားအားျဖင္ ့အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစနစမ္်ားတြင ္ျပဳလပု္ေလရ့ွၿိပီး 
သာဓကအားျဖင့္ (ေဒသအဆင့္တြင္ ကုိယ္ စားလွယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးသည့္) 
နယ္မီဘီယားႏုိင္ငံႏွင့္ (ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ သတ္မွတ္ေပး သည့္) ပီရူးႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ စနစ္ေရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ MMP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဘုိလီဗီယား 
ႏိုင္ငံ၏ List PR အပိုင္းတြင္လည္း (ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္) ထုိသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရႏိုင္ေလာက္သည့္ 
ပါတီစာရင္းတြင္ ထားေပးပါမည္ဟု အာမခံႏိုင္ေသာ ဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ ထုိသုိ႔ ေနရာရရွိေရးအတြက္ 
တင္းတင္းၾကပၾ္ကပ ္လပုပ္ိငုခ္ြင့္ျဖင္ ့ျပဳလပု္ျခင္းမရွပိါက ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ တရားဥပေဒမ်ားသညလ္ည္း 
လုိရင္းေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ (အႏုိင္ရႏိုင္ေလာက္ ေသာ အမတ္ေနရာ 
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထားေပးခဲ့သည့္) အာဂ်င္တီးနား၊ (ထိပ္ဆုံးမွ အႏိုင္ရသူႏွစ္ဦးသည္ လိင္မတူမ်ား 
သာျဖစရ္မညဟ္ ုသတမ္တွ္ေပးခဲ့ေသာ) ဘယလ္ဂ္်ယီံႏိငုင္ံႏငွ္ ့(အႏိငုရ္ႏိငု္ေလာက္ေသာ အမတ္ေနရာ 
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထားေပးခဲ့သည့္) ေကာ့စတာရီကာႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

(ဂ) တတိယနည္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ၎တုိ႔ ပါတီတြင္း၌ပင္ မဲခြဲတမ္းမ်ား သတ္မွတ္က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးေလာက၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ လာႏိုင္ေစေရး တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤနည္းသည္ 
အသုံးအမ်ားဆုံး နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ကမာၻအႏွံ႔တြင ္ေအာင္ျမငမ္ႈ အတုငိ္းအတာ အသီးသီးရရွိေနပါသည။္ 
ေတာင္အာဖရိကရွိ အာဖရိက အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္(ANG)၊ အာဂ်င္တီးနားရွိ ပါရြန္နစ္ပါတီ(PJ) 
ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးျပည္သူ႔သမဂၢ(RCU)၊ ဘုိလီဗီးယားရွိ CONDEPA ၊ မကၠဆီကုိရွိ ဒီမုိကရက္တစ္ 
ေတာ္လွန္ေရးပါတီ(PRD) ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေလဘာပါတီမ်ားႏွင့္ စကန္ဒီ 
ေနးဗီးယား တစ္ေလွ်ာက္တုိ႔တြင္ ယင္းနည္းကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၇ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စ ု
ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္ ေလဘာပါတီမွ အမ်ဳိးသမီးသီသန္႔ ပဏာမစာရင္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာအ္မတ ္အေရ အတြကက္ု ိ၆၀ မ ွ၁၁၉ ဦးအထ ိႏစွဆ္နီးပါးမွ် တုိးတက္ေစခဲသ့ည။္ 
မၾကာေသးမီက ပါဝင္ခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ 
ႏိငုင္သံည ္ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒတြင ္မခဲြတဲမ္းမ်ား ခုငိခ္ိငုမ္ာမာ ျပ႒ာန္းခဲသ့ည။္ ႏိငုင္ ံ၃၂ ႏိငုင္သံည ္
သကဆ္ုငိရ္ာဥပေဒျပ႒ာန္း၍ မခဲြတဲမ္းမ်ား သတမ္တွခ္ဲၿ့ပီး ႏိငုင္ ံ၆၁ ႏိငုင္ရံွ ိအနညဆ္ုံးပါတ ီ၁၂၅ ခသုည ္
၎တုိ႔ပါတတီြင္း၌ပင ္စတိလ္ုလိကရ္ မခဲြတဲမ္းမ်ား သတမ္တွခ္ဲၾ့ကသည။္ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစဘ္ကက္ 
ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳ စနစ္အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ 
မဲခြဲတမ္းမ်ားထားရွိ၍၊ စနစ္ေရာ အသုံးျပဳသည့္ ၁၅ ႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း PR စနစ္ အသုံးျပဳသည္ ့
၄၅ ႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း မဲခြဲတမ္းမ်ားထားေပးခဲ့ၾကသည္။ အျခားစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ 
ႏိငုင္ံႏစွခ္ုျဖစ္ေသာ အာဖဂနန္စၥတန္ႏငွ္ ့ေဂ်ာဒ္န္ႏိငုင္တံုိ႔တြငလ္ည္း မခဲြတဲမ္းမ်ားထားရွခိဲၾ့ကပါသည။္ 

၁၅၀။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားသည္ 
ယင္းတုိ ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိလိုက္၍ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား ခ်နလ္ပွ ္ထားေပးေသာ နည္းလမ္းသည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကု ိ
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕က 
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ဤခြတဲမ္းထားရွိေသာနည္းသည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႏစွသ္မိ္ရ့န္ႏငွ္ ့အဆုံးသတတ္ြင ္ေဘးသုိ႔ေရာက္ေစရန ္
လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံတုငိ္း ဆုံးျဖတပ္ုငိခ္ြင္အ့ာဏာကုရိၿပဟီ ုမဆုလိုပိါ။ အခ်ဳ႕ိေသာႏိငုင္မံ်ား၌ 
ဖယ္ခ်န္ထား ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားမွ သုိ႔မဟုတ္ အထူူးကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားမွ 
ေရြးေကာက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကုိ အမွတ္တကယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ 
တာဝန္မ်ားမွ ကန္႔သတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မဲခြဲတမ္းျဖင့္ ၎တုိ႔အား ေပးအပ္ထားေသာ ရာထူးေနရာမ်ား ကုိ အသုံးျပဳ၍ 
မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ “ေရွးရုိးအစဥ္အလာ” မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
ၾသဇာ လႊမ္းမုိးႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 

(အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထပ္မံသိရွိလုိပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲခြဲတမ္းႏွင့္ 
ပတ္ သက္၍ IDEA အဖြဲ႕ ၊ စေတာ့ဟုမ္းတကၠသုိလ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား www.
quotaproject.org တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။)

လူနည္းစုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ

၁၅၁။ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အသုိင္းအဝိုင္းတူ ဘုံအုပ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကုိ တုိးျမွင့္ႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာရွသိည။္ အထကတ္ြင ္ေဖာ္ျပခဲသ့ည္အ့တုငိ္း ထပမ္ံေျပာဆုရိလွ်င ္ပမာဏအတနအ္သင္ ့
ႀကီးမားသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ပါတီမ်ားကုိ အားေပးအား ေျမွာက္ျပဳသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
မွ်မွ်တတခြဲေဝထားေသာ ဆႏၵမမဲ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံႏိငု ္မည္ ့အခြင္အ့လမ္းကု ိ
ပုမိုမိ်ားျပားေစ၍ ျဖစသ္ည။္ လထူုေထာကခ္မံႈ သတမ္တွအ္ဆင္ ့အလြနန္ည္းေနေသာအခါ သုိ႔မဟတု ္
ပုံမွန္လုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ လုံးဝဖယ္ရွားပစ္လိုက္သည့္အခါ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ PR 
စနစ ္မ်ားသည ္ေလာေလာဆယအ္ေျခအေနအထ ိကိယုစ္ားျပဳခြင္န့ည္းပါးေနေသာ သုိ႔မဟတု ္လုံးဝ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္မရေသး ေသာ လူအုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ Plurality/Majority စနစ္မ်ား တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတူ 
ဘုံအုပ္စုမ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာမ်ား ဖယ္ခ်န္ထားေပး တတ္ပါသည္။

၁၅၂။ သီးျခားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ အမတ္ေနရာမ်ား 
ဖယ္ခ်န္သည့္နည္းကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္အရ လူနည္းစု 
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအတြက္ အမတ္ေနရာ မ်ား ဖယ္ခ်န္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ 
(‘လမူည္းအသိငု္းအဝိငု္း’ အတြက ္ေနရာဖယခ္်န္ေပးထားသည္)့ ကုလိဘံယီာ၊ (ဟန္ေဂရ၊ီ အတီာလ်၊ံ 
ခ်က္၊ စလုိဗက္၊ ယူသီ နီးယန္း၊ ယူကရိန္း၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ ၾသစႀတီးယန္းလူနည္းစုမ်ားအတြက္) 
ကရုိေအးရွား၊ (စာရင္းျပဳသတ္ မွတ္ထားေသာမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ အမ်ဳိးဇာတ္မ်ားအတြက္) အိႏိၵယ၊ 
(ခရစယ္ာန္ႏငွ္ ့ဆာေကး ရနွ္းမ်ားအတြက)္ ေဂ်ာဒ္န၊္ (တြာရကဂ္မ္်ားအတြက)္နဂီါ၊ (ေမာရ္မီ်ားအတြက)္
နယူးဇီလန္၊ (မူဆလင္မဟုတ္ေသာ လူနည္းစုမ်ားအတြက္) ပါကစၥတန္၊ (ခရစ္ယာန္ႏွင့္ 
ဆမာရစ္တန္မ်ားအတြက္) ပါလက္စတုိင္း၊ (တုိင္းရင္းသား မဟုတ္သူ လူနည္းစုမ်ားအတြက္)
ဆာမုိအာ၊ (ဟန္ေဂရီႏွင့္ အီတာလ်ံမ်ားအတြက္) ဆလုိဗန္နီးယားႏွင့္ (ေရွးလူမ်ဳိးစု အသုိက္ 
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အဝန္းအတြက္ ေနရာဖယ္ခ်န္ေပးထားသည့္) ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤသုိ႔ ေနရာဖယ္ခ်န္ေပးထာသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အျခားကုိယ္စား 
လယွမ္်ားကဲသ့ုိ႔ပင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္တစခ္ါတစရ္တံြငမ္ ူေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒတြင ္
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာလူနည္းစု အသုိက္အဝန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကတ္တသ္ည။္ ဤေနရာတြင ္လူ႔ အသုကိအ္ဝန္းဆုငိရ္ာ အမညစ္ာရင္းတစခ္ ု
လုိအပ္လာသည္။ (စာပုိဒ္ ၁၅၅ - ၁၅၇ တြင္ရႈ) ထုိသုိ႔ အက်ဳိးတူ လူ႔အသုိက္အဝန္းငယ္မ်ား 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရျခင္းကုိ စံနမူနာေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာဥပေဒေရးရာ တာဝန္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္းမရွိဘဲ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာကသာ 
ပုိေကာင္းမြနပ္ါလမိ္မ့ညဟ္ ုမၾကာခဏ အျငင္းပြား တတၾ္ကသည။္ ထုိ႔ျပင ္ယင္းမခဲြတဲမ္းမ်ားေၾကာင္ ့
လူမ်ားစုတုိ ႔ဘက္မွလည္း မေက်နပ္မႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာေစႏိုင္ၿပီး လူမ်ဳိးစုအသီးသီးၾကား 
မယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ 

၁၅၃။ သမရိုးက် ဖယ္ခ်န္ထားသည့္ အမတ္ေနရာမ်ား ထားရွိရမည့္အစား ပထဝီအေနအထားအရ 
စစုည္းေနေသာ လအူပုစ္မု်ား၏ ကုယိစ္ားျပဳမႈကု ိတုိးျမငွ့္ေစျခင္းျဖင္ ့ေဒသတြင္း၌လုသိညထ္ကပ္ု၍ိ 
ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္၊ ေဝလနယ္မ်ားရွိ 
ၿဗတိသိွ်ေအာကလ္ႊတ္ေတာရ္ွ ိလႊတ္ေတာအ္မတမ္်ား သည ္လဥူီးေရပမာဏအရ ေရြးခ်ယမ္ညဆ္ုပိါက 
၎ရရွိႏိငုမ္ည္ ့အမတ္ေနရာအေရအတြကထ္ကပ္ုိေသာေနရာမ်ားကု ိရရွထိားၾကသည။္ နီေပါႏိုင္င္ ံ
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေမာရိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ‘အေကာင္းဆုံးအရႈံးသမား’ 
စနစ္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ဆႏၵမအဲမ်ားဆုံးျဖင္ ့ရႈံးနမိ္သ့ြားေသာ သကဆ္ုငိရ္ာလမူ်ဳိးစမု ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားအား လႊတ္ေတာတ္ြင ္
အမတ္ေနရာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၅၄။ သက္ဆုိင္ရာ လူအုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ တုိးျမွင့္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ခ်ယ္လွယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ 
ယခင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဆႏၵမဲေပးျခင္း အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ အစုိးရသည္ လူမည္း၊ 
လက္တီဒုိႏွင့္ အာရွ-အေမရိကန္လူမ်ဳိးတုိ႔ အမ်ားစုပါဝင္သည့္ မဲဆႏၵ နယ္မ်ားကုိ ဖန္တီးလုိသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အံၾသဖြယ္ေကာင္းလွေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ပုံသြင္းယူခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ‘သက္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ 
ရညရ္ြယခ္်က္ျဖင္ ့ေရြး ေကာကပ္ြ ဲနယန္မိတိမ္်ားအား လုသိလုခိ်ယလ္ယွ္ျခင္း’ သုိ႔မဟတု ္‘Affirmative 
gerrymandering’ ဟုေခၚ ဆုိႏုိင္ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူနည္းစုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ တုိးျမွင့္ရန္ 
သုိ႔မဟတု ္ကာကြယရ္နရ္ညရ္ြယ၍္ မညသ္ည္ ့ေရြး ေကာကပ္ြစဲနစက္ုမိဆု ိႀကဳိးကိငုခ္်ယလ္ယွ္ျခင္းသည ္
အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥ မျဖစ္ႏိုင္ဆုိသည္မွာ မဟုတ္တန္ရာေပ။ 
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အသုိက္အဝန္းတူ ဘုံအုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ 
၁၅၅။   မ်ဳိးႏြယစ္အုရ ကြဲျပားမႈရွိေနေသာ လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္း အေတာမ္်ားမ်ားသည ္ထုသိုိ႔ အမတ္ေနရာမ်ား 
ဖယ္ခ်န္ထားေပးသည့္ အယူအဆကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လက္ခံက်င့္သုံးၾကသည္။ 
အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရာတြငသ္ာ လ႕ူ အသုကိအ္ဝန္းကု ိအေျခခံျခင္းမဟတုဘ္ ဲလႊတ္ေတာတ္ြင္းရွ ိ
ကိုယ္စားျပဳစနစ္တစ္ခုလုံးသည္လည္း ထုိနည္းတူ လူ႕အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားျခင္းအေပၚတြင ္အေျခခသံည။္ ဤေနရာ၌ ‘မမိအိပုစ္’ု အတြက ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကုသိာ 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႕အသုိက္အဝန္း 
တစ္ခုစီအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သီးျခားမွတ္ပုံတင္စာရင္းဟူ၍ ရွိပါေသးသည္။ 

လကဘ္ႏြန္ႏိငုင္ံတြင္ ကိုယစ္ားလွယတ္စဥ္ီးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကု ိသတ္မတွ္ခဲၿ့ပီး 
ထုိမဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုစီ၌ အမတ္ေနရာခြဲေဝျခင္းကုိ နဂုိက ဝန္ခံခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လူ႕အသုိက္အဝန္းဆုိင္ရာ 
အမညစ္ာရင္းမ ွBlock Vote စနစ္ျဖင္ ့ေရြးခ်ယ၍္ ထုဝိနခ္ခံ်ကထ္ား ၿပီးျဖစ္ေသာ အပုစ္အုသီးသီးအတြက ္
အမတ္ေနရာမ်ားကု ိခြဲေဝေပးခဲသ့ည။္ ဖဂီ်ီႏိငုင္တံြင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္၎တုိ႔၏ လ႕ူအသုကိအ္ဝန္းမ ွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္သာမက အျခားမည္သူကုိမဆုိ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္ရန္ ဖြင့္ဟေပး 
ထားသည္ ့မဆဲႏၵနယ(္Open Districts) မ်ားမ ွကုယိစ္ားလယွမ္်ားအတြကလ္ည္း ဆႏၵမဲေပးႏိငုၾ္ကသည။္

၁၅၆။   အုပ္စုလိုက္ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ အာမခံေပးႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႕အသုိက္အဝန္း အသီးသီးၾကား  
ႏုိင္ငံေရးအရ ေရာယွက္ႏိုင္ေစမည့္ မက္လုံးမ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားၾကား 
လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈကုိ ပ်က္ယြင္းေစမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သိျမငလ္ာေသာအခါ အဆုပိါ လ႕ူအသုကိအ္ဝန္းဆုငိရ္ာ အမညစ္ာရင္းစစီဥမ္ႈမ်ားကု ိစြန္႔ပယခ္ဲၾ့ကသည။္ 
သက္ဆုိင္ရာလူအုပ္စုတစ္ခုအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ သတ္ မွတ္ေပးရသည့္ တာဝန္ႏွင့္ 
၎တုိ႔ၾကား အမတ္ေနရာမ်ား မွ်မွ်တတ ခြဲေဝေပးရသည့္ တာဝန္တုိ႔သည္လည္း မေမွ်ာ္ လင့္ဘဲ 
က်ေရာကတ္တသ္ည္ ့ေဘးအႏရၱာယမ္်ားႏငွ္ ့ျပည့္ႏကွ္ေနခဲသ့ည။္ သာဓကအားျဖင္ ့အိႏိၵယႏိငုင္တံြင ္ကုလိုနိ ီ
စနစ္ေအာကတ္ြင ္ေနခဲရ့စဥ ္မဆူလင၊္ ခရစယ္ာန္ႏငွ္ ့ဆစဘ္ာသာဝငမ္်ားအတြက ္သီးျခားမဆဲႏၵနယမ္်ား 
ထားရွိေပးခဲ့ ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါ ထုိစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
စာရင္းျပဳ သတမ္တွထ္ားေသာ အျခားအမ်ဳိးႏြယမ္်ားႏငွ္ ့အမ်ဳိးဇာတမ္်ား ကုယိစ္ားျပဳခြင္ရ့ရနအ္တြကမ္ ူ
အမတ္ေနရာအခ်ိဳ႕ကု ိဖယခ္်နထ္ားေပးျခင္းမ်ဳိး ရွိေနပါေသးသည ္(ျဖစရ္ပ္ေလ ့လာမႈတြငရ္ႈ)။ ထုိ႔အတ ူ
ပါကစၥတန္၊ ဆုိက္ပရက္စ္ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း အလားတူ လူ႔အသိုက္အဝန္းဆုိင္ရာ 
အမည္စာရင္း အသုံးျပဳသည့္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ စနစ္အသုံးျပဳမႈ သမုိင္းေၾကာင္းအရ 
အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဖီဂ်ီႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားဖီဂ်ီလူမ်ဳိးမ်ား၊ အိႏၵိယမ်ား၊ ေရာ္တူ 
မနလ္မူ်ဳိးမ်ားႏငွ္ ့အေထြေထြ မဆဲႏၵရငွမ္်ားအတြက ္လ႕ူအသုကိအ္ဝန္းဆုငိရ္ာ သီးျခားအမညစ္ာရင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္၍ ၎၏လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္သည္။ 

၁၅၇။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူ႕အသုိက္အဝန္းဆုိင္ရာ အမည္စာရင္းစီစဥ္မႈမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္သည့္ 
အပုိင္း၏ အတုိင္းအတာ ပုံစံအရ မည္သူက မည္သည့္ အမ်ဳိးအစားထဲက်ေရာက္ေနသည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သုိ႔ အျခား စီစဥ္မႈမ်ားတြင္မူ ဤသုိ႔ေရြးခ်ယ္ရမည့္တာဝန္ကို 
မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီကုိ ေပးအပ္ထားသည္။ ေခတ္ၿပိဳင္ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ မ်ားၾကား အထင္အရွား 
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ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေသာ လူ႕အသိုက္အဝန္း အေျချပဳမဲေပးစာရင္းစနစ္၏ ထင္ရွားေသာ 
သာဓကတစ္ခုမွာ ေမာ္ရီမဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ သီးျခားစာရင္းေပးအပ္ထားသည့္ 
နယူးဇလီန္ႏိငုင္ ံျဖစ ္သည။္ အဆုပိါ ေမာရ္မီဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ႏိငုင္လံုံးဆုငိရ္ာ မဲေပးစာရင္းတြင ္
ပါဝငမ္ညလ္ား သုိ႔မဟတု ္ေမာရ္ ီလႊတ ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွခ္ုႏစွဥ္ီးကု ိေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဲေပးစာရင္းတြင ္
ပါဝင္မည္လားဆုိသည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ၁၉၉၆ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ PR စနစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိၾကည့္ပါက ယင္းလူ႔အသုိက္ အဝန္းအေျချပဳ 
အမည္စာရင္းလုိက္ မဲေပးစနစ္တြင္ သေဘာတရားအရ အားနည္းခ်က္ရွိေနသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ေမာ္ရီမ်ားကုိ သီးသန္႔ေရြးေကာက္မွရေသာ အမတ္အေရအတြက္ထက္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွရ ေသာ ေမာ္ရီအေရအတြက္က ႏွစ္ဆခန္႔မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား  အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း 

၁၅၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံလုံး 
အတုိင္းအတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းဖြဲစည္းထားေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ျပဳလပု္ေသာ ေရြး ေကာကပ္ြမဲ်ားသည ္တစရ္ကအ္တြင္း (သုိ႔မဟတု ္
သီးျခားရက္ပုိင္းအတြင္း) က်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္ သလုိ အခ်ိန္ဇယားလႊဲ၍ 
ေရးဆြဲက်င္းပႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ခြဲျခားက်င္းပျခင္း 
အတြက္ လက္ေတြ႔သေဘာအရေရာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာရပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင္ ့ေထာကပ္ံ ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက ္ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈမ်ား ျပဳလပုရ္နလ္ုအိပလ္ာသည္အ့ခါ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ထုိသုိ ႔အခ်ိန္လႊဲ၍ က်င္းပတတ္သည္။ (ဥပမာ - အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ 
ေလာ့ဆာဘား ေခၚေအာက္လႊတ္ေတာ္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း) သုိ ႔မဟုတ္ 
လုံျခဳံေရးအရ လုိအပ္သည့္အခါတြင္လည္း ထုိသုိ႔ က်င္းပတတ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
လုံျခဳံေရးအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းဆုိသည္မွာ အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အတြက္ဆုိလွ်င ္
လႊတ္ေတာ္ကုိေပးထာသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားအား အခ်ိ္န္ကာလႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ခြဲျခား၍ 
အစဥ္လိုက္ကိုင္တြယ္ရျခင္းက ၎အတြက္ပုိ၍ လြယ္ ကူေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ျပညန္ယတ္စခ္ုႏငွ္တ့စခ္ခုြဲျခား၍ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပေပးျခင္းသည ္ရကသ္တပၱတမ္်ားစြာ 
ကြာဟႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ အခ်ိန္လႊဲက်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည့္ 
အခက္အခဲမ်ားအနက္ ဆႏၵမဲျပားလုံျခဳံမႈရွိေရးသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေစာေစာ 
ဆႏၵမဲေပးၿပီးသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ ဆႏၵမဲေပးရသည့္ေဒသမ်ားကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ 
မရွိေစရန္အတြက္ ဆႏၵမဲေပးမႈ အလုံးစုံ ၿပီးျပတ္သည့္အခ်ိန္အထိ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိလုံၿခံဳေသာ 
ဗဟုိဌာနတစ္ခုခုတြင္ထားရွိရန္ လုိသည္။ 

၁၅၉။    အခ်ိန္လႊဲ၍ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္နည္းကုိ သမၼတ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပုိ၍အသုံးမ်ားပါသည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအား တစ ္ရကတ္ည္း၌ ျပဳလပု္ေပးျခင္းသည ္သမၼတ၏ပါတအီတြက ္
အက်ဳိးရွိေစသည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ မ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္းကုိလ
ည္း နည္းပါေစႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားရွိသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ 
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ဒီမုိကေရစီသေႏၶတည္စႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရကုိ ပုိ၍သဟဇာတ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈကုိ ေပၚလြင္ေစလုိသည့္ အာသီသရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းစဥ္စားစရာ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈရွိေနလွ်
င္လည္းေကာင္း ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကု ိ
ခြဲျခားက်င္းပရန္လိုသည္။

အေဝးေရာက္ မဲေပးစနစ္ 

၁၆၀။    မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္၊ ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ား 
သာမက ကမာၻ တစလ္ႊားရွ ိႏိငုင္အံသီးသီးတုိ႔သည ္အေဝးေရာကမ္ဲေပးစနစက္ု ိလကခ္ကံ်င္သ့ုံးၾကသည။္ 
အကယ္၍ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး ဦးသည္ မိမိအတြက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာမဲရုံမွအပ 
အျခားတစ္ေနရာတြင ္သုိ႔မဟတု ္အျခားအခ်နိတ္စခ္ခု ုတြင ္ေရာကရ္ွိေနလွ်င ္၎ကုအိေဝးေရာကမ္ဲေ
ပးျခင္းဟုေခၚၿပီး ဆႏၵမမဲ်ားကု ိစာတုကိမ္ွေသာလ္ည္းေကာင္း သုိ႔မဟတု ္ခန္႔အပထ္ားေသာ ၾကားခအံ
က်ဳိးေတာ္ေဆာငမ္ွေသာလ္ည္းေကာင္း ေပးအပ္ႏိငုသ္ည။္ အေဝးေရာကမ္ဆဲႏၵရငွတ္စဥ္ီး ျဖစ္ႏုငိရ္န ္
လုအိပသ္ည္အ့ရညအ္ခ်င္းမ်ား အနည္းမွ်သာရွိေတာမ့ညဆ္ုလိွ်င ္ထုသိုိ႔အေဝးေရာက ္စနစ္ျဖင့္ေပးေသာ 
ဆႏၵမဲမ်ားသည္လည္း စုစုေပါင္းဆႏၵမဲ၏ သိသာေသာအခ်ဳိးအဆကုိ ပါဝင္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 
ဖငလ္န္ႏိငုင္တံြင ္၂၀၀၃ ခုႏစွ ္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြအဲတြကရ္ရွိေသာ ဆႏၵမအဲားလုံး၏ 
၃၇ ရာခိငု္ႏႈန္းႏငွ္ ့မာရယွက္ၽြန္းစ ုမ်ားတြင ္ရရွိေသာဆႏၵမ ဲ၅၈ ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ အေဝးေရာကဆ္ႏၵမမဲ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္ တစ္ဦးသည္ အေဝးေရာက္ဆႏၵမဲေပးၿပီးခါမွ 
၎အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာမဲရုံရွိရာသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔တြင္ သြားေရာက္ရန္ 
အေၾကာင္းဖနလ္ာသည္အ့ခါ ႀကိဳတင္ေပးထားေသာဆႏၵမကဲု ိေျပာင္းလဲႏိငုခ္ြင္ရ့ွိေလသည။္ သုိ႔ရာတြင ္
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံေပၚ၌ ဂယက္ရုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး အဓိက 
အေရးႀကီး ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတည္ၾကည္ခိုင္မာမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ 

၁၆၁။ တစ္ပါတီတြင္ စာရင္းတစ္ခုသာရွိေသာ စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အရ အသုံးျပဳသည့္အခါ အေဝးေရာက္မဲေပးစနစ္သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရ 
အလြယက္ဆူုံးျဖစၿ္ပီး ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီး တည္း ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယ ္အသုံးျပဳသည္စ့နစတ္ြငမ္ ူ
အရႈပ္ေထြးဆုံးျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းျပည္ျပင္ပ မွ ဆႏၵမဲေပးရသည့္စနစ္ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီထံသုိ႔ လက္ေတြ႕က်က် မွန္ ကန္ေသာ 
မဆဲႏၵျပားေရာကရ္ွိႏုငိ္ေရးအတြက ္အထူးဂရစုိကု ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုသိည။္ တုငိ္းျပညတ္စ္ျပည၏္ 
သံရုံးမ်ားကုိ မဲဆႏၵျပားမ်ား ထုတ္ေဝေစျခင္းသည္ မဲဆႏၵနယ္အေျမာက္အမ်ားရွိသည့္ စနစ္ 
တစ္ခုႏွင့္ဆုိလွ်င္ အလြယ္တကူ အံဝင္တက်ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
ေထာကပ္ံပ့ုိ႔ေဆာင္ေရးဆိငုရ္ာ အခကအ္ခဲေၾကာင့္ျဖစၿ္ပီး သရံုံး တုငိ္းသည ္မနွက္န္ေသာဆႏၵမဲျပားကု ိ
လက္ခံရရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာဆႏၵမဲျပားအား မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီထံသုိ႔ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ 
အကယ္၍ဆႏၵမဲကုိ စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔မည္ဆုိပါကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဇယားေပၚ 
တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။ 

၁၆၂။ ထုိသုိ႔ တုိင္းျပည္ျပင္ပမွ အေဝးေရာက္ဆႏၵမဲေပးၾကသည့္အခါ ေပးလိုက္ေသာဆႏၵမဲသည္ 
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(နယူးဇလီန္ႏိငုင္တံြင ္ကဲသ့ုိ႔) မဆဲႏၵရငွ္ေနထုငိရ္ာ ဇာတိျဖစ္ေသာမဆဲႏၵနယတ္ြင ္အက်ဳံးဝငသ္ြားႏိငုသ္ည။္ 
(သုိ႔မဟုတ္ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ ကဲ့သုိ႔) သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
(သုိ႔မဟတု ္တစခ္ထုကပ္ုိေသာ) အေဝးေရာကမ္ဆဲႏၵနယ ္တြင ္အက်ဳံးဝငသ္ြားႏိငုသ္ည။္ (သုိ႔မဟတု ္
အငဒ္ိနုီးရွားႏိငုင္တံြငက္ဲသ့ုိ႔) သကဆ္ုငိရ္ာပါတတီစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္ပါတမီ်ားထ ံ၌ ပါဝငသ္ြားႏိငုသ္ည။္ 
(သုိ႔မဟုတ္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔) တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ စာရင္းလုိက္အခ်ဳိး က် 
ကုိယ္စားျပဳသည့္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္အခါ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဆႏၵမဲမ်ားထံသုိ႔ ေပါင္းထည့္ရုံထည့္
လုိက္ျခင္းမ်ဳိး လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား အေရး 

၁၆၃။    ေရြးေကာကပ္ြသဲုိ႔ လာေရာကမ္ဲေပးသပူမာဏႏငွ္ ့ေရြးခ်ယထ္ားေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ုိ႔ၾကားတြင ္
ခုိင္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈွရွိသည္။ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
လာေရာက္မဲေပးသူပမာဏ မ်ားျပားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဗဟု/အမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား၌ 
အကယ၍္ ပါတတီစခ္မု ွအႏိငုရ္ရန ္ေသခ်ာေနၿပီး ႏိငုင္လံုံးဆုငိရ္ာ ေရြးေကာကပ္ြရဲလဒမ္်ား နီးစပ္ေနၿပဟီ ု
ေမွ်ာ္လင့္ရေသာအခါ လာေရာက္သူ ပမာဏမ်ားျပားတတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီး၌ 
မဲရလဒ္မ်ား ပုိ၍နီးစပ္မႈရွိေနသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာအခါတြင္လည္း လာေရာက္မဲေပး သူပမာဏ 
မ်ားျပားတတ္သည္။ 

၁၆၄။ ေရြးေကာက္ပြဲတရားဝင္မႈကုိ တုိင္းတာသည့္အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္၊ အထူးသျဖင့္ 
ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကြန္ျမဴနစ္လြန္ ယခင္သမၼတႏိုင္ငံမ်ားသည္ အနည္းဆုံး မျဖစ္မေန 
ရရွိရမည့္ တရားဝင္လာေရာက္သူ အေရ အတြက္ကုိ စတင္သတ္မွတ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အကယ္၍ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ေသာ လာေရာက္သူအဆင့္ ကုိ ဥပမာ - ၅၀% ကုိ မရရွိပါက 
ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားဝင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔မျဖစ္မေန ရရွိရမည့္ 
တရားဝင္လာေရာက္သူ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
ထပခ္ါတလလဲ ဲက်င္းပၾကရသည္အ့ခါမ်ဳိးတြင ္လုအိပသ္ည္ပ့မာဏကု ိရရွိႏိငုမ္ညမ္ဟတုသ္ည္အ့တြက ္
စမီအံပုခ္်ဳပသ္မူ်ားအဖုိ႔ အပိ ္မကဆ္ုိးမ်ားသဖြယ ္ျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ သာဓကအားျဖင္ ့ယကူရနိ္းႏိငုင္သံည ္
ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ လူအေရအတြက္ 
လာေရာက္ျခင္းမရွသိျဖင္ ့ထုသိုိ႔ မျဖစမ္ေန လာေရာကရ္ မည္ ့လဥူီးေရသတမ္တွအ္ဆင္ ့ထားရွိျခင္းကု ိ
၁၉၉၈ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 

၁၆၅။    ၾသစေၾတးလ၊် ဘယဂ္်ယီ၊ံ ဂရိႏငွ္ ့လကတ္ငအ္ေမရကိရွ ိႏိငုင္အံေတာမ္်ားမ်ားသည ္မလာမေနရ 
မဲေပးစနစက္ု ိအသုံးျပဳ၍ မဆဲႏၵရငွ္ျပညသ္မူ်ား ပါဝင္ေရးကစိၥကု ိကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းခဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာ ္
အျခားႏိငုင္မံ်ားစြာတုိ႔ကမ ူထုသိုိ႔မလာမေနရ မဲေပးသည္စ့နစက္ု ိမအူားျဖင္ ့ကန္႔ကြကၾ္ကသည။္ ထုသိုိ႔ 
ျပဳလပုသ္ည္န့ည္းသည ္မညသ္ည္ ့ေရြး ေကာကပ္ြစဲနစတ္ြငမ္ဆု ိအသုံးတည့္ႏုငိမ္ည္ျဖစသ္ည္အ့ျပင ္
ယင္းနည္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းအား အျခားေသာ လာေရာက္မဲေပးသူ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ၿပဳိင္တူထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
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ပဋပိကၡေနာကပ္ိငု္းကာလႏငွ္ ့အသြငက္ူးေျပာင္းေရးကာလ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားႏငွ္ ့
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျဖည့္စြက္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

၁၆၆။ ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အေျခအေနမ်ာတြင္ အေခ်အတင္ 
ေဆြေႏြးရန္ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ်သာ ရတတ္ၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္အစုိးရ ၿပဳိလဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိငုင္ံေရးအရွနိအ္ဟနုသ္ည ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား အလ်ငအ္ျမန ္က်င္းပေပးေရးကုသိာ 
ဦးတညသ္ြားႏိငုသ္ည။္ အသြငက္ူးေျပာင္းေရးကာလ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိဝန္းရ ံဆကစ္ပလ္်ကရ္ွိေသာ 
ႏိုင္ငံေရးလုိလားမႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ပုံစံေရးဆြဲမႈႏွင့္ 
သကဆ္ုငိ္ေသာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာအခ်ဳ႕ိႏငွ္ ့ဖအိားမ်ားကုသိာ ဤစာအပုတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

၁၆၇။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အသီးသီးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္သည္ စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာျခားမႈရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ခတ္ သတ္ မွတ္ျခင္းတုိ႔သည္ အခ်ိန္စားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖ
စ္ၿပီး တရားဝင္မႈႏွင့္ဆုိင္္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အစြန္းတစ္ဖက္တြင္ အကယ္၍ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလုံးသည္ မဲရုံသုိ႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ မဲေပး၍ မဲရုံတြင္ ၎တုိ႔ အားလုံးကုိ 
မတွသ္ားထားမညဆ္ုပိါက တစ္ႏိငုင္လံုံး အတုငိ္းအတာျဖင္ ့မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုည္းရွိေသာ စာရင္းျပဳ 
PR စနစ္သည္ ထုိအရာႏွစ္ခုစလုံး ျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲစနစ္ကုိ အလြယ္တကူ လည္ပတ္ေစႏိုင္သည္။ 
အျခားအစြန္းတစဖ္က ္တြငမ္ ူကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္မ့ဆဲႏၵနယမ္်ား အသုံးျပဳေသာ 
Plurality/Majority စနစ္သည္ အကယ္၍ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုမွ်ရွိမထားပါက 
ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ဳိး လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္ သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆုိ ပထမအႀကိမ္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လက္ခံက်င့္သုံးထားေသာ စနစ္သည္ 
ေရရွည္တြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါတီမ်ား စနစ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လက္သင့္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသည့္ ျဖစ္ စဥ္သည္လည္း လုိလားႏွစ္သက္ဖြယ္ မေကာင္းပါေခ်။ 

၁၆၈။    ျပ႒ာန္းခ်ကဆ္ုငိရ္ာ မူေဘာငအ္သစတ္စခ္ကုု ိသုိ႔မဟတု ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲဥပေဒအသစတ္စခ္ကုု ိ
ညိွႏႈိင္းေဆြး ေႏြးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းမူေဘာင္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ တက္ႏုိင္သမွ် 
အားလုံးပါဝငမ္ႈရွိေစရန ္ဆႏၵရွၾိကမညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ပ့င ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအဆုိျပဳရာတြင ္
ညငသ္ာေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သတမ္တွခ္်ကမ္်ားသာ ထားရွ ိေစျခင္း၊ လထူုေထာကခ္မံႈ သတမ္တွအ္ဆင့္ႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍လည္း ပုံမွန္ျဖစ္ေစ၊ ထိေရာက္ေသာအဆင့္ျဖစ္ေစ သတ္ မွတ္အဆင့္ ေလ်ာ့နည္းေသာ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ုသိာ က်င္သ့ုံးေစျခင္းျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အလြယတ္က ူပါဝငဆ္င္ႏႊဲႏုငိ္ေစရန ္
လႈံ႕ေဆာ္ေပးထားသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုေရး 
အေျခခံသည့္ႏုိင္ငံ ေရး၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ပါတီစနစ္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနသူမ်ားႏွင့္ 
စနစ္ေရြးဆြဲသူမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ ေရခ်ိန္ကုိ ျမွင့္တင္လုိၾကျပန္သည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ပါတအီမ်ားအျပား အစအီရ ီပြင္လ့န္းလာၾကျခင္းသည ္အာဏာရငွစ္နစမ္်ား လြတ္ေျမာကက္ာစ 
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ႏိငုင္မံ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာတစရ္ပသ္ာျဖစၿ္ပီး မေအာင္ျမင္ေသာ ပါတမီ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့
၎တုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ၾကပါသည္။ 

၁၆၉။ ကြဲအက္လြယ္ေသာ သုိ ႔မဟုတ္ ကြဲျပားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္သည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ထုိအျငင္းပြားမႈမ်ားက အႀကံျပဳ ေနသည္မွာ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလုိ 
ေဒသတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ျခင္းသည္သာ ႏိုင္ငံေရးအရ လုိလားႏွစ္သက္ဖြယ္ 
ေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ခြင့္ျပဳ 
သေလာက္ စီရင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ၾကရန္ 
ျဖစသ္ည။္ အကယ၍္ အဆုပိါ ဗ်ဴဟာမ်ဳိးကု ိေရြးခ်ယမ္ညဆ္ုပိါက ေပးထားေသာ အခ်နိဇ္ယားအတြင္း 
အလြယ္အကူ စုစည္းႏိုင္၍ ေဒသ တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာစနစ္ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

၁၇၀။ ဒကုၡသညမ္်ားႏငွ္ ့အပယခ္ပံဂုၢဳလိမ္်ား ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားသည ္
အထူးသျဖင္ ့ပဋပိကၡေနာကပ္ုငိ္း ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အေရးပါသည။္ တုငိ္းျပည္ျပငပ္ဆႏၵမဲေပးျခင္း၏ 
အေရးပါမႈႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္မႈကုိ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇက္ဂုိဗီနာႏိုင္ငံတုိ႔က ေကာင္းစြာ 
ေဖာ္က်ဳးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သန္းနီးပါးရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ မဲဆႏၵရွင္ 
၃၁,၄၀၀၀ တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္နယ္စပ္ စည္းမ်ဥ္းျပင္ပမွေန၍ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တုိ႔အနက္ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ခရုိေအးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ယခင္ ယူဂုိစလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ 
(ယခုဆားဘီးယားႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ) တုိ႔တြင္ရွိေန၍ က်န္တစ္ဝက္မွာ အျခားႏုိင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏိုင္ငံမွ 
ျဖစသ္ည။္ ယင္း မဆဲႏၵရငွမ္်ားအနက ္၆၆ ရာခုငိ္ႏႈန္းသည ္တရားဝင္ေသာ ဆႏၵမမဲ်ားေပးခဲၾ့ကသည။္
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၄။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ 
    ေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

၁၇၁။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဟူေသာ 
ကစိၥမ်ားေပၚတြင ္သီးျခားအက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားရွိေၾကာင္း ယဆူလာခဲၾ့ကသညမ္ွာ ကာလၾကာျမင္ခ့ဲၿ့ပီး 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အသီးသီးသည္ ပါလီမန္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သိသာေသာ 
သြယ္ဝုိက္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ (Plurality/Majority  စနစ္မ်ားကဲ့သို႔) 
တစ္ပါတီအစုိးရျဖစ္ေစရန္ အလားအလာပုိမ်ားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္္ႏွင့္ (Proportional 
စနစမ္်ားကဲသ့ုိ႔) ပါတစီုညံႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားကု ိျဖစ္ေစေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္ုိ႔ၾကား၌ နဂုကိပင ္
အားၿပိဳငမ္ႈရွိေလသည။္ အဆုပိါ ထပိသ္ီးစနစ္ႏစွခ္စုလုံး၌ မဝူါဒေရးရာအရ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကုယိစ္ ီ
ရွၾိကသည။္ ယင္း မွာ တစပ္ါတအီစုိးရသည ္မဝူါဒခ်မတွရ္ာတြင ္ျပတ္ျပတသ္ားသား ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်ႏိငုၿ္ပီး 
တာဝနယ္မူႈကု ိပု၍ိရငွ္းလင္း ျပတသ္ားေစသည။္ ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားကမ ူပု၍ိကုယိစ္ားျပဳေဖာ္ျပႏိငု္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ တြင္လည္း ပုိမုိပါဝင္မႈရွိလာေစသည္။ ထုိနည္းတူစြာ 
အစုိးရ၏မဝူါဒႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလမဲ်ား သည ္တစပ္ါတအီစုိးရေအာကတ္ြင ္
အလြယတ္က ူျဖစ္ေပၚေစႏိငု္ေသာလ္ည္း ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားေအာကတ္ြငမ္ ူမညသ္ည္ ့ေျပာင္းလမဲႈမ ွ
မျပဳလုပ္မီ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ပုိ၍ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

၁၇၂။ သမၼတႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတႏွင့္ တစ္ဝက္သာ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရွိသည့္ ႏိုင္ငံအားလုံးနီးပါးသည္ သမၼတကုိ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထုိမွ်မက အခ်ဳိ႕သမၼတႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသာရွိေသာ္ျငားလည္း ႏို္င္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကုိ တုိက္ ရုိက္ပင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾကသည္။

သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ လူအမ်ား 
လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တရားဝင္မႈကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာသည္ 
၎အားမည္သုိ႔မည္ပုံ ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ေပၚ သိသိသာသာ 
မတူည္ေနသည။္ ပကတမိအဲမ်ားစုျဖင္ ့အျပတအ္သတ ္လထူ ုေထာကခ္မံႈ ရရွထိားေသာ သမၼတမ်ားသည ္
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မဲအနည္းငယ္မွ် အသာစီးရရုံျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရေသာ သမၼတမ်ားထက္ ၎တုိ႔၏ 
ကုယိပ္ုငိမ္ဝူါဒလမ္းစဥမ္်ား ခ်မတွရ္ာတြင ္ပုခိုငိမ္ာေသာ အေနအထားတြင ္ရွိေနမညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ 
ဤအခ်ကသ္ည ္သမၼတႏငွ္လ့ႊတ္ေတာၾ္ကား ဆက္ႏြယမ္ႈတုိ႔အေပၚ အေရးႀကီးသက္ေရာကမ္ႈတစခ္ ု
ျဖစ္ သည္။ ပကတိလူဦးေရအမ်ားစုျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံထားရသည့္ 
သမၼတတစ္ဦးသည္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ ပဋိပကၡမ်ဳိးတြင္မဆုိ 
တရားဝင္ေသာညႊန္ၾကားမႈ အေျမာက္အမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ 
၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဆႏၵမဲ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရၿပီး လက္ယာယိမ္း 
ကြန္ဂရက္ပါတီမွ အတိုက္အခံျပဳခဲ့ေသာ သမၼတဆာေဗဒါ အလန္ဒီ၏ ေရြးေကာက္သည္ ၁၉၇၃ 
ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကူညီဖန္တီးရာေရာက္ခဲ့သည္။ 

၁၇၃။ ဥပေဒျပဳက႑ႏငွ္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရးက႑တုိ႔ၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈသည ္လႊတ္ေတာစ္နစ၊္ သမၼတစနစ္ႏငွ္ ့
တစဝ္က ္သမၼတစနစတ္ုိ႔ကုလိုကိ၍္ ကြာျခားမႈရွသိည။္ သမၼတစနစ ္သုိ႔မဟတု ္တစဝ္ကသ္မၼတ စနစတ္ြင ္
သမၼတရာထူးသည ္ဥပေဒျပဳက႑ႏငွ္ ့ယုၾံကညမ္ႈတညတ္ံ့ေအာင ္ထနိ္းသမိ္းရသည္အ့ခ်က္ေပၚတြင ္
မတူည္ျခင္းမရွသိည္အ့တြက ္အဆုပိါ သမၼတမ်ဳိးကု ိမဝူါဒအေျခခသံကသ္ကမ္ွ်ျဖင္ ့လႊတ္ေတာတ္ြင္းမ ွ
ဖယရ္ွားရန ္မျဖစ္ႏုငိပ္ါ။ သုိ႔ရာတြင ္လကတ္င ္အေမရကိႏိငုင္၏ံ အေတြ႕အႀကံဳက ေဖာ္ျပေနသညမ္ွာ 
လႊတ္ေတာ္တြင္းေထာက္ခံမႈ မ်ားမ်ားစားစားမရွိဘဲ တိုက္ရိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရေသာ 
သမၼတသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သမၼတစနစ္ႏွင့္ တစ္ပုိင္းသမၼတစနစ္ အသုံးျပဳေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သမၼတႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္ုိ႔၏ က႑အသီးသီးသည ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယရ္ာတြင ္မတညူီေသာအခ်ကမ္်ားကု ိ
ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသုိ ႔ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ စဥ္းစားသည့္အခါ အတူတကြ ေပါင္းစည္းစဥ္းစားၾကဖုိ႔လုိသည္။ ပါတီမ်ား 
အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကု ိ
တြန္းအားေပးႏိငု္ေသာ သုိ႔မဟတု ္ဆတုယ္တု္ေစႏိငု္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားႏငွ္ ့ျပ႒ာန္း ခ်ကမ္်ား၏ 
ခ်နိသ္ားကုကိမ္ႈႏငွ္ ့အျခားအေၾကာင္းအရာတစခ္ခုကုုပိါ တစခ္်နိတ္ည္း၌ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုသိည။္

သမၼတတစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း

၁၇၄။ မူအရဆုိလွ်င္ သမၼတတစ္ဦး တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြး ခ်ယ္သည့္ မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္ကုိမဆုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 
သမၼတတစဥ္ီးကု ိႏုငိင္တံစ္ႏိငုင္၏ံ အပုခ္်ဳပ္ေရးအႀကီးအက ဲအျဖစ ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ေတာမ့ည္
ဆုိေသာအခါ ဆႏၵမ ဲပကတအိမ်ားစရုရွမိသွာ အႏိငုရ္ႏိငုမ္ည္ျဖစ္ေသာစနစ ္မ်ားအား စနံမနူာအရေရာ 
လက္ေတြ႔သေဘာအရပါ ႏစွသ္ကမ္ႈ ခုငိခ္ုငိမ္ာမာရွတိတၾ္ကသည။္ တုကိရ္ုကိသ္မၼတေရြး ေကာကပ္ြ ဲ
က်င္းပႀကေသာ ႏုိင္ငံအားလုံးအနက္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ (Two-Round) စနစ္ကုိ 
အသုံးျပဳၾကသည္။

၁၇၅။ ထုသိုိ႔ ႏစွႀ္ကမိခ္ြဲျခား၍ က်င္းပေပးျခင္းျဖင္ ့ဦးေဆာငအ္ႏိငုရ္ေနေသာ ကုိယုစ္ားလယွမ္်ားသည ္
ဒတုယိအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြငပ္ါ ေထာကခ္မံႈရရန္ႏငွ္ ့ပထမအႀကမိတ္ြင ္ဖယထ္တုခ္လံုကိရ္သမူ်ား၏ 
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Palestinian FPTP presidential ballot paper

ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိပါ ရရွိရန္ ႀကဳိပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာတူညီမႈမ်ားက 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ မူလအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အႏိုင္ရရွိ လုိၾကသည့္ အာသီသေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိသေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးရက္ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ဦးစားေပးစနစ္မ်ား၌ 
ကုိယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ မဲမေပးမီ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏွစ္သက္မႈ ဖလွယ္ေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထက္ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ လုိက္ဖက္ညီမႈကုိ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္မႈ 
ပုနိည္းေစပါလမိ္မ့ည။္ ထုိ႔ျပင ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပန ္TRS စနစအ္ရ ျပဳလပု္ေသာ သမၼတေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားသည ္
စနစလ္ညပ္တရ္န ္လုအိပသ္ည္ ့ေရြး ေကာကပ္ြကဲနုက္်စရတိ္ႏငွ္ ့အရင္းအျမစမ္်ား ပုမိုမိ်ားေစႏိငုၿ္ပီး 
ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၾကား လာေရာက္သူ လူဦးေရးပမာဏ 
ေလ်ာ့က်သြားျခင္းသည္ အေျခအေန ဆုိးရြားျပင္းထန္၍ ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေစ တတ္သည္။ 
ထုအိေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္ ့ Alternative Vote ႏငွ္ ့Supplementary Vote စနစမ္်ားကု ိအေျမာကအ္မ်ား 
စမ္းသပ္သုံးစြဲလာၾက ၿပီျဖစ္သည္။

ပထမရသူ အႏုိင္ယူစနစ္ (First Past The Post)

၁၇၆။ သမၼတတစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရာတြင္ လုိရင္းအေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ 
ပကတအိမ်ားစထုက ္ေလ်ာ ့နည္းေနေစကာမ ူမအဲသာရထားသကူိ ုအာဏာေပးလုကိ္ျခင္း ျဖစသ္ည။္ 
ဤနည္း ကုိေဘာစ့ၥနီးယား၊ ဟာဇဂီုဗိနီာ၊ ကငမ္ရြမ္း၊ ကုမိိုေရာစ့ ္ကၽြန္းစမု်ား၊ အီေကြတာရပဝ္န္းရွဂိနီ၊ီ 
ဂုိင္ယာနာ၊ ဟြန္ဒ်ဴရက္(စ)၊ အုိက္(စ)လန္၊ ကီရီဘက္တီ၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ေမာ္လဝီ၊ မကၠဆီကုိ၊ 
ပါလက္စတုိင္း၊ ပနားမား၊ ပါရာေဂြး၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ရြန္ဒါ၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္ဝမ္၊ တူနီး ရွား၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ 
ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံတုိ႔၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ေရြးေက
ာက

ပ္ြစဲနစမ္်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က
ဆ္

ုငိရ္ာ ေဘ
ာငက္

န္႔သ
တ

ခ္်က
မ္်ားႏငွ္ ့အ

ပုခ္်ဳပပ္ုံ
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Kenyan FPTP presidential ballot paper
ရငွ္းလင္းစြာဆုရိလွ်င ္ဤစနစသ္ည ္ရုိးရငွ္းလြယက္၍ူ ကနုက္်စရတိသ္ကသ္ာၿပီး ထိေရာကမ္ႈရွိေသာ 
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စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိုယ္ စားလွယ္အေျမာက္အမ်ား ပါဝင္၍ အျပင္းအထန္ ယွဥ္ၿပဳိင္
ရေသာၿပဳိင္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ မဲအနည္းငယ္မွ် ရရွိခဲ့ရုံျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင္ ့
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ားစုက ၎ကုိေရြးခ်ယ္ခံတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရႈျမင္ ျခင္း မရွိၾကေသာ္လည္း 
(အမွန္အတုိင္းဆုိရလွ်င္ ထုိလူအမ်ားစုသည္ ၎ကုိဆန္႔က်င္၍ မဲေပးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္) အျခားသူမ်ားထက္ မဲအသာရရုံျဖင့္ သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရႏုိင္ခြင့္ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၉၃ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ ရာဖယ္ေကာ္ဒရာသည္ 
လူထုေထာက္ခံမႈဆႏၵမဲ ၃၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ ၁၉၉၂ ေမလ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ဖဒီယရ္ာမုိ႔စသ္ည ္သမၼတေလာင္း ခုႏစွဥ္ီးရွိေသာ မဆဲႏၵနယမ္ ွလထူုေထာကခ္မံႈ 
၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း သမၼတရာထူး ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ခ်န္ရႈအီဘီယန္ သည္ ဆႏၵမဲ ၃၉ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိကာ ၿပိဳင္ဘက္သမၼတေလာင္းထက္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိေသာ မဲအသာရမႈျဖင္ ့
သမၼတ ရာထူးရရွခိဲသ့ည။္ ၂၀၀၀ ခုႏစွ၌္ ထုငိဝ္မတ္ြငလ္ည္း အေရးပါေသာ ႏိငုင္ံေရး အလညွ္အ့ေျပာင္း 
တစ္ခုေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသးသည္။

၁၇၇။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ FPTP စနစ္ အသုံးျပဳ၍ ျပည္လုံးကၽြတ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စံထားေလာက္ပါသည္။ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ FPTP စနစ္ျဖင့္ အႏိုင္ရသူသည္ ယင္းျပည္နယ္ရွိ 
မဆဲႏၵရငွ္းမ်ားအားလုံးကု ိရရွၿိပီးခၽြင္းခ်ကအ္ေနျဖင္ ့မနိ္းျပညန္ယ္ႏငွ္ ့နဘီရကစ္ကာျပညန္ယတ္ုိ႔တြငမ္ ူ
ရရွိေသာဆႏၵမမဲ်ားကု ိသုံးပုပံု၍ံႏစွပ္ုကံု ိFPTP စနစ္ျဖင္ ့ျပညန္ယလ္ုံးကၽြတ ္အႏိငုရ္ သကူု ိခြဲေဝေပး၍ 
တစ္ပုံကုိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ FPTP စနစ္ျဖင့္ အႏုိင္ရသူ 
သမၼတေလာင္းအသီးသီးကုိ ခြဲေဝေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕မွ ရရွိထားေသာ 
ပကတိမဲအမ်ားစုအရ သမၼတကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အႏိုင္ရသူသမၼတေလာင္းသည္ ဒုတိယရရွိသူထက္ ဆႏၵမဲေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနကုိ 
ဦးတည္သြားေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ရီပါဘလီကန္ သမၼတေလာင္း 
ေဂ်ာခ့်ဒ္ဗယလ္်ဴဘရုွသ္ည ္ၿပဳငိဘ္က္ျဖစသ္ ူဒမီုကိရကသ္မၼတေလာင္း အယလ္ဂ္ုိး ထက ္သန္းထက ္
ဝက္ေအာက္နီးပါး ဆႏၵမဲေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ေလသည္။ 

ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (Two-Round System)

၁၇၈။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ သမၼတေလာင္းမ်ား လူထုေထာက္ခံမဲပမာဏ၏ 
အနည္းငယ္ရရွိရုံမွ် ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
မညသ္ည့သ္မၼတေလာင္းမွ် ပထမ အႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ပကတမိအဲမ်ားစမုရရွပိါက ဒတုယိအႀကမိ ္
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထပ္မံက်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မဲအမ်ားစုရရွိထားသူ 
ထိပ္တန္းသမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ ရႈံးထြက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစေသာ (Majority 
Run-Off) စနစ္ျဖစ္ႏိုင္သလုိ မဲအမ်ားစုရရွိထားသူ ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ သမၼတေလာင္းမ်ား ၾကား 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေစေသာ (Majority-Plurality) လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ (စာပုိဒ္ ၉၆ တြင္ရႈ)။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ 
လကတ္င ္အေမရကိႏိငုင္အံမ်ားစ၊ု ဆုဗိယီကလ္ြနဗ္ဟုအိာရသွမၼတႏိငုင္ ံငါးႏိငုင္စံလုံးႏငွ္ ့အာဖရကိရွ ိ
ျပင္သစ္စကားေျပာဆုိ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရန္ 
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ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾက သည္။ ယင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အာဖရိကရွိ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ အင္ဂုိလာ၊ ကိပ္မာဒီ၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ ဂီနီဘစ္ဆူ၊ ကင္ညာ၊ မုိဇမ္ဘစ္ခ္၊ 
နမဘ္ယီာ၊ ႏိငုဂ္်ီးရီးယား၊ ေဆာငတ္မမ္ီႏငွ္ ့ပရငစ္ပီ၊ီ ဆုကိရ္ွလဲဇ္၊္ ဆာရာလအီြန၊္ ဆဒူန၊္ တနဇ္နီးယား၊ 
အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ဘယ္လာရုစ္၊ ဘူေဂးရီးယား၊ ခရိုေအးရွား၊ ဆုိက္ပရက္စ္၊ ဖင္လန္၊ 
ေဂ်ာဂ္်ယီာ၊ လစသ္ြာနီးယား၊ မကဆ္ဒီုနိီးယား၊ ပုလိန၊္ ေပၚတဂူ၊ီ ရုိေမးနီးယား၊ ရရုွား၊ ဆလုဗိကၠီးယား၊ 
ဆလုိဗီးနီးယား ႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတုိ႔အျပင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေဟတီ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အီရန္၊ 
တီေမာလက္ဆီႏွင့္ ရီမင္ႏုိင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

၁၇၉။ မဲအမ်ားဆုံးရရွိထားသူ သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးၾကား ရႈံးသူထြက္ပုံစံျဖင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေစသည့္ 
(Majority Run-Off) စနစ္ႏွင့္ မဲအသာရထားသူ ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ သမၼတေလာင္းမ်ားအၾကား 
ယဥွၿ္ပဳငိ္ေစေသာ (Plurality/Majority) စနစ၏္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိက်င္သ့ုံးရာတြင ္က်င္သ့ုံးသည္ပ့ုစံ ံ
အေျမာက္အမ်ားပင္ရွိသည္။ ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၄၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိရုံျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အႏိုင္ရေသာ္လည္း ဆန္႔ က်င္ဘက္အားျဖင့္ 
ဆာရာလီအြန္ႏိုင္ငံတြင္မူ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၅၅ ရာခို္င္ႏႈန္းကုိ ပထမအႀကိမ္ 
ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္ရရွမိသွာ ဒတုယိအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပျခင္းကု ိမျပဳလပုဘ္ ဲရပဆ္ုငိ္းပါသည။္ 
အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံတြင္မူ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိမွသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့လွ်င္ လည္း ဒုတိယရရွိခဲ့သူ သမၼတေလာင္းထက္ ၁၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအသာရရွိမွသာ အႏိုင္ရသူျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ အနိမ့္ဆုံး ရရွိရမည့္ သတ္မွတ္အဆင့္ 
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မဲအသာရရွိမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အလားတူစနစ္မ်ဳိးကုိ 
အီေကြဒါႏိုင္ငံတြင္လည္း က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ 

၁၈၀။ ရရုွားႏိငုင္ံႏငွ္ ့ယခငဆ္ုဗိယီကသ္မၼတႏိငုင္မံ်ားတြင ္၎တုိ႔၏ သမၼတေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္
အနည္းဆုံးရွရိ မည္ ့လာေရာကမ္ဲေပးသပူမာဏကု ိပုမံနွအ္ားျဖင္ ့၅၀ ရာခိငု္ႏႈန္းခန္႔ သတမ္တွထ္ားရွသိကဲသ့ုိ႔ 
ႏုငိင္အံေတာမ္်ားမ်ား တြငလ္ည္း ထုအိတိငု္း လကခ္ကံ်င္သ့ုံးလ်ကရ္ွသိည။္ ထုိ႔ျပင ္မရဲလဒတ္ရားဝငမ္ႈကု ိ
ခုိင္မာေသခ်ာေစမည့္ အျခားနည္း စနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ 

၁၈၁။ (သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတုိ႔ကဲ့သုိ႔) 
သမၼတေလာင္းမ်ား ပထမအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲအႏိငုရ္ရွိေရးအတြက ္ပါတမီ်ားအေနျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ြအဲႀကိ ဳ
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွအပ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္၏ 
အေတြ႔အႀကဳသံည ္လကတ္ငအ္ေမရကိကဲသ့ုိ႔ ႏိငုင္ ံမ်ဳိးတြငမ္ ူျပႆနာျဖစ္ေစခဲသ့ည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့
ပရီူးႏုငိင္၏ံ ၁၉၉၀ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အယလ္ဘ္ာတုဖိဂူ်မီုရိ ီသည ္ဒတုယိအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ 
ဆႏၵမဲ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ပါတီသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္ေနရာ ၆၀ 
အနက္ေနရာ ၁၄ ခုႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္ေနရာ ၁၈၀ အနက္မွ ၃၃ ခုသာ ရရွိခဲ့သည္။ 
၁၉၈၉ ခုႏစွ၊္ ဘရာဇီးႏိငုင္တံြင ္ဖာနနဒ္ိုေကာလ္ာဒမီလီုသိည ္ဆႏၵမအဲားလုံး၏ ထကဝ္က္ေအာကသ္ာ 
ရရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ပါတီသည္ 
အခ်ိန္ခြဲ၍က်င္းပေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၇၅ ခုအနက္မွ 
ေနရာသုံးခုႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၅၀၃ ခုအနက္မွ ေနရာ ၄၀ သာ ရရွိခဲ့သည္။ 
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အီေကြဒါႏိငုင္တံြင ္သမၼတေရြးေကာကပ္ြအဲတြက ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပန ္TRS စနစ ္ကု ိစတငအ္သုံးျပဳခဲသ့ည္ ့
၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစ၍ မည္သည့္အႏိုင္ရခဲ့သူသမၼတကမွ် လႊတ္ေတာ္တြင္ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစု ကုိ 
ရရွိျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာမ်ားက အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေသာ 
အဖြဲ ႔အစည္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတူတကြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု၏ 
ေထာက္ခံမႈရေသာ သမၼတမ်ားကုိ ထြက္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း စနစ္သည္ 
အဆုိပါသမၼတမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွေထာက္ခံမႈ သိသိသာသာရေစရန္ အာမခံျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ 
လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ယင္းစနစ္ သည္ ပါတီအကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ 
အႏိုင္ရသူ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၾကား၌ 
အျခားပါတီမ်ား၏ေထာက္ခံမႈကုိ စုစုစည္းစည္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾက ေသာ္လည္း 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပၿပီးစီးသည္အ့ခါတြငမ္ ူအဆုပိါ ေထာကခ္မံႈမ်ားကု ိေနသားတက်ျဖစ္ေစရန ္
စြမ္း ေဆာင္မႈမွာ မဆုိစေလာက္ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့ေလသည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈဦးစားေပး ဆႏၵမဲေပးစနစ္ (Preferential Voting)

၁၈၂။ ႏစွ္ေက်ာ့ျပန ္TRS  စနစ၏္ အားနည္းခ်ကမ္်ားကု ိျပဳျပငရ္နန္ည္းလမ္းတစခ္မုွာ ပထမအႀကမိ္ႏငွ္ ့
ဒုတိယအႀကိမ္ ခြဲျခား၍က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ နည္း လမ္းမ်ားစြာပင္ရွိသည္။ (ဖယ္ထုတ္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ထံမွ ဒုတိယဦးစားေပးမဲမ်ားကုိ က်န္ရွိကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထံ ခြဲေဝေပးေသာ) မဲလႊဲေျပာင္းစနစ္ 
Alternative Vote သည္ ထင္ရွားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းစနစ္ ကုိ အုိင္ယာလန္ 
ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အေရးနိမ့္ေနေသာ 
သမၼတေလာင္း၏တစဥ္ီးသည ္ဒတုယိဦးစားေပး ဆႏၵမအဲေျမာကအ္မ်ားကု ိရရွပိါက အသာရေနသ ူ
သမၼတေလာင္းကုိ ပင္ အႏိုင္ရသြားႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ ဒုတိယဦးစားေပးဆႏၵမဲမ်ား လြဲေျပာင္းျခင္းျဖင္ ့
သမၼတရာထူးရရွခိဲ့ျခင္း၏ အနီးစပဆ္ုံး သာဓကကု ိေဖာ္ျပရလွ်င ္၁၉၉၀ အုငိ္းရစသ္မၼတေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္
အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ ေမရီေရာ္ဘင္ဆင္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

၁၈၃။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တစ္ခုမွာ သီရိလကၤာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လန္ဒန္ရွိ 
ၿမိဳ႕ေတာဝ္န္ေရြးေကာကပ္ြ ဲမ်ားတြင ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ဦးစားေပးစနစတ္စမ္်ဳိး ျဖစသ္ည။္ ယင္းစနစသ္ည ္
AV စနစ္ႏွင့္မတူဘဲ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွအပ က်န္သူအားလုံးကုိ ဖယ္ထုတ္၍ 
ထုိႏွစ္ဦးကုိသာ ဦးစားေပးမဲမ်ား ျပန္ေဝငွေပးသည့္) မဲအပုိ ေဆာင္းခံစားခြင့္ရွိေသာစနစ္ 
(Supplementary Vote) ဟုေခၚသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔ ပထမဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သည့္ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းအျပင ္ဒတုယိဦးစားေပး (သရီလိကၤာႏိငုင္တံြင ္တတယိဦးစားေပး) ေရြးခ်ယသ္ ူ
အတြက္ပါ ေရးျခစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ပုံျပဳလုပ္နည္းသည္လည္း ကြာျခာမႈရွိႏိုင္သည္။ 
သီရိလကၤာႏုိင္ငံ တြင္ AV စနစ္ႏွင့္ STV စနစ္တုိ႔တြင္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ 
အမည္ေဘးတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ၁၊ ၂၊ ၃ စသည္ျဖင့္ ေရးသြင္းေစပါသည္။ လန္ဒန္တြင္မူ 



209

Sri Lankan preferential presidential ballot paper

မည္သည့္ကိန္းဂဏန္းမွ မလုိအပ္ဘဲ ဆႏၵမဲျပားေပၚ၌ ပထမဦးစားေပး ဆႏၵမဲႏွင့္ ဒုတိယဦးစားေပး 
ဆႏၵမဲအသီးသီးအတြက္ အကန္႔ႏွစ္ကန္႔သာ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
ပထမႏွင့္ဒုတိယဦးစားေပး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရးျခစ္ေစသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မည္သည့္ကိန္းဂဏန္းမွ 
ေရးသြင္းရန္ မလုိေတာ့ေပ။ 

၁၈၄။ မဲေရတြက္ရာတြင္မူ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ပထမဦးစားေပးဆႏၵမဲမ်ား၏ ပကတိအမ်ားစု (မဲ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အေပါင္းတစ္) ကုိ ရရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ ရသူအျဖစ္ ခ်က္ျခင္းေၾကညာျခင္းခံရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ထုိသုိ႔ ပကတိမဲ အမ်ားစုကုိ မရခဲ့လွ်င္ 
မဲအမ်ားဆုံးရရွိထားသူ ထိပ္ဆုံးကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွအပ က်န္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးကုိ ဖယ္ 
ထုတ္၍ ၎တုိ႔ရရွိခဲ့ေသာ ဒုတိယဦးစားေပး (သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယႏွင့္တတိယဦးစားေပး) 
ဆႏၵမမဲ်ားကု ိေရးျခစ ္ထားေသာ ဦးစားေပးအစဥအ္ရ က်နရ္ွသိူႏစွဥ္ီးထသံုိ႔ ျပနလ္ည္ေဝငွေပးသည။္ 
ထုသိုိ႔ျပဳလပုၿ္ပီးေနာက ္ဆႏၵမအဲေရ အတြက ္အမ်ားဆုံးရရွသိကူု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသအူျဖစ ္
ေၾကညာသည။္ ထုိေၾကာင္ ့ဤစနစသ္ည ္ႏစွ္ေက်ာ ့ျပန ္(TRS) စနစအ္ရ ေရြးေကာကပ္ြဲႏစွခ္ါျပဳလပုမ္ ွ
ရရွမိည္ရ့လဒမ္်ိဳးကု ိေရြးေကာကပ္ြတဲစႀ္ကမိ ္က်င္းပရုံႏငွ့ ္ရရွိေစသ ျဖင္ ့ကနုက္်စားရတိ ္သသိသိာသာ 
သက္သာေစၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ကုိလည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

၁၈၅။ အဆုပိါ မအဲပုိေဆာင္းခစံားခြင္ရ့ွိေသာ (Supplementary Vote) စနစ၏္ အားနည္းခ်ကမ္်ားမွာ 
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ခက္ခဲရႈပ္ေထြး ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵမဲမ်ား အျပည့္အဝ 
အသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးထိပ္ဆုံးတြင္ က်န္ရစ္မည္ကုိ 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၁၈၆။ အထပ္ပါကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနေစကာမူ AV စနစ္ႏွင့္ Supplementary စနစ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ 
ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိ ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသူ မည္သူမဆုိ 
မဲဆႏၵရွင္ပကတိအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိေရးျဖစ္ သည္။ ဦးစားေပး ဆႏၵမဲေပးစနစ္ကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းျဖင္ ့မမိ၏ိဒတုယိေရြးခ်ယမ္ႈကု ိေဖာ္ျပရန ္ဒတုယိအႀကမိ ္ဆႏၵမဲေပးပြ ဲက်င္းပစရာမလုိေတာဘ့ ဲ
ကုန္က်စရိတ္ သိသိသာသာ သက္သာေစရုံသာမက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးအရ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါမည္။ 

ျဖန္႔က်က္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား (Distribution Repuirements) 

၁၈၇။ အင္ဒုိနီးရွား၊ ကင္ညာႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသုံးႏိုင္ငံသည္ သမၼတေလာင္းမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ား 
ေဒသတြင္းပ်႕ံႏွံ႔မႈကု ိရရွိေစရနအ္လုိ႔ငွာ သမၼတအျဖစ ္ထုကိတ္နစ္ြာ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံေၾကာင္း 
မေၾကညာမီ ယင္းသမၼတေလာင္း သည္ ပကတိမဲအမ်ားစုကုိ ရရွိမည့္အျပင္၊ ‘ျဖန္႔က်က္ေရး 
လုိအပ္ခ်က္’ ဟုေခၚေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္ဝပါမွ အႏိုင္ရႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္မ်ဳိးကုိ 
ေပါင္းစပအ္သုံးျပဳခဲသ့ည။္ ၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ပထမအႀကမိ ္သမၼတေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ 
အငဒ္ုနိီးရွားႏိငုင္တံြင ္အႏိငုရ္သမၼတေလာင္းႏငွ္ ့ဒတုယိသမၼတေလာင္းတုိ႔သည ္တစ္ႏုငိင္လံုံး အတိငု္း 
အတာရွ ိဆႏၵမ၏ဲပကတအိမ်ားစကုု ိရရွရိမည္အ့ျပင ္စရီငစ္အုားလုံး၏ ထကဝ္က္ေက်ာမ္ ွဆႏၵမ ဲ၂၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အနည္းဆုံးရရွိမွသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကုိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္။ 
ဤသုိ႔ လုအိပခ္်ကထ္ားရွသိည္ ့စနစမ္်ဳိးကု ိအရြယအ္စားႀကီးမား၍ ေဒသမ်ားစြာကြဲျပားမႈွရွွိေနေသာ 
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွလည္း ႏွစ္သက္လက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းႏုိင္ငံတြင္ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ ဆႏၵမဲမ်ား၏ ပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိရန္ လုိအပ္ရုံသာမက 
ႏိငုင္အံတြင္းရွ ိစရီငစ္အုနည္းဆုံး သုံးပုံႏစွပ္ုမံ ွဆႏၵမအဲနည္းဆုံး သုံးပုတံစပ္ုကံုပိါ ရရွရိနလ္ုိေပသည။္

၁၈၈။     ျဖန္႔က်က္ေရး လုအိပခ္်ကမ္်ားသည ္သမၼတေလာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ကုယိပ္ိငု္ေဒသ သုိ႔မဟတု ္
မ်ဳိးႏြယ္စု အေျခခံတြင္ သာမက ျပင္ပတြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ 
အက်ဳိးတရားကုိ ရရွိေစၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်ပါက အလုပ္ေကာင္းစြာျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အႏုိင္ရေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုလုံး ျပည့္ဝရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ မည္သည့္ 
သမၼတေလာင္းကမွ် ထုလိုအိပခ္်ကမ္်ား ျပည္ဝ့ေအာင ္မစြမ္းေဆာင္ႏိငု ္သည္ ့ျဖစ္ႏိငု္ေခ်မ်ဳိးကုလိည္း 
အျမဲျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ သုိ ႔ျဖစ္၍ စနစ္ပုံေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ဳိးကုိ 
မွတ္သား၍ ယင္းကုိေျပလည္ေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးကုိ ေရြးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အေရးႀကီးေလသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ အႏိငု ္ရသမူရွ၊ိ အႏိငုရ္သကူုလိည္း ေဖာထ္တု္ေပးႏိငုစ္ြမ္းမရွသိည္ ့စနစတ္စမ္်ဳိးသည ္
အာဏာလစဟ္ာမႈကု ိဖနတ္ီးေပးႏိငုၿ္ပီး တုငိ္ျပညမ္ၿငမိသ္ကမ္ႈ အႏရၱာယက္ု ိေပၚေပါက္ေစႏိငုသ္ည။္
ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူအေနျဖင့္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမာက ္ျခင္းခရံရန ္ရုိးရိုးမအဲမ်ားစကုုသိာ ရရွရိနလ္ုိေသာလ္ည္း ႏိငုဂ္်ီးရီးယားႏိငုင္တံြငမ္ ူ
ဒတုယိအႀကမိ ္ေရြးေကာကပ္ြတဲြငပ္ါ ထပမ္၍ံျဖန္႔က်က္ေရး လုအိပခ္်ကက္ု ိသတမ္တွထ္ားျပနသ္ျဖင္ ့
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ယင္းစနစ္သည္ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ ေခ်ကုိ ဖန္တီးေပးရာေရာက္သည္။ 
အကယ၍္မ်ား လက္ေတြ႔တြင ္ထုအိတုငိ္းျဖစ္ေပၚခဲပ့ါက ေရြးေကာကပ္ြကဲာလ၏ ၾကာခ်နိ၊္ လုအိပ္ေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ၌ သြယ္ဝုိက္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

ျဖန္႔က်က္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿပဳိင္ပြဲဝင္သမၼတေလာင္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္  
ဗ်ဴဟာနည္းက် လုိ အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕ေစသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတအျဖစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္အတြက္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးသည္ အျခားၿပဳိင္ဘက္မ်ားထက္ 
ဆႏၵမအဲသာရရွရိမည္အ့ျပင ္စရီငစ္ရုစွခ္အုနက ္အနည္းဆုံး ငါးခမု ွဆႏၵမအဲနည္းဆုံး ၂၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းကုပိါ 
ရရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ကြဲျပားေနေသာ 
အတုိက္အခံမ်ားအဖြဲ႕သည္ ပကတိမဲအမ်ားစုထက္ ေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့သည့္ ဒန္နီကယ္အာရပ္မြိဳင္ 
ကုိ သမၼတရာထူးတြင္ပင္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ 

အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း

၁၈၉။ လႊတ္ေတာ္အားလုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္း ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ မဟုတ္ပါ။ 
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး ပါရွိတတ္သည္။ 
(အထကလ္ႊတ္ေတာ ္သုိ႔မဟတု ္ဆနိတိလ္ႊတ ္ေတာဟ္ ုေခၚေသာ) ဒတုယိလႊတ္ေတာအ္မ်ားစသုည ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု သုိ ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ တည္ရွိတတ္သည္။ 
အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိျခင္း၏ ပထမအေၾကာင္းအရင္းမွာ မတူညီေသာ ကုိယ္စား 
ျပဳမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေဒသမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီရင္စုမ်ားအတြက္ 
မတူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရရန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းအရင္းမွာ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ေႏွးေစမည့္ 
ဘရိတ္တစ္ခုသဖြယ္ “ျပန္လည္စိစစ္ေရးလႊတ္ေတာ္” အျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၾသဇာအာဏာသည္ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ 
ရပ္တည္ ေနရေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မ်ားထက္ နည္းပါးေလ့ရွိသည္။ 
ကမာၻတစလ္ႊား ႏိငုင္အံားလုံး၏ သုံးပုံႏစွပ္ုသံည ္လႊတ္ေတာတ္စရ္ပသ္ာရွိေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာမ္်ား 
ထားရွိၾကၿပီး က်န္သုံးပုံႏွစ္ပုံတြင္မူ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ကုိ ပုံစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထားရွိတတ္သည္။

၁၉၀။     ဒတုယိလႊတ္ေတာ ္ေခၚ ေအာကလ္ႊတ္ေတာမ္်ား၏ တည္ေဆာကပ္ုသံည ္လြနစ္ြာကြာျခားမႈရွသိည။္ 
သုိ႔ေသာ ္ေယဘယု်အားျဖင္ ့ျပည္ေထာငစ္အုတြင္း ပါဝငဖ္ြ႕ဲစည္းလ်ကရ္ွိေသာ ေဒသအသီးသီးကု ိကုယိစ္ားျပရဳန ္
ရည္ရြယ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ အေမရိကန္  ျပည္ ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိျပည္နယ္မ်ား၊ ဂ်ာမနီရွိ 
လင္ဒါေခၚ နယ္နိမိတ္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကရွိ 
စီရင္စုမ်ာအားလုံးတြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေသာ အထက္လႊတ္တစ္ခုစီရွိၾကသည္။ စံနမူနာ အားျဖင့္ 
ထုိသုိ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား ထားရွိရျခင္းမွာ ျပည္နယ္ငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီရင္စုငယ္မ်ားအား 
မ်က္ႏွာသာ ေပး၍ အေလးေပးသည္အ့ေနျဖင္ ့၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား သာတညူမီွ်ကုယိစ္ားျပဳမႈကု ိ
ရညရ္ြယ၍္ ထားရွၾိကျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္ဒတုယိလႊတ္ေတာမ္်ား ထားရွိျခင္းေၾကာင္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
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အခ်ိန္လႊဲ၍ ျပဳလုပ္က်င္းပမႈကုိ ျဖစ္ ေစႏိုင္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ သုံးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ 
လႊတ္ေတာ္၏ထက္ဝက္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အိႏၵိယတြင္ 
လႊတ္ေတာ္၏ သုံးပုံတစ္ပုံကိုသာ ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္စသျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ၾကသည္။

၁၉၁။ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ‘ျပန္လည္စိစစ္ေရး လႊတ္ေတာ္မ်ား’ အျဖစ္ထားရွိသည့္ 
အခ်ိဳ႕ႏိငုင္မံ်ားတြင ္ယင္း လႊတ္ေတာမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ကန္႔သတခ္်ကအ္ခ်ဳ႕ိ သတမ္တွထ္ားၾကသည။္ 
သာဓကအားျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၿပီးသည္ဆုိသ
ည္ႏွင့္ ဆိနိတ္ ေခၚ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားလုိက္သည္။ 

၁၉၂။     လႊဲေျပာင္းကုယိစ္ားျပဳျခင္း၏ အသုံးနည္းသည္ ့ပုစံတံစခ္မုွာ သီးျခားမ်ဳိးႏြယစ္၊ု ဘာသာစကား၊ 
ကုိးကြယရ္ာ ဘာသာ သုိ႔မဟတု ္သီးျခားယဥ္ေက်းမႈရွသိည္ ့လအူပုစ္မု်ား ကုယိစ္ားျပဳပါဝင္ႏိငု္ေသာ 
ဒတုယိလႊတ္ေတာက္ု ိရညရ္ြယ ္ခ်ကရ္ွရိွ ိထားရွိျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္အဆုပိါဒတုယိလႊတ္ေတာတ္ြင ္
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပါဝင္ကုိယ္စားျပဳေနျခင္း
မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမာ္လဝီႏိုင္ငံတြင္ အထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ၈၀ 
ရွိသည့္အနက္ လူမႈေရးအရ “အက်ဳိးစီးပြားတူ အုပ္စုမ်ား” မွ အဆုိျပဳလုိက္ေသာ အမတ္ ၃၂ ဦးကုိ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ အဆုိပါ အက်ဳိးစီးပြားတူ 
အုပ္စုမ်ားကုိ အမ်ဳိး သမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအုပ္စုမ်ား၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑မ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ထင္ရွားေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဟူ၍ သတ္ မွတ္ေပးထားသည္။ အလြန္ဆုိးရြားေသာ 
ၿဗတိသွ်အထကလ္ႊတ္ေတာသ္ည ္အေထြေထြႏိငုင္ံေရးသမားမ်ား ပါဝင ္ေရးဆြသဲည္ ့အစုိးရဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကု ိ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ သီးျခားမူဝါဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထား ရွိသည့္အေပၚ 
အေျခခံ၍ ခုခံေျပာဆုိျခင္းခံရသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ဖီဂ်ီႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း 
ရုိးရာ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပထမအႀကိမ္အရင္ ခန္႔အပ္ထား၍ ဒုတိယအႀကိမ္က်မွ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္ေသာလ္ည္း ယင္းမ်ဳိးႏြယစ္ုေခါင္းေဆာငမ္်ား ကုယိစ္ားျပဳရရနအ္တြက ္
ဒုတိယလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ 

၁၉၃။     အဆုပိါ ကြာျခားခ်ကမ္်ားေၾကာင္ ့ဒတုယိလႊတ္ေတာမ္်ားစြာတုိ႔ကု ိတစစ္တိတ္စပ္ုငိ္းျဖစ္ေစ၊ 
သြယဝ္ုကိ၍္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကထ္ားၾကၿပီး လုံးဝေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္း မျပဳသညလ္ည္း 
ျဖစ္ႏိငုသ္ည။္ ေရြးေကာက ္တင္ေျမာကထ္ားသည္ ့ဒတုယိလႊတ္ေတာမ္်ားရွ ိတရားစရီငမ္ႈအမ်ားစသုည ္
အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္မ်ားအတြက္  လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ က႑အသီးသီးကုိ 
တင္ဟပ္ႏိုင္ေစမည့္ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳၾကသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အား အမ်ားစုစနစ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ 
(AV) စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ျပည္နယ္အသီးသီးကုိ ကုိယ္စားျပဳမည့္ 
အထက္ လႊတ္ေတာ္ကုိမူ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ (STV) စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ သည္။ ဤအခ်က္သည္ သာမာန္အားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားတူ လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပည္နယ္အလုိက္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ အေျခခံ၍ အထက္လႊတ္ေတာ္ 



213

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အင္ဒုိနီးရွား 
ႏိငုင္တံြင ္ေအာကလ္ႊတ္ေတာက္ု ိList PR စနစ္ႏငွ္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက၍္ အထကလ္ႊတ္ေတာတ္ြငမ္ ူ
စီရင္စု တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ SNTV စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္။ 
ကုလိဘံယီာႏိငုင္တံြင ္လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပစ္လုံးအား PR စနစ္ျဖင္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ေသာအခါ 
ဆနိတိ ္ေခၚ အထကလ္ႊတ္ေတာက္ု ိတစ္ႏိငုင္လံုံး အတုငိ္းအတာအရ တစခ္တုည္းသတမ္တွထ္ားေသာ 
မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ ဤ နည္းအားျဖင့္ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတူ 
လူနည္းစုမ်ားအား ယင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ပုိမုိကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ရေစ ႏိုင္ပါသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အလႊာအဆင့္ဆင့္

၁၉၄။ အထက္တြင္ မွတ္သားခဲ့ရသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခု ပုံစံေရးဆြဲရန္ 
လုအိပသ္ည္အ့ရာမ်ားသည ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကရ္မည္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ၊ ၎၏လပုင္န္းတာဝန္ႏငွ္ ့
ၾသဇာအာဏာတုိ႔ကုိ မူတည္၍ ကြာ ျခားမႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လြန္အဆင့္၊ စီရင္စု သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသတြင္းအဆင့္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မည့္ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ 
ပုစံံေရးဆြသဲည္အ့ခါ၌ စနစ္ေရြးခ်ယမ္ႈတြင ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရသည္ ့အခ်ကမ္်ားသည ္ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ ့
ဥပေဒျပဳေရးအဖြ႕ဲမ်ား ပုစံံေရးဆြရဲာတြင ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားသည္ ့အခ်ကမ္်ားႏငွ္ ့ကြာျခားမႈရွသိည။္

ႏုိင္ငံေတာ္အထက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း

၁၉၅။ ဥေရာပပါလီမန္ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ားကုိ ၿခဳံငုံပါဝင္မိေစ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်မွတ္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လြန္ အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ယေန႔ထက္တုိင္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသတြင္း အဆင့္၌ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္းလာႏိငု္ျခင္းႏငွ္ ့ကမာၻႏငွ္အ့ဝမွ္း ႏိငုင္ံေရးဘကက္ု ိအာရုံျပဳလာၾကျခင္းတုိ႔ ေၾကာင္လ့ည္း 
ယင္းႏိငုင္ံေတာလ္ြန ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္မထူးျခားေတာ့ေသာ သာမနက္ာလွ်ကံာ အဖြ႕ဲစည္းမ်ား 
သဖြယ္ ပုိ၍ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) သည္ ဥေရာပပါလီမန္အတြက္ 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပ သည္အ့ခါ၌ အဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္မံ်ားအားလုံးကု ိအခ်ဳိးက်(PR) စနစတ္စခ္ကုုသိာ 
လက္ခံက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပး၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပါ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံသည္ List PR  စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး က်န္(အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္လတာ) ႏွစ္ႏုိင္ငံ တြင္ STV 
စနစ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ပါလီမန္အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝေပးရာတြင္ 
လူဦးေရ အခ်ဳိးအဆ သီးသန္႔မွ်သာမဟုတ္ဘဲ အလႊာစုံစနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းစနစ္အရ အရြယ္အစား အနီးစပ္ဆုံး တူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ 
အညအီမွ် ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစၿ္ပီး ႏိငုင္ငံယမ္်ား အတြကလ္ည္း ပုမိုပိါဝငက္ိယုစ္ားျပဳမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစသည။္ 

၁၉၆။ အဆုိပါစနစ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားသည္ ေနရာေဒသကြက္၍ ပထဝီအေနအထားအရ 
ကုိယ္စားျပဳမႈထက္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ဘက္ယိမ္းေသာမွ်ေျခတုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္စနစ္မ်ဳိး 
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ေရြးခ်ယ္ေရးကုိသာပုိ၍ ဦးစားေပးတတ္ၾက သည္။ ဥေရာပပါလီမန္တြင္ လူသန္းေပါင္း ၅၀၀ ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေနသည့္ ဥေရာပပါလီမန္အမတ္ (MEP) ေပါင္း ၇၃၂ ဦးရွိသည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား မဲဆႏၵနယ္အရ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 

၁၉၇။ ဥေရာပပါလီမန္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတြင္ 
ကုယိစ္ားလယွအ္ျဖစ ္ပါဝင္ႏိငုရ္န ္ခြင့္ျပဳထားေစကာမ ူႏိငုင္ံေတာလ္ြန ္အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္ုျဖစသ္ည္အ့တြက ္
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏စိတ္ထဲ၌ သီးျခား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရႈျမငခ္ရံႏိငုမ္ည ္မဟတု္ေသးပါ။ ဥေရာပပါလမီန၏္ ေရြး ေကာကပ္ြဲမ်ားကု ိအဖြဲ႕ဝင္ႏိငုင္အံသီးသီးရွ ိ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားဟူ၍သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ 
ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လြန္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား 
ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးတြင ္အဓကိအခန္းက႑မ ွပါဝင္ေနသည ္ဆုသိည္အ့ခ်ကမ္ွာ ေယဘယု်အားျဖင္ ့
မနွက္န္ႏိငု ္ေလာကပ္ါသည။္ ထုိ႔ျပင ္(ဥေရာပပါလမီနတ္ြင ္PR စနစ ္အသုံးျပဳသကဲသ့ုိ႔) ေဒသတြင္းအဆင္ ့
ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ႀကီးစုိးလာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လြန္အဆင့္တြင္ပါ 
ႀကီးစုိးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ မွာလည္း မွန္ကန္ႏုိင္ေလာက္ပါသည္။ 
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ႏိငုင္ံေတာအ္ထကရ္ွ ိအဖြ႕ဲအစည္းတစခ္အုား 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 

အင္ဒရူး အဲလစ္ႏွင့္ စတီနာ လာစရြတ္ 

၂၀၀၄ ခု ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဥေရာပပါလီမန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ မဲရုံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံသား 
အေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ ႔မဲေပးရျခင္းကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ဖူးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အခ်ဳ႕ိႏိငုင္မံ်ားတြငမ္ ူပါလမီန္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိယခငက္ ၅ ႀကမိတ္ုငိတ္ုငိ ္ေဆာငရ္ြကဖ္ူးခဲၾ့ကသည။္ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္မူ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအားလုံးသည္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ၎တုိ႔၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ 

ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ၿခဳံငုံမိေစသည့္ ဥပေဒပထမအပုိင္းသည္ “အားလုံးပါဝင္ 
တုိက္ရုိက္မဲေပးခြင့္ ရွိေရး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အက္ဥပေဒ” ကုိ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ 
အမည္တြင္ေဖာ္ညြန္းထားသကဲ့သုိ ႔ပင္ အဆုိပါဥပေဒတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံစီမွ 
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားအား တုကိရ္ုကိ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာက္ျခင္းႏငွ္ဆ့ုငိသ္ည္ ့မဝူါဒမ်ားကိ ုဆုံးျဖတ ္
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားအတြင္း  ဥေရာပပါလီမန္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားကသာ အဆုိျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ တုိက္ရိုက္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၇၆ အက္ဥပေဒကုိ 
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလုကိၿ္ပီးေနာကတ္ြငမ္ ူပါလမီနက္ုယိ ္စားလယွမ္်ားအတြက ္အဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္အံသီးသီးရွ ိ
ျပညသ္မူ်ားအားလုံးမ ွတုကိရ္ုကိပ္ါဝငမ္ဲေပးခြင္ ့ရရွခိဲၾ့ကသည။္ ဤသုိ႔ ျဖင္ ့အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္င္ ံကုိးႏုငိင္ံျဖစသ္ည္ ့
ဘယလ္ဂ္်ယီ၊ံ ဒနိ္းမက၊္ ျပငသ္စ၊္ ဂ်ာမနဖီကဒ္ရယ ္ျပည္ေထာငစ္သုမၼတႏိငုင္၊ံ အတီလ၊ီ လဇူငဘ္ာဂ့၊္ 
နယ္သာလန္၊ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ ပါဝင္သည့္  ၁၉၇၉ 
ခုႏွစ္ ဥေရာပပါလီမန္၏ ပထမဆုံးေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၄၁၀ 
ဦးကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထုအိခ်နိက္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္အံမ်ားစသုည ္အခ်ဳိးက်ကိယုစ္ားျပဳ PR စနစက္ု ိပုစံတံစမ္်ဳိးတည္းအေနႏငွ္ ့
ေသာ္လည္း ေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
အေနျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း အသုံးျပဳေနၾကၿပီးျဖစသ္ျဖင္ ့ဥေရာပပါလမီနအ္တြက ္အသုံးျပဳႏိငုမ္ည္ ့
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္ကုု ိဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ ္ျခင္းကစိၥမွာ လြယက္ူေသာအရာတစခ္သုာ ျဖစခ္ဲသ့ည။္ 
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ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံ၊ အီတလီ၊ လူဇင္ေဘာ့ဂ္ႏွင့္ 
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ 
အကၽြမ္းတဝင္ရွိႏွင့္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္စားျပဳနယ္ေျမတြင္ ပါဝင္ေသာ ဂရင္းလမ္းႏိုင္ငံသည္ 
၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဥေရာပ ရပ္ဝန္းမွ မခြဲထြက္မီအထိ ၎၏ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ FPTP စနစ္ျဖင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ႀကဳိက္ ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးစနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ STV 
စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဤေနရာ၌ ေထာက္ျပစရာ ခၽြင္းခ်က္ႏွစ္ခု က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 
ယင္းမွာ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ FPTP စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ 
ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အဆုိပါ 
PR စနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္မရွိၾကေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳခဲသ့ည္ ့ေရြးေကာက ္ပြစဲနစက္ုပိင ္ဥေရာပပါလမီန ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္အလြယတ္က ူ
ေကာက္ယူအသုံးျပဳခဲ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ယင္းစနစ္သည္ ၿဗိတိန္ရွိ အႀကီးဆုံးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ေလဘာပါတီႏငွ္ ့ကြနဆ္ာေဗးတစပ္ါတမီ်ားႏငွ္သ့ာ အလြနသ္င္ ့ေလ်ာည္ညီြတၿ္ပီး အျခားမညသ္ည္ပ့ါတကီုမိဆု ိ
ႏိုင္ငံေရးႀကဳိးဝုိင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ အခက္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။ လုပ္ ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွစ္မ်ဳိး 
စြဲကိုင္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းကုိ လက္မခံႏိုင္သည့္ အတုိက္အခံ 
မ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ FPTP စနစ္ကုိ 
က်င္သ့ုံးျဖစ္ေစခဲ ့သည။္ အကယ၍္ ၿဗတိသိွ်ႏိငုင္ံေရးသမားအခ်ဳ႕ိ အလုရိွသိကဲသ့ုိ႔ ဥေရာပပါလမီန္ႏငွ္ ့
ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ ႏွစ္ခုစလုံး၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ တားျမစ္လုိက္ၿပီး အခ်ဳိးက် 
PR စနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း က်င့္သုံးလုိက္မည္ ဆုိပါက အဆုိျပဳထားေသာ ပါတီစာရင္းမ်ား၌ 
မညသ္ည္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ ့သုိ႔မဟတု ္ေဒသအဆင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းတြင ္မ ွေရြးေကာက္ျခင္းမခရံသည္ ့
အမ်ဳိးအမညမ္သ ိကိုယ္စ္ားလယွမ္်ား ပါဝငလ္ာႏိငုဖ္ြယရ္ွၿိပီး ဤနည္းအားျဖင္ ့ေရြး ေကာကပ္ြမဲ်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ အေရးပါသည္ဟု ယူဆထားေသာ တင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ အႏၱရာယ္ကု ိ
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပုိ၍ထိေတြ႕မႈရွိေစေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ၊ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္စနစ္သည္သာ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အထက္ပါယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္မူ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
လူအမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု အသိုက္အဝန္းမ်ား ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ 
အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္မ်ား၏ ပါတီမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ 
ပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိ္ျခင္း မရွဟိူေသာအခ်က္ႏငွ္ ့ေပါင္းစပလ္ုကိ္ေသာအခါ အဆုပိါ ေျမာကအ္ုငိယ္ာလန္ႏုငိင္မံ ွ
ေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္သုံးေနရာအတြက္ STV စနစ္ကုိ က်င့္သုံးျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ တစ္သမတ္တည္း တူညီမႈရွိေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းစနစ္ တစ္ခု တည္းသာ က်င့္သုံးေရးဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ 
အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္မ်ား၌ ဥေရာပ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္  FPTP 
စနစ္ကုိသာ အသုံးျပဳၾကရန္ တရားရုံးမ်ား၌ အၿပဳိင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ယင္းႀကဳိးပမ္းမႈမွာ 

216



217

ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥေပဒကို ၁၉၉၉ တြင ္
အတည္ျပဳလိကုၿ္ပီးေသာအခါမသွာလွ်င ္၂၀၀၂ ခုႏစွ ္ေကာငစ္ဆီုံးျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မတွ္ႏိငုသ္ညအ္ထ ိ
ဦးတည္သြားေစႏိုင္မည့္ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႀကဳိတင္တြက္ဆထားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရရွိဖုိ႔ရန္ အဂၤလန္၊ စေကာ့ တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္မ်ားတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ 
မွစတင္၍ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စုသည္ PR စနစ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ေဒသအလိုက္မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္၍ စာရင္းပိတ္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ List 
PR ကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳခဲ့ေလသည္။ 

ျပငသ္စ္ႏုငိင္တံြငမ္ ူႏုငိင္ံေတာအ္ဆင္ ့ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပန ္
TRS စနစက္ု ိက်င္သ့ုံးခဲ့ေသာလ္ည္း ဥေရာပပါလမီန၏္ ၁၉၇၉ ခုႏစွတ္ြင ္က်င္းပသည္ ့ပထမအႀကမိ ္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီ ၁၉၇၇ အေစားပုိင္းကာလမ်ားကတည္းကပင္ စာရင္းပိတ္ PR စနစ္ကုိ 
ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု သတ္မွတ္၍ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ေလသည္။ ထုိသုိ႔ 
အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းအတြက ္အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ားစြာ ရွပိါသည။္ ဗဟ/ု အမ်ားစ ုကုယိစ္ားစနစတ္စမ္်ဳိးျဖစသ္ည္ ့
အဆုိပါ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ TRS စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တည္ၿငိမ္ေသာ 
လမူ်ားစအုစုိးရမ်ား ေပၚထြက္ေရးဟူေသာ အခ်ကသ္ည ္အဆုပိါ ဥေရာပပါလမီန ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
အတြကဆ္ုလိွ်င ္တုကိရ္ုကိဆ္က္ႏြယ္ေနျခင္း မရွပိါ။ ထုိ႔ျပင ္ယင္းဥေရာပပါလမီန ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္
ႏုငိင္ံေရး ပါတမီ်ားအားလုံး အခ်ဳိးက် ပါဝငက္ုယိစ္ားျပဳႏိငု္ေရးကုသိာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစပ္ုစံ ံေရးဆြရဲာ၌ 
အေရးပါေသာအခ်က ္အျဖစ ္ရႈျမငၾ္ကသည။္ တစ္ႏုငိင္လံုံး အတုငိ္းအတာအား မဆဲႏၵနယတ္စခ္အုျဖစ ္
သတ္မွတ္၍ အနိမ့္ဆုံးရရွိမည့္ ေထာက္ခံမဲသတ္မွတ္အဆင့္အား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထားရွိျခင္းျဖင့္ 
တစ္ဖက္တြင္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈကုိ ျမင့္မားေစၿပီး က်န္တစ္ ဖက္တြင္လည္း ေထာက္ခံမႈအနည္း 
အက်ဥ္းသာရရွထိားသည္ ့ပါတမီ်ားကု ိဖယထ္တု္ႏိငုသ္ညဟ္၍ု ယဆူခဲၾ့ကသည။္ ေရြးေကာကပ္ြတဲ
စခ္ုႏငွ္တ့စခ္အုၾကား လစလ္ပသ္ြားေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ားကိ ုစာရင္း၌ရွထိားႏငွ္သ့ည္ ့ကုယိ ္
စားလယွတ္စဥ္ီးဦးႏငွ္ ့အစားထုိးျခင္းျဖင္ ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပရနမ္လုိေစျခင္းကလည္း 
ယင္း List PR စနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးဖုိ႔ရန္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္မွ် က်င္းပၿပီး ေနာက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ခုိင္မာေစလုိသည့္ဆႏၵႏွင့္ (အခ်ဳိးအစား မညီ မွ်ေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ေနသည့္ 
ယခင္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကခ္ဲသ့ည္ ့ကုယိစ္ားလယွမ္်ားမွာ ျပငသ္စ္ႏုုငိင္သံား မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင္)့ 
ပထဝီေဒသအလိကု ္ပုမိုကိိယုစ္ားျပဳႏုငိခ္ြင္ ့ရရွိေစလုသိည္ ့အာသသီေၾကာင္ ့၂၀၀၄ ခုႏစွ ္ေရြးေကာက ္
ပြဲမက်င္းပမီ ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအား မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည့္စနစ္ကုိ စြန္ ႔လြတ္ခဲ့ေလသည္။ ယင္းစနစ္အစား ဥေရာပပါလီမန္အတြက္ 
ျပငသ္စက္ုယိစ္ားလယွ ္၇၈ ဦးကု ိေရြးေကာကတ္င ္ေျမာက္ေပးႏိငုမ္ည္ ့ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္
ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ရွစ္ခုကုိ အစားထုိး အသုံးျပဳခဲ့ေလသည္။ 

ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေနာက္ထပ္ဥပေဒျပဳအပိုင္းကုိ ၁၉၇၆ 
အက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ “အားလုံးပါဝင္၍ တုိက္ရိုက္မဲေပးခြင့္ရွိေရး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ျခင္းဆုငိရ္ာ အက ္ဥပေဒ” ကု ိျပငဆ္င္ေရးဆြသဲည္ ့ေကာငစ္ဆီုံးျဖတခ္်ကအ္မတွ ္
၈၉၄၆/၀၂ ကုိ ခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါမွသာ အၿပီးသတ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တုိက္ရိုက္ေရြးေ
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ကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ ႏွစ္ၾကာမွ အဆုိပါ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအားလုံး၏ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဘုံေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္၏ အပုိဒ္ခြဲ -၁- တြင္ေဖာ္ 
ျပထားသည္မွာ - “အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ဥေရာပပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
အခ်ဳိးညီမွ်မႈဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ သာ အေျခခံ၍ စာရင္းလိုက္ကုိယ္စားျပဳစနစ္ျဖစ္ေစ၊ 
လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳကာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္” 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံလုံးသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ 
ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ စနစ္မ်ားအားလုံးသည္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳျခင္းဟူေသာ PR စနစ္ အမ်ဳိးအစားတြင္ 
အက်ဳံးဝင္ေနေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနၾကျပန္သည္။ (ၾသစႀတီးယား၊ 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဆုိက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ အက္စတုိးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ 
ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အီတလီ၊ လတ္ဗီြးယား၊ လစ္သြား နီးယား၊ လူဇင္ေဘာ့ဂ္၊ 
နယ္သာလန္၊ ပုိလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ စလုိဗားကီးယား၊ စလုိဗီးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ျပည္ 
ေထာင္စုစသည့္) ႏိုင္ငံ ၂၃ ႏိုင္ငံသည္ စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးၾကၿပီး ေမာ္ လတာႏွင့္ အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတုိ႔ကမူ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ 
တစမ္တဲည္းေပးစနစ္ျဖစသ္ည္ ့STV စနစက္ု ိက်င္သ့ုံးခဲၾ့ကသည။္ ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ႏိငုင္ ံ၂၃ ႏုငိင္အံနက ္
(ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိိန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ခၽြင္းခ်က္ထား၍) က်န္ ၂၁ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ List 
PR စနစ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံးက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး 
အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္လတာႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္မူ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ STV စနစ္ တစ္ခုတည္းကုိသာ က်င့္သုံးၾကေလသည္။

List PR စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၃ ႏိုင္ငံအနက္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာရင္းပိတ္စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားက စာရင္းဖြင့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ စာရင္းဖြင့္ႏွင့္ 
စာရင္းပိတ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဂရိႏိုင္ငံကုိ ခၽြင္းခ်က္ထား၍ က်န္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္က်င္သ့ုံးထားေသာစနစမ္်ားႏငွ္ ့အမ်ားအားျဖင္ ့ကိကုည္ီေနေလရ့ွသိည။္ 
ထုနိည္းတစူြာပင ္အခ်ဳ႕ိေသာအဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္မံ်ားသည ္အထူးသျဖင္ ့ႏိငုင္ငံယ ္မ်ားသည ္တစ္ႏုငိင္လံုံး 
အတုိင္းအတာအား မဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၎တုိ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾက 
ၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ေဒသအဆင့္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားအျပားကုိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
ကုယိစ္ားျပဳခြင္ရ့ရန ္သတမ္တွထ္ားေသာ မဲေထာကခ္မံႈ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့သတမ္တွခ္်ကသ္ညလ္ည္း 
အဆုိပါႏိုင္ငံ အသီးသီးအလုိက္ ကြာျခားမႈရွိျပန္သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအသီးသီး သည္ ယင္းအနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္ကုိ 
မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း သမရုိးက်အနိမ့္ဆုံး သတ္ မွတ္အဆင့္ကုိ 
အမ်ားဆုံး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ထားရန္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိက္ပရက္စ္၊ 
ဟန္ေဂရီ ႏွင့္ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အဆုိပါ သမရိုးက်သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ အသုံးျပဳၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ 
ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္တ့ြငလ္ည္း ထုအိတုငိ္းပင ္ထပမ္အံသုံးျပဳခဲၾ့ကသည။္ (သုိ႔ေသာ ္ဘယလ္ဂ္်ယီံႏိငုင္တံြင ္
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ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ သမရုိးက်အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့ေသာလ္ည္း ဥေရာပ ပါလမီန္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြကမ္ ူထုသိုိ႔ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မရွပိါ။)ထု ိ
“သမရုိးက်အနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္” သာမက ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ 
ေထာက္ခံမႈအဆင့္ကုိျပသည့္ “သဘာဝက်ေသာ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္အဆင့္” တြင္လည္း 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈရွိျပန္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ အန္ိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
တစ္ႏိငုင္ံႏငွ္တ့စ္ႏုငိင္ ံကြာျခားမႈရွ ိေနျခင္းမွာ အဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္တံစ္ႏိုင္င္စံမီ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမာကမ္ည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အား မည္သုိ႔သတ္မွတ္မည္နည္းဟူသည့္ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေပါင္းစုံမႈေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ (ပုိ၍တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီမွ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကမ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွ ္အေရအတြက္ေပၚတြင ္အေျခခသံညဟ္ ုဆုိႏိငု ္သည)္ 
တစ္ႏုငိင္လံုအံား မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုည္းအျဖစ ္သတမ္တွ၍္ ကိယုစ္ားလယွ ္၇၈ ဦး ေရြးခ်ယခ္ဲသ့ည္ ့
အတီလ ီႏိငုင္တံြင ္ထိေရာက္ေသာ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့သတမ္တွခ္်က ္(သဘာဝက်ေသာ အနမိ့ဆ္ုံးအဆင္ ့
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဆုိလုိသည္)သည္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္ေလးခု 
သတ္မွတ္၍ ကုိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္မူ STV 
စနစ္အရ အႏိုင္ရလုိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ယင္းအခ်ဳိးအဆထက္ ျမင့္မားသည္ 
ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ကုိ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အုိင္ယာလန္ ႏုိင္ငံရွိ 
အႏိုင္ရကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ပထမဦးစားေပးဆႏၵမဲ၏ 
၁၂.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကား ရရွိခဲ့ၾကေလသည္။ 

ထုိသုိ ႔  ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ဘုံေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကုိ  
သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းၿပီးေနာကတ္ြငမ္ ူေနာကထ္ပ္ေပါင္းစပမ္ႈမ်ား ျပဳလပုရ္န ္အားထတုမ္ႈအရပိအ္ေယာငဟ္၍ူ 
ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိေတာ့ေပ။ ဥေရာပ ပါလီမန္အတြင္း၌ ထုိသုိ ႔ပါတီအုပ္စုမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ပါတီမ်ားသည္ အဆုိပါ ဥေရာပအႏွံ႔ရိွ 
ပါတီစုံပါဝင္သည့္စနစ္အတြင္း၌ ထဲထဲပါဝင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုိသည့္ ဆႏၵကုိ လက္ေလွ်ာ့မည့္ 
အရိပ္ အေယာင္ဟူ၍ မျမင္ေတြ႕ရေပ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လက္ထဲ၌သာက်ေရာက္ ေနရဆဲျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္အေပၚ၌ 
ယင္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးစီပြားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံ့ရုိးရာအစဥ္ အလာမ်ားက 
ထပ္မံလႊမ္းမုိးထားၾကျပန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အေခ်အတင္ 
ေျပာဆုိျငင္းခုံမႈမ်ားသည္ လာေရာက္မဲေပးသူပမာဏ နည္းပါးသည့္အခ်က္အေပၚတြင္သာ 
အဓကိထား ေျပာဆုၾိကႏိငုဖ္ြယရ္ာရွၿိပီး ယင္းအခ်က ္သညပ္င ္ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္မံ်ား အဓကိ 
အာရုစံိကုသ္င့္ေသာ အခ်ကတ္စခ္်က္ျဖစ ္က်နရ္ွိေနပါသည။္ ေရြး ေကာကပ္ြစဲနစ ္မ်ဳိးႏြယစ္အုတြင္းရွ ိ
အျခားစနစမ္်ားႏငွ္စ့ာလွ်င ္လာေရာကမ္ဲေပးသပူမာဏ အေျမာကအ္မ်ားကု ိေပၚထြက္ေစတတသ္ည္ ့
အခ်ဳိးက ်PR စနစက္ု ိအဖြ႕ဲဝင္ႏိငုင္အံားလုံး၌ အသုံးျပဳလ်ကရ္ွိေသာလ္ည္း လာေရာကမ္ ဲေပးသပူမာဏမွာ 
သိသိသာသာ က်ဆင္းလ်က္ပင္ရွိသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၌ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာျခင္း 
မရွိေသးသည့္ အခါ၌ပင္ ရွိရင္းစြဲအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံသည္ လာေရာက္မဲေပးသူ အေရအတြက္ ၅၂.၉ 
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ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါတြင္မူ ၄၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
ရရွိခဲ့ေလသည္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား 
ဒုတိယဦးစားေပးအဆင့္ေလာက္သာ သတ္မွတ္ေနသေရြ႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ၌ မည္သုိ႔ရလဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သိျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသေရြ႕ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြကသ္ ူအေရအတြကသ္ညလ္ည္း က်ဆင္းၿမကဲ်ဆင္းေနမညသ္ာ ျဖစသ္ည။္ အသုံးျပဳလ်ကရ္ွိေသာ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲစနစမ္်ားအား အျငင္းပြားဖြယ ္အေၾကာင္းအရာတစရ္ပအ္ျဖစ ္ရႈျမင္ျခင္းမရွၾိကသည္အ့ျပင ္
ယင္းစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္အတြက္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ေျပာပေလာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားသည္ 
ေနာင္မေဝးေတာ့ေသာကာလအထိ သည္အတုိင္းသာ ဆက္လက္ တည္တံ့ေနဦးမည္ဟု 
ယူဆႏိုင္ပါေတာ့သည္။ 
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ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ တရားစီရင္ခြင့္မ်ား 

၁၉၈။   ေတာင္အာဖရိက၏ စာရင္းပိတ္ PR စနစ္ကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအတြင္းရွိ ေဒသ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကဲ့သုိ႔ 
တညူီေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ုသိာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ႏုငိသ္လိ ု(ယင္းကု ိထပတ္ညူီျခင္းဟုေခၚသည)္ 
စေကာ့တလန္ ပါလီမန္ႏွင့္ ေဝလနယ္အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ MMP စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ 
ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္လ့ႊတ္ေတာအ္တြက ္FPTP စနစက္ု ိအသုံးျပဳခဲ့ေသာ ၿဗတိသိွ်ျပည္ေထာငစ္တုြငက္ဲသ့ုိ႔ 
မတူညီေသာစနစ္မ်ားကုိ ခြဲျခားအသုံးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ (ယင္းကုိ ထပ္တူ 
မညီျခင္းဟုေခၚသည္။) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုသည္ ၎ျပည္နယ္၏ 
နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေရးကုိသာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ အက်ဳိးစီးပြား မွ်တေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ေဒသတစ္ခုတြင္ ကုိယ္ပုိင္စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိလာေလေလ အျခားျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ စီရင္စုမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူညီေစရန္ မိမိ၏ စနစ္ကုိ 
လုိက္လံစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဖိအားမ်ားေလ်ာ့နည္းေလေလ ျဖစ္သည္။ ၎အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ 
ကိယုပ္ုငိစ္ရီင ္စ ုအပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ျခင္းေၾကာင္ ့၎၏ပငက္ုယိအ္ရညအ္ေသြးမ်ားႏငွ္ ့လုအိပခ္်ကမ္်ားသည ္
အျခားေဒသမ်ားထက္ ထူးကဲ ျခားနားေနသည္ဟု သြယ္ဝုိက္ညြန္းဆုိေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း 

၁၉၉။   ေဒသႏၱရ သုိ႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္အစုိးအဆင့္အတြက္ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိမဆုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒသႏၱရအစုိးရ၏ သီးသန္႔က႑မွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ အထူးစဥ္းစား သင့္ေသာအခ်က္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာပင္ ရွိပါေသးသည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ေဒသႏရၱအစုိးရဟသူည ္ေန႔စဥဘ္ဝ၏ ‘ေအာက ္ေျခသမိ္း’ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ္သ့ာ 
ပုိ၍သက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ ပထဝီအေျခခံအရ ကုိယ္စားျပဳခြင့္သည္ ပုိမုိဦးစားေပး သင့္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ ျဖစတ္တသ္ည။္ ဒမီုကိေရစစီနစ ္က်င္သ့ုံးေရးလမ္းစဥသ္ုိ႔ ေရာကရ္ွရိန ္ေဒသႏရၱေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားအား ေလွကားထစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ဤအေၾကာင္းအရာ၏ သာဓကတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ (တရုတ္ ျပည္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ရႈ) 

၂၀၀။ အထူးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားနည္းေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း 
မရွိေသးေသာ ပတဝ္န္းက်င ္ေဒသတိငု္း၌ ေဒသတြင္းကစိၥမ်ားတြင ္ေျပာေရးဆုခိြင္ရ့ွိေစရနအ္တြက ္
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အကယ္၍ 
ထုိနယ္ပယ္မ်ားသည္ ေသးငယ္လြန္းေနပါက အမ်ားအားျဖင့္ တစ္သားတည္း ေရာစပ္ေနေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ဤအခ်က္ကို ေကာင္းမြန္သည့္အရာအျဖစ္ ရႈျမင္ ၾကသည္။ 
အကယ၍္ ေဒသႏရၱအစုိးရအပုခ္်ဳပသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယအ္တြင္း ကြဲျပားမႈမ်ားတညရ္ွိေနပါက ‘ဘီးတစခ္မု ွ
ေဒါကတ္ုငိမ္်ားသဖြယ’္ မဆဲႏၵနယမ္်ား ပုငိ္းျခားကန္႔သတသ္ည္မ့ကူု ိအသုံးျပဳႏိငုသ္ည။္ ဤေနရာ၌ နယန္မိတိ ္
ကန္႔ သတထ္ားသည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားဟသူည ္သတမ္တွထ္ားေသာ ပတဝ္န္းက်င္ေဒသတစဝ္ုကိတ္ြင ္
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ေရးဆြဲသည့္ စက္ဝုိင္း ပုံနယ္နိမိတ္မ်ား မဟုတ္ရဘဲ ၿမဳိ႕လယ္ေခါင္ကုိဗဟုိျပဳ၍ ဆင္ေျခဖုံးမ်ားတြင္ 
အဆုံးသတ္ေသာ စက္ဝိုင္းတစ္ခု၏ အစိတ္ အပုိင္းမ်ားသာ ျဖစ္ရပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕ျပ သာမက ဆင္ေျခဖုံးမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ ပါဝင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ 
လူတန္းစားအသီးသီးႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအဖုံဖုံတုိ႔ကုိ ေရာေႏွာေစရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရအတြက္ အခ်ဳိးက် PR စနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ 
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားတြင္ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ မတူညီေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအျမင္အားလုံးကုိ အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ထင္ဟပ္ႏိုင္မည့္ စာရင္းတစ္ခုတည္း အသုံးျပဳသည့္ PR 
စနစရ္ွတိတၾ္ကသည။္ သုိ႔ရာတြင ္ထုသိုိ႔ျဖစ္ေပၚႏုငိရ္နအ္တြက ္ဆုလိွ်င ္ေဒသအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွ ိ
ပါတီႏိငုင္ံေရးအယဝူါဒကု ိသကဝ္င္ျခင္းမရွိေသာ ကုိယုစ္ားလယွမ္်ားစာရင္းတြင ္အဆုိျပဳခြင္ရ့ရနအ္တြက ္
သီးျခားေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လုိၿပီး အကယ္၍ျဖစ္ႏိုင္ပါက လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေန 
ေသာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္လည္း တစ္သီးပုဂၢလစာရင္းတြင္ ပါဝင္အဆုိျပဳခြင့္ရရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးထားရပါမည္။ 

၂၀၂။ ေဒသႏရၱ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည ္ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္
အပါအဝင ္သေဘာတညူွိႏႈငိ္းမႈ ျပဳလပု၍္ရယထူားေသာ စနစတ္စမ္်ဳိးမ်ဳိး၏ အစတိအ္ပိငု္းတစခ္လုည္း 
ျဖစ္ေနႏုငိသ္ည။္ သာဓက အားျဖင္ ့ကြနဂ္ု ိ(ဘရာဇာဗယလ္)ီႏငွ္ ့မာလတီုိ႔ကဲသ့ုိ႔ ဒမီုကိေရစီျဖစထ္ြန္းစ 
ႏိုင္ငံသစ္မ်ားတြင္ ရုိးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ ့
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာကပ္ြအဲတြက ္ႏစွ္ေက်ာ့ျပန ္TRS စနစ ္ကု ိအသုံးျပ ၾဳကၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏုငိ္ေရးႏငွ္ ့
ေဒသႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စုအတြင္းရွိ သစၥာေတာ္ခံမ်ား အျပည့္အဝ ပုိမုိထင္ဟပ္ႏိုင္ ေစေရးကုိ 
ရညရ္ြယလ္ုသိည္ဆ့ႏၵက စညပ္ငသ္ာယာေရြးေကာကပ္ဲြမ်ားအတြက ္အခ်ဳိးက် PR စနစက္ု ိေရြးခ်ယ ္
ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - တရုတ္ႏုိင္ငံ 

ေက်းရြာေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ခရီးရွည္ခ်ီတက္ဖုိ႔ရန္ 
ပထမဆုံး ေျခလွမ္းမ်ားေလလား 

ဒြန္လီရွန္ ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂင္အာ့ခ္လစ္ 

“အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တာဝန္ယူေစေသာစနစ္” ကုိ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း 
တရတု္ျပည ္ေက်း လက္ေဒသမ်ားတြင ္စတငက္်င့သ္ုံးခဲသ့ည္အ့ခါ ေတာငသ္လူယသ္မားမ်ားသည ္
၎တုိ႔မသိားစမု်ားအတြက ္လယယ္ာ ထြကက္နုမ္်ား ထတုလ္ပု္ႏိငု္ေစရန ္စတငႀ္ကဳိးပမ္းခဲၾ့ကသည။္ 
ကနုထ္တုလ္ပုမ္ႈကု ိဗဟိခု်ဳပက္ုငိမ္ႈ ျပဳလပုထ္ားရာမ ွေျဖ ေလွ်ာလ့ုကိသ္ည္အ့ခါ ယခင္ျပညသ္ပူုငိ္ျပဳထား၍ 
စုေပါင္းလယယ္ာသေဘာမ်ိဳး လပုက္ိငုၾ္ကရသည္ ့ျပညသ္ူ႔ဘုအံဖြ႕ဲ ငယမ္်ားသည ္ေခတ္ႏငွ့္ေလ်ာည္ီျခင္း 
မရွိေတာ့ေပ။ 

ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ား ပါဝင္သည့္ အေစာဆုံးေက်းရြာေကာ္မတီ (VC) မ်ားသည္ 
ကိုယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဂြမ္ဇီ ေဒသတြင္ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၈၁ ၾကား၌ ဦးစြာေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 
ေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေပၚေပါက္လာရေသာ အဆုိပါ 
ေက်းရြာေကာမ္တမီ်ားကု ိရပရ္ြာလႀူကီးမ်ား၊ စစ္ျပနရ္ဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားႏငွ္ ့ရပ္ေရးရြာေရး စတိဝ္ငစ္ားေသာ 
ရြာသရူြာသားမ်ားက စတငတ္ည္ေထာငခ္ဲၾ့ကသည။္ ထုသိုိ႔ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာငရ္ျခင္း မွာ ကနုထ္တုလ္ပု္ေရး  
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းမ်ား 
ရွိျခင္းေၾကာင္ ့လမူႈေရးအလႊာမ်ား နမိ္က့်လာမႈႏငွ္ ့ႏုငိင္ံေရးအက်ပအ္တည္းမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ 
ပုိ၍က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ မၾကာမီလအနည္းငယ္တြင္ 
ေဒသႏရၱအရာရွမိ်ားသည ္အဆိပုါ တုိးတက္ျဖစထ္ြန္းလာမႈကု ိဗဟုအိစုိးရထ ံအစရီငခ္တံင္ျပခဲၾ့ကသည။္ 
အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကုိ အားေပးခဲ့ေလသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကုိ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ား သည္ ့တရားဝငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအျဖစ ္ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခဥံပေဒ (အပုဒိ ္
၁၁၁ တြင္) ထည့္သြင္းျပန္႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ဘုံအဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား 
ယခင္ကရွိခဲ့ဖူးသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ဳိးႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ အသစ္ ျပန္လည္စုစည္းထားေသာ 
အစုိးရ၏အပုခ္်ဳပ္ေရး ေအာကဆ္ုံးအဆင္ရ့ွ ိၿမဳ႕ိနယအ္ဆင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းသည ္ေက်းရြာ ေကာမ္တမီ်ားကု ိ
ဦးေဆာငဥ္ီးရြက္ျပဳျခင္း မရွိေတာဘ့ ဲ လမ္းညြနခ္်ကမ္်ားသာ ခ်မတွ္ေပးခဲသ့ည။္ ေနာကထ္ပ ္ကြာျခား 
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ခ်က္တစ္ခုမွာ တရားဝင္မဲဆႏၵရွင္မ်ား အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
စတငက္်င္သ့ုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ ္သည။္ ၁၉၈၇ ခုႏစွ၌္ ေက်းရြာေကာမ္တမီ်ားအတြက ္စနစတ္က်ျပ႒ာန္းထားသည္ ့
ဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ျခင္းအတြက္ 
လိအုပသ္ည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏငွ္ ့ယင္းေကာမ္တမီ်ား၏ တာဝန္ႏငွ္ ့ဝတရၱားမ်ားကု ိခ်မတွ္ေပးခဲသ့ည။္ 
အေသးစတိ္ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ား အပါအဝင ္ဥပေဒအေကာငအ္ထည္ေဖာ ္ေရးကစိၥကုမိ ူစရီငစ္အုဆင့္ႏငွ္ ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ပိုင္းအဆင့္တြင္ရွိေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကရ သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အလုံးစုံသည္ 
အေတာအ္တန ္ကြာျခားမႈရွၿိပီး အခ်နိ ္၁၀ ႏစွခ္န္႔ ၾကာျမင္ၿ့ပီးေနာကတ္ြငမ္ ူ(၂၀၀၂ ခုႏစွ ္ႏစွက္နုတ္ြင ္
ေနာကဆ္ုံးေကာကခ္ထံားေသာ စာရင္းအရ) တရတု္ျပညရ္ွ ိ၆၅၈,၀၀၀ ေက်ာရ္ွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ 
၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္သာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ NPC သည္ယခင္စနစ္တက် ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒကုိအတည္ျဖစ္ေအာင္ 
ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေလသည။္ ယင္းဥေပဒသည ္ေရြးေကာကပ္ြလဲပုန္ည္းလပုဟ္နမ္်ား၏ အခ်ဳ႕ိရႈေထာင္မ့်ားကု ိ
ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ တုိးတက္မႈရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး  ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၏ 
ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈႏငွ္ ့လထူုေထာကခ္မံႈအား ထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကု ိ
ပုိမုိခုိင္မာေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ တည္ၿမဲဥပေဒကုိ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
တရားေရးခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ခုဟူ၍ အေတာ္မ်ားမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ယင္းဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
အမ်ားထပ္မံေတာင္း ဆုိထားသည့္ စံခ်ိန္မ်ားကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ဆုိလွ်င္ စိန္ေခၚမႈမွာသည္ထက္ပင္ 
ပုိႏိငုစ္ရာရွပိါသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့လွ်ဳ႕ိဝကွ ္မဲေပးရုမံ်ား ထားရွိျခင္းႏငွ္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား 
တုိက္ရိုက္အဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ်ားကုိ ဆုိလုိ သည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ 
အရည္အေသြးမ်ားသည္လည္း အေတာ္အတန္ ကြာျခားလ်က္ပင္ ရွိပါသည္။ 

ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး 
ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ခံရႏိုင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိမူ ကန္႔သတ္ထားျခင္း 
မရွိေပ။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္မတီဝင္သုံးဦးမွ ခုႏွစ္ဦးပါရွိတတ္ၿပီး 
ဥကၠ႒တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦး ပါရွိေလသည္။ ေက်း ရြာေကာ္မတီ၏ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသည္ စီရင္စုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာ 
တစ္ရြာ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ကြပ္ကဲရၿပီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
ျပညသ္ူ႔အသုံးျပဳဝန္ေဆာင ္မႈလပုင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရငွ္းျခင္း၊ ျပညသ္ူ႔လုၿံခဳံေရး၊ 
လူမႈအတန္းအစားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာ ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစသည္တုိ႔ 
ပါဝငသ္ည။္ ေက်းရြာႀကီးတစရ္ြာ၌ ေနထုငိသ္လူဥူီးေရ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာခ္န္႔ပါရွၿိပီး ေက်းရြာငယမ္်ားတြငမ္ ူ
ရာဂဏန္းမွ်ေလာက္သာ ပါရွိတတ္သည္။ ‘သာမန္အလတ္စားရွိ ရြာတစ္ရြာ’ တြင္မူ ေနထုိုင္သူ 
လူဦးေရ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိရွိတတ္ၾကသည္။ 

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသည္ ေက်းရြာလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ 
စရီငခ္စံာမ်ား တင ္သြင္းၾကရသည။္  ေက်းရြာေကာမ္တမီ်ားအေနျဖင္ ့တစ္ႏစွလ္ွ်ငတ္စႀ္ကမိ ္သုိ႔မဟတု ္
ႏစွႀ္ကမိခ္န္႔သာ ေတြ႕ဆုစံည္းေဝး ၾကၿပီး ရြာသရူြာသား အပုစ္ငုယမ္်ားမ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့
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လူဦးေရ ၂၅ မွ ၅၀ ခန္႔ထိ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာလႊတ္ေတာ္ကမူ ယင္းေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားအား 
ႀကီးၾကပက္ြပက္ဲျခင္းႏငွ္ ့ဆုံးျဖတခ္်မတွ္ျခင္းကစိၥတြင ္ပု၍ိ အေရးပါေသာက႑မ ွပါဝငလ္်ကရ္ွသိည။္ 
ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီကမူ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ေလသည္။ 
ယခုအခ်ိန္၌ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စီရင္စု ၃၁၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး  လက္ေအာက္ရွိ စည္ပင္သာယာ အစုိးအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးတြင္ 
က်င္းပျပဳလပုလ္်ကရ္ွသိည။္ ၂၀၀၃ ခုႏစွတ္ြင ္ယင္းသုိ႔ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပျပဳလပုသ္ည္က့စိၥ၌ 
ေရွ႕တန္းကေျပးေနသည္ဟုဆုိႏိုင္ေသာ ဖူယန္ႏွင့္ ေလ်ာင္နင္ စီရင္စု ေဒသႏွစ္ခုတြင္ 
ေရြးေကာကပ္ြရဲစွႀ္ကမိ္ႏငွ္ ့ခုႏစွႀ္ကမိတ္တိ ိအသီးသီးေအာင္ျမငစ္ြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲၿ့ပီး က်နစ္ရီငစ္ ု၁၉ 
ခု တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလးႀကိမ္မွ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အနည္းဆုံး 
စရီငစ္တုစခ္သုည ္၎၏ ပထမဆုံးေက်းရြာေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိ၂၀၀၀ ခုႏစွထ္က ္ေနာကမ္က်ေစဘ ဲ
က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔ရွိ ေက်းရြာေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးအတြက္ 
တစ္သမတ္တည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ရက္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။  
သကဆ္ုငိရ္ာစရီငစ္တုစခ္မု ွေရးဆြဲသတမ္တွထ္ားေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲႏစွအ္တြင္း စရီငစ္အုတြင္းရွ ိ
ေကာငတ္ီႏငွ္ ့ၿမဳ႕ိနယမ္်ားက ၎တုိ႔၏စရီငဆ္ုံးျဖတခ္ြင္ ့အတုငိ္းအတာအရ ေက်းရြာေရြးကာကပ္ြဲေန႔ 
မ်ားကုိ အတူတကြ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းသည္ အေျခခံမူအားျဖင့္ တူညီမႈရွိ ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏ 
ပထမဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥကုိ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီမွ 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္ ၂၀ အလုိတြင္ လူအမ်ားသိသာေစရန္ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာရသည္။ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ယင္းမွတ္ပုံတင္စာရင္းအား စိစစ္ခြင့္ျပဳသည္။ ႏုိင္ငံေရးရပုိင္ခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ 
ခထံားရသမူ်ားမအွပ အသက ္၁၈ ႏစွ္ႏငွ္အ့ထက ္ရွသိအူားလုံးသည ္၎တုိ႔၏ မ်ဳိးႏြယ၊္ လမူ်ဳိး၊ လငိ၊္ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္၊ ေနာက္ခံမိသားစုအေျခအေန၊ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ 
ပညာအဆင္အ့တန္း၊ ပိငုဆ္ုငိမ္ႈ သုိ႔မဟတု ္လ႕ူအသိကုအ္ဝန္းတြင ္ေနထုငိခ္ဲသ့ည္က့ာလစသညတ္ုိ႔ကု ိ
ထည့္တြက္စရာမလုိဘဲ ဝင္ေရာက္မဲေပးခြင့္ရွိ သလုိ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခြင့္လည္း ရွိၾကသည္။ 
ဤေနရာ၌ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ မိမိတုိ႔၏ “ဇာတိ ရပ္ရြာတြင္” ဆႏၵမဲေပးရန္ 
မတွပ္ုတံငထ္ားၿပီး ၿမဳ႕ိျပေဒသကဲသ့ုိ႔ အေဝးတစ္ေနရာတြင ္သြားေရာက္ေနထုငိလ္ပုက္ုငိ ္ေနၾကသည္ ့
မဲဆႏၵရငွမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္က့စိၥ ျဖစသ္ည။္ ထုအိခ်နိမ္်ဳိး၌ ယင္းအေဝးေရာက္ေနသမူ်ားသည ္
၎တုိ႔ ေနထုငိလ္ပုက္ိငု္ေနၾကသည္ ့ၿမဳ႕ိျပေဒသမ်ားရွ ိေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတြငလ္ည္း ဝင္ေရာကမ္ဲေပးခြင္ ့
မရွိၾကျပန္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ၎ရရွိထားသည့္ မဲေပးခြင့္ကုိ အမွန္တကယ္ 
အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

မဆဲႏၵရငွ ္မတွပ္ုတံင္ျခင္းကစိၥၿပီးသည့္ေနာကတ္ြငမ္ ူပါဝငယ္ဥွၿ္ပဳငိမ္ည္ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကု ိ
ရြာသူရြာသားမ်ားကပင္ တုိက္ရုိက္အဆိုျပဳၾကသည္။ စီရင္စုအမ်ားစုတြင္ လုိအပ္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ လုိအပ္ခ်က္မွာ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ သာမာန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ရာထူးေနရာမ်ားထက္ပုိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦးဦးကုိ 
ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အခ်ဳိ႕စီရင္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ 
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ေလာင္း အဆုိျပဳျခင္းကိစၥကုိ ေက်းရြာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္လာၾကေသာ 
ရြာသူရြာသားမ်ားက ျဖစ္ေစ ေက်းရြာအုပ္စုငယ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ားကျဖစ္ေစ 
စုစည္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အေနာက္က်ဆုံးဟုဆုိရမည့္ အျခားစီရင္စုမ်ားတြင္မူ 
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႀကဳိတင္အဆုိျပဳျခင္းမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိ ေပ။ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္သကဆ္ုငိရ္ာေကာလ္အံလိကု ္ေဖာ္ျပေပးထားေသာ ရာထူးေနရာ အသီးသီးသာပါရွသိည္ ့
စကၠဴျပားအလြတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲျပားအလြတ္ကုိသာ ရရွိၾကသည္။ အကယ္၍အဆုိပါ ေရြး 
ေကာက္ပြဲသည္ ေကာ္မတီအသစ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာရာထူးေနရာမ်ား 
ျဖည့္စြက္ေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ 
ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္ ရႈံးသူထြက္မဲေပးစနစ္ကုိ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရသည္။  
လွ်ဳ႕ိဝကွမ္ဲျပားမ်ားႏငွ္ ့မရဲုမံ်ား (သုိ႔မဟတု ္မဲေပးခန္းမ်ား) ကု ိစရီငစ္အုမ်ားစတုြင ္မျဖစမ္ေနထားရွရိသည။္ 
ဤေနရာ၌ မဲဆႏၵေပးႏို္င္သည့္ ပုံစံသုံးမ်ဳိးရွိသည္။ (က) မဲေပးမည့္မနက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အားလုံးဆႏၵမဲေပးရာ ဗဟုိဌာနသုိ႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး၊ ဆႏၵမဲေပးၾက၍၊ ယင္းဆႏၵမဲမ်ားအားလုံး 
ေရတြက္ၿပီးသည္အထိ ထုိေနရာ၌ပင္ ဆက္ေနၾကရသည့္ အင္တုိက္အား တုိက္ မဲေပးသည့္ပုံစံ 
(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႕တစ္ေန႕လုံး မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးစီလာေရာက္ မဲေပးေစသည့္ပုံစံ 
ႏွင့္ (ဂ) ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အေဝးေရာက္ မဲေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
“မဲပုံးကဆႏၵမဲကုိ လာေရာက္ ေကာက္ခံေသာ” အိမ္တုိင္ရာေရာက္မဲေပးသည့္ ပုံစံတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
စရီငစ္အုမ်ားစသုည ္အငတ္ိကုအ္ားတုကိ ္မဲေပးပုစံ ံစနစက္ု ိက်င္သ့ုံးေလရ့ွၾိကသည။္ ဆႏၵမဲျပားမ်ား၌ 
မမိတိုိ႔ရယလူုသိည္ ့ေနရာအလိကု ္စာရင္းျပဳစထုားေသာ ကုယိစ္ား လယွ္ေလာင္း အမညမ္်ားပါရွၾိကၿပီး 
မဲဆႏၵရွင္သည္ ၎မဲေပးလုိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အမည္ေဘးတြင္ ေရးျခစ္ရုံျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးကိစၥ 
ၿပီးေျမာက္ေလသည။္ မဆဲႏၵရငွသ္ည ္ဥက႒ၠတစ္ေနရာ၊ ဒတုယိဥက႒ၠတစ္ေနရာ သုိ႔မဟတု ္ႏစွ္ေနရာ 
ႏငွ္ ့ေကာမ္တဝီငမ္်ားစသည့္ျဖင္)့ ရထူးေနရာရွသိေလာက ္ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြကက္ု ိေရးျခစ၍္ 
မဲေပးႏုငိသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္အုား တရားဝငသ္ညဟ္ ုသတမ္တွ္ႏိငုဖ္ုိ႔ဆုလိွ်င ္တရားဝငဆ္ႏၵမဲေပးခြင္ရ့ွသိ ူ
အေရအတြက္၏ ပကတိအမ်ားစု (ထက္ဝက္ေက်ာ္) မွ လာေရာက္မဲေပးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အႏိုင္ရလုိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သည္လည္း ဆႏၵမဲပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေပါင္းတစ္ကုိ မျဖစ္မေနရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မွ် ယင္းသုိ႔မဲအမ်ားစုကုိ 
မရရွိလွ်င္မူ သုံးရက္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ရႈံးသူထြက္မဲေပးပြဲကုိ ဆက္လက္က်င္းပသည္။ 
အဆုိပါ ရႈံးသူထြက္မဲေပးပြဲမ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ 
ပထမအႀကိမ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွ ဆႏၵမဲမ်ားအားလုံး၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ ရာ ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေက်းရြာေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားအတြက ္ရညရ္ြယသ္ည့ ္ေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒသည ္ဒမီုကိေရစီျဖစစ္ဥတ္စခ္၏ု 
အေျခခံစံႏႈန္း မ်ားကို ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ 
အေရးပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဒီမုိ ကေရစီျဖစ္စဥ္ဆုိသည္မွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္၊ တုိက္ရုိ
က္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ (ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ မ်ား ကန္႔သတ္ထားေစကာမူ) 
ကုယိစ္ားလယွအ္မ်ားအျပား ေရြးခ်ယု္ျခင္းစသညတ္ုိ႔ ျဖစသ္ည။္ တရတု္ျပညရ္ွ ိအျခား ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားသည ္
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အဆုိပါစံႏႈန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မႈမ်ားရွိေနပါေသးသည္။ ေက်း 
ရြာေကာမ္တ ီေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားတြင ္တုိးတက္ျဖစထ္ြန္းလာမႈမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ ေမွ်ာလ္င္ခ့်ကမ္်ား 
ေပၚေပါက္လာၾက သည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္မွသည္ 
ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ ထုိုမွဆက္ လက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ၏ အထက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားအထိ 
ဆကလ္က္ေဖာ္ေဆာငသ္ြားႏုငိရ္န ္ျဖစ္ေလသည။္ ေက်းရြာ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပသည္အ့ႀကမိတ္ုငိ္းသည ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ ကုိ တုိးတက္ေစလ်က္ရွိသည္။ 
တရတု္ႏုငိင္ ံေက်းလက္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား ထင္ေပၚလာမႈႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေမးခြန္းထတုစ္ရာရွသိည ္
အဆုိပါ “အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိေနေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္” သည္ အျပည့္အဝ 
ဒမီုကိေရစစီနစသ္ုိ႔ ဦးတညသ္ြားႏိငုသ္လားဟ၍ူ ျဖစသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကလ္ာလွ်င ္
ရည္ညႊန္းကုိးကားထုိက္သည့္ အားလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စံအခ်က္ သုံးခ်က္မွာ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၍ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ သည္ 
၎၏ႏိငုင္ံေတာပ္ါလမီန္ႏငွ္ ့ေဒသႏရၱေကာငစ္မီ်ား ေရြးခ်ယရ္ာတြင ္အဆုပိါလႊတလ္ပ၍္ မွ်တေသာ ေရြး 
ေကာကပ္ြမဲ်ား၌ရွရိမည္ ့စံႏႈန္းမ်ားႏငွ္ ့ကိကုည္ီျခင္း မရွခိဲ့ေပ။ ထုိ႔ျပင ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသည္ ့
ေက်းရြာေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CCP) ရွိ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားေလာက ္
အခြင္အ့ာဏကု ိအသုံးျပဳခြင္ ့မရၾကေပ။ သုိ႔ေသာလ္ည္း ေက်းရြာေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၌ လြတလ္ပမ္ႈႏငွ္ ့
တရားမွ်တမႈကုိ အျပည့္အဝမရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း 
အခြင္အ့ာဏာကု ိအျပည္အ့ဝမရရွိေသာေၾကာင္လ့ည္းေကာင္း၊ အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြလဲပုင္န္းမ်ား 
အားလုံးသည္ လုံးဝလြတ္လပ္ျခင္းမရွိ၊ တရားမွ်တမႈမရွိ သုိ႔မဟုတ္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ ျခင္းမရွိဟူ၍ 
ေကာကခ္်ကမ္ခ်ႏုငိပ္ါ။ အဆုပိါ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိအခ်ဳ႕ိေသာ ပကတစိံႏႈန္းမ်ားႏငွ္ ့အကဲျဖတ္ျခင္း 
ထက ္ဒမီုကိေရစီျဖစစ္ဥတ္စခ္ရု၏ အေနအထားတစရ္ပသ္ုိ႔ ေရာကရ္ွလိာမႈအျဖစသ္ာ ရႈျမငသ္င္ပ့ါသည။္ 
ေက်းရြာအဆင့္ရွိ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴစနစ္ပါတီ (CCP) ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ 
အခ်ဳိ႕ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ယုံၾကည္ေၾကာင္း 
မဆဲႏၵေပးေစရုသံာ ျပဳလပုၾ္ကသည္အ့တြက ္ဆုခိဲၿ့ပီး ေသာ ေက်းရြားေကာမ္တ ီေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားသည ္
၎တို႔အား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဂယက္ရိုက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေခါင္းေဆာင္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အခ်ဳိ႕ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ထုိအတိုင္းပင္ 
စမ္းသပလ္ပု္ေဆာငခ္ဲၾ့ကေသးသည။္ ဤသုိ႔ဆိလုွ်င ္ယခအုခ်နိ ္တရတု္ျပည၌္ ဒမီုကိေရစထီြန္းကားေရးအတြက ္
ဆုိပါက ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခအလႊာရွိ 
ျပညသ္မူ်ား၏ ပဲတ့ငသ္ ံကု ိထငဟ္ပ္ႏိငု္ေစဖုိ႔သာ လုပိါေတာသ့ည။္ ဆယစ္ုႏစွ္ေက်ာမ္ွ် ေက်းရြာအဆင္ ့
တိုက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးေနာက္တြင္မူ အစုိးရ၏ 
အထကပ္ုငိ္းအဆင္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားသညလ္ည္း အတတ ္ပညာပုငိ္းအရ ျဖစ္ႏိငု္ေခ်ရွလိာသညဟ္ ု
ဆုိႏိငု္ေပသည။္ သုိ႔ေသာ ္ဤေနရာ၌ ဒမီုကိေရစထီြန္းကားေရးသုိ႔ ဦးတည ္ေသာ ထပမ္ံေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိသာ ေမးခြန္းထုတ္ရေပေတာ့မည္။
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၂၀၃။   ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားရွိ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ၾကား၌ အေခ်အတင ္
ျငင္းခုံေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏုငိသ္ည္န့ည္းတ ူေဒသႏရၱအစုိးရ၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာကပ္ုအံေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးရာတြငလ္ည္း ထုသိုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိငုစ္ရာရွပိါသည။္ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားေသာ ေဒသႏရၱ 
ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲမ ွသီးျခားျဖစသ္ည္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာပိငုအ္ဖြ႕ဲကု ိဦးေဆာငဥ္ီးရြက္ျပဳေနၾကသည္ ့တုကိ္
ရိကု္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကခ္ထံားရသ ူအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးႏငွ္ ့ၿမိဳ႕ေတာဝ္နမ္်ားသည ္ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင ္
ေရပန္းစားလာၾကေသာအခါ ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ားအတြက ္တုကိရ္ုကိတ္ာဝနရ္ွိေနသည္ ့စုေပါင္းေကာမ္တ ီ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အာဏာပုိင္မ်ား ၏ အခန္းက႑သည္ 
ေမွးမွိန္၍လာပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ 
အသုံးျပဳရသည္စ့နစမ္်ား၏ စစီဥတ္ညရ္ွပိုသံည ္သမၼတမ်ားကု ိတုကိရ္ိကု္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္ာ
တြင္ အသုံးျပဳ သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ မူအားျဖင့္ တူညီမႈရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိ သက္ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကု ိထည္သ့ြင္းစဥ္းစားသည္အ့ခါ၌ စငၿ္ပိဳငစ္နစမ္်ဳိးကုပိင ္ေရးဆြအဲသုံးျပဳႏိငုသ္ည။္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

၂၀၄။     ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္အသီးသီးသည ္ပါတအီဖြ႕ဲအစည္းႏငွ္ ့ပါတစီနစအ္မ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမႈကု ိ
တြန္းအားေပး ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ပါတီစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ရႏိုင္ရန ္
အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနခ်ိန္၌ ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုကမူ က်ဥ္းေျမာင္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုအစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ၊ 
ေဒသစြမဲ်ားထက ္သီးျခားမဝူါဒစမီကံနိ္းမ်ားရွ၍ိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိငုင္ံေရးတနဖ္ုိးႏငွ္ ့အယဝူါဒမ်ားေပၚတြင ္
အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳေရးတြန္းအားေပးႏိုင္ မည့္ စနစ္မ်ဳိးေပၚထြန္းေရးကုိသာ 
ပု၍ိလုလိားၾကသည။္ “ကြာဟမႈမ်ားကု ိေက်ာလ္ြန၍္ ႏိငုင္ံေတာသ္စၥာေစာင္သ့မိႈ” ေပၚ တြင ္အေျခခသံည္ ့
ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားသည ္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွ ိပဋပိကၡမ်ားကု ိေလ်ာက့်ေစႏိငုရ္ုသံာမက ဂုဏိ္း ဂဏစြ ဲ
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသစြဲေပၚတြင္ အဓိကအရင္းတည္ထားေသာ ပါတီမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ကုိ 
ပုိ၍ထင္ ဟပ္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ 

၂၀၅။     စာရင္းပတိ ္PR စနစက္ု ိက်င့သ္ုံးသည္ ့ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈ ျမင္မ့ားလြန္းေသာ ႏုငိင္ံေရးစနစမ္်ားသည ္
ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးကုိ ပုိမုိတြန္းအားေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း 
ဆန္႔က်ငဘ္ကအ္ေနျဖင္ ့FPTP စနစက္ဲသ့ုိ႔ ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈမရွိေသာ ေဒသအေျခခသံည္စ့နစမ္်ားသည ္
ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါတီစနစ္မ်ား 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို လႊမ္းမုိးရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျခား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳစရာ 
စနစ္ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရုရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ 
သစ္မ်ားသည္ ေဒသစြဲႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားေရးပါတီမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာ မက္လုံးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္တည္စ ပါတီစနစ္မ်ား 
ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးကု ိပုံေဖာရ္န ္ႀကဳိးစားခဲၾ့ကသည။္ (အငဒ္ိ ုနီးရွားႏိငုင္ ံျဖစရ္ပ္ေလလ့ာမႈတြငရ္ႈ) အီေကြဒါႏငွ္ ့
ပါပဝူါနယူးဂနီတီုိ႔ကဲသ့ုိ႔ အျခားႏုငိင္မံ်ားတြင ္အလားတ ူရညရ္ြယခ္်က ္မ်ဳိး အထေျမာက္ေစရနအ္တြက ္
ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ 
(သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပုိင္ ရန္ပုံေငြမ်ားရရွိရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ပုံစံေရးဆြဲမႈကုိ 
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ကြာျခားမႈရွိေစ ေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ၌ ယင္းအခ်က္သည္ပင္ 
ပါတီသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစျခင္း တြင္ အႀကီးမားဆုံး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္ ့
နည္းတ ူေနသားတ က် တညရ္ွိေနေသာ ႏိငုင္ံေရးပါတစီနစသ္ညလ္ည္း ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ေရြးခ်ယမ္ႈကု ိ
သက္ေရာကမ္ႈ ရွိေစႏိငုသ္ည။္ မျဖစမ္ေနလုကိန္ာရန ္ႏုငိင္ံေရးအရ ခုငိခ္ိငုမ္ာမာ သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းထား 
ျခင္းမ်ဳိးမရွပိါက ရွရိင္းစြပဲါတမီ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔အား သသိသိာသာ အက်ဳိးယတု္ေလ်ာ့ေစႏိငုမ္ည္ ့
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔ကုိယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ပါတီသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကုိ 
လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကုိ ေထာက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ ္
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာသည္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ရာတြင္ ကန္႔ 
သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

၂၀၆။       ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္အသီးသီးသည ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔ကုိေထာကခ္အံားေပးသမူ်ားၾကား 
ဆက္ႏြယမ္ႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ ေယဘယု်အားျဖင္ ့Plurality/Majority စနစ ္အမ်ားစကုဲသ့ုိ႔ 
ကုို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦး တည္း ေရြးခ်ယ္သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာစနစ္မ်ားေၾကာင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးအား ၎တုိ႔ ကိုုယ္တုိင္သည္ သက္ဆုိင္ရာပထဝီေဒသမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ ၿပီး ေဒသတြင္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား အက်ဳိးစီးပြား မ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးဆပသ္ည္အ့ေနျဖင္ ့တုံ႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ေပးရမညဟ္ ုခယံမူိေစသည။္ ဆန္႔က်ငဘ္ကအ္ားျဖင္ ့
အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳသည္ ့PR စနစမ္်ားကဲသ့ုိ႔ ကုုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္ပုိေရြးခ်ယ္ေသာမဆဲႏၵနယ ္
အသံုးျပဳသည့္ စနစ္မ်ားတြင္မူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သစၥာေစာင့္သိမႈသည္ ၎တုိ႔၏ပါတီမ်ား ေပၚ၌သာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ 
အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္စလုံး၌ ေကာင္းက်ဳိးကုိယ္စီရွိၾကသည္သာ ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ 
ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္ေရာ မ်ားကုိ 
လူႀကဳိက္မ်ားလာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တန္ရာသည္။ 

၂၀၇။    ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ၊ အထူးသျဖင့္ 
တစသ္ီးပဂုၢလ ေရြး ေကာကခ္ကံုယိစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ေဆြးေႏြးၾကသည္အ့ခါ တာဝနယ္ူႏိငုမ္ႈဟူေသာ 
ေမးခြန္သည္ မၾကာခဏ ေပၚထြက္လာတတ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္
မ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးပါတမီ်ားၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္သာမက ေရြးေကာကပ္ြကဲာလ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ျပ႒ာန္းမႈတုိ႔ကပါ သက္ေရာက္မူရွိၾကသည္။ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ပါတီ မ်ားႏွင့္ ေရြးေ
ကာကခ္ကံုယိစ္ားလယွမ္်ားျဖစ္ေသာ ၎တုိ႔၏ပါတဝီငမ္်ားၾကား ဆက္ႏြယမ္ႈကု ိထနိ္းညွိေပးေနေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သလုိ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကိုယ္စာလွယ္မ်ားလႊတ္ေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမရွိဘ ဲ
ပါတီအေျပာင္းအလဲ ျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၈။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီမ်ားၾကား၌မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား လြတ္လပ္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ တာဝန္ယူႏိုင္မႈွရွိျခင္း၏ အျခားရႈေထာင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ 
မၾကာမီႏစွမ္်ားတြင ္ႏုငိင္အံေတာမ္်ားမ်ားသည ္ကုယိစ္ားလယွဗ္ဟုိျပဳမဲေပးစနစ ္အေျမာကအ္မ်ားကု ိ
၎တုိ႔၏ေရြးေကာကပ္ြဲစနစမ္်ားတြင ္ထည္သ့ြင္း၍ လကခ္ကံ်င္ ့သုံးလာၾကသည။္ သာဓကအားျဖင္ ့
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PR ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္စနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

၂၀၉။     သက္ဆုိင္ရာအဆင့္အားလုံး၌ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ 
လုအိပသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြ ဲစနစ ္ပုစံံေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့ဆုငိရ္ာအေၾကာင္းအရာမ်ားကု ိဤလကစ္ြစဲာအပုက္ 
ျခဳံငုံမိေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝန္ယူႏုိင္မႈ ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည့္အခါတြင္မ ူ
တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ က႑ကုိပါ ထည့္ တြက္ႏုိင္ေစမည့္ ပုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ေဘာငက္န္႔သတခ္်ကတ္စခ္ကုိ ုလုအိပလ္ာပါသည။္ ဆႏၵခယံပူြမဲ်ား အသုံးျပဳသည္ ့အေလအ့ထသည ္
ကမာၻတစဝ္မွ္းတြင ္အသုံးမ်ားလာၾကပါသည။္ ဆြစဇ္ာလန္ႏုငိင္သံည ္‘ႏုငိင္သံားမ်ားလႊတ္ေတာ ္ျပငပ္မ ွ
ဥပေဒျပဳခြင့္’ (Citizen’s Initiative) စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာရွိေသာ 
ႏိငုင္တံစခ္ ုျဖစလ္ာၿပီး ယင္းစနစအ္ရ ႏုငိင္သံားမ်ားျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းထားေသာအဖြ႕ဲမ်ားသည ္လထူုေထာကခ္မံ ူ
ရရွိရန္အလုိ႔ငွာ ဥပေဒျပဳေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိျပဳတင္သြင္းႏိုင္သည္။ 
ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံသည္ တုိက္ရုိက္ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ သမၼတကုိပင္လွ်င္ 
ျပန္လည္ဖယ္ခ်ရန္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး 
ယင္းမဲေပးသည့္စနစ္အရဆုိလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာသမၼတစနစ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုရွိ 
ျပညန္ယအ္ေတာမ္်ားမ်ားတြငလ္ည္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားႏငွ္ ့(သုိ႔မဟတု)္ ေဒသတြင္းႏငွ္ ့
ေဒသႏၱရရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္၍ ဆန္႔က်င္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ၾကသည္။

ေရြးေက
ာက

ပ္ြစဲနစမ္်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က
ဆ္

ုငိရ္ာ ေဘ
ာငက္

န္႔သ
တ

ခ္်က
မ္်ားႏငွ္ ့အ

ပုခ္်ဳပပ္ုံ
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၅။ ကုန္္က်စရိတ္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
    အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနမႈမ်ား

၂၁၀။    မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆုိ သုံးစြဲႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနည္းတူ ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းေရး 
စြမ္းရည္ႏငွ္ ့ကၽြမ္းက်င ္လသူားအရင္းအျမစမ္်ားရႏိငုမ္ႈေပၚ မတူည၍္ရႏိငုသ္မွ် ေရြးေကာကပ္ြစဲနစအ္ား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား 
ရႏိငု္ေစကာမ ူေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္က ္၍ တညတ့္ံႏိငု္ေရးသည ္အေရးႀကီးလသွည။္
သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ လုိတုိရွင္းအမိဆုံးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိသာ 
အၿမဲေရြးခ်ယရ္မညဟ္ ုမဆုလိုပိါ။ မွားယြင္းေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္သုည ္တုငိ္းျပညတ္စ္ျပည၏္ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုလုံးအေပၚ၌ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီတည္ၿငိမ္မႈကုိ 
ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္မိျခင္းသည္ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေခၽြတာေရးမွ်သာ 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိမဆုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါ အဝင ္စမီအံပုခ္်ဳပ္ေရး အက်ဳိးဆကအ္ေတာမ္်ားမ်ားကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုပ္ါသည။္ 

၂၁၁။     ေရြးေကာကပ္ြဆဲုငိရ္ာ နယန္မတိမ္်ားသကမ္တွ္ျခင္း - မညသ္ည္က့ုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း 
ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယစ္နစ ္(Single-Member District) တြငမ္ဆု ိအေသးစားမဆဲႏၵနယမ္်ားအတြက ္
နယ္နမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ အခ်ိန္ကုန္၍ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလွသည္။ 
ယင္းမဆဲႏၵနယမ္်ားအား နယန္မတိသ္တမ္တွရ္ာတြင ္လဥူီးေရးပမာဏ၊ ေပါင္းစည္းမႈအေနအထား၊ 
အက်ဳိးတူလူ႔အသုိက္အဝန္းႏွင့္ ထိစပ္တည္ရွိမႈစေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိလုိက္၍ 
ခြဲျခားသတမ္တွ္ေလရ့ွသိည။္ ထုိ႔ျပင ္ထုသိုိ႔နယန္မတိသ္တမ္တွမ္ႈသည ္တစႀ္ကမိတ္ည္းႏငွ္ ့ကစိၥျပတ ္
သြားတတ္သည့္အရာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရးေျပာင္းလဲမႈကုိလုိက္၍ ယင္းနယ္နမိတ္မ်ားအား 
ပုံမွန္္အခ်ိန္ညွိေန ရပါ သည္။ FPTP စနစ္၊ AV စနစ္ႏွင့္ TRS စနစ္မ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေခါင္းခဲေစတတ္ဆုံးေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ BV၊ PBV၊ SNTV၊ LV ႏွင့္ STV 
စနစ္မ်ားတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းစနစမ္်ားတြငမ္ ူအေရအတြက ္နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ကိယုစ္ားလယွ ္အေျမာကအ္မ်ား 
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ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိအသုံးျပဳသျဖင္ ့စမီခံန္႔ခြရဲ ပု၍ိလြယက္ူေစပါသည။္ စနစ္ေရာ (Mixed 
System) တစခ္အုတြက ္မဲဆႏၵနယမ္်ား ေရးဆြဲသတမ္တွရ္ာတြငလ္ည္း အလားတစူနိ္ေခၚမႈမ်ားႏငွ္ ့
ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ 

၂၁၂။    ကုယိစ္ားလယွအ္မ်ားအျပား ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကု ိအသုံးျပဳပါက မဆဲႏၵနယတ္စခ္စု၌ီ 
ေရြးခ်ယမ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြကက္ု ိေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္ ့နယန္မိတိက္န္႔သတရ္န ္လုအိပမ္ႈကု ိ
ေရွာင္းရွား၍ရႏိုင္သည္။ ဤ နည္းသည္ သီးျခားတန္ဖုိးရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီရင္စုမ်ား 
ကဲသ့ုိ႔ အေျခခုငိၿ္ပီးေသာ ေဒသစမု်ားကု ိမဆဲႏၵ နယမ္်ားအျဖစ ္သတမ္တွသ္ည္အ့ခါ၌ အသုံးျပဳသည။္ 
စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳသည္ ့List PR စနစမ္်ားသည ္ကနုက္်စရတိသ္ကသ္ာမႈ အရွဆိုံးႏငွ္ ့
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရ အလြယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤစနစ္မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ တစ္ခုလုံးကုိ 
မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုည္းအျဖစ ္ယဆူထားသျဖင္ ့နယန္မိတိမ္်ား ေရးဆြသဲတမ္တွရ္န ္မလုိေတာ့ေသာ 
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ရွိရင္းစြဲျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ စီရင္စုမ်ား၏နယ္နမိတ္မ်ားအတုိင္း 
အဝံငတ္က်ျဖစ္ေစ သည္ ့မဆဲႏၵနယမ္်ားကုသိာ အသုံးျပဳေသာေၾကာင္လ့ည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုငိပ္ါသည။္ 
ကုလသမဂၢ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ မၾကာမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၆ ဆာယာလီအြန္ ၊ 
၁၉၉၇ လစ္ေဘးရီးယားႏွင့္ ၂၀၀၁ ကုိ ဆုိဗိုႏိုင္ငံ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးတြင္ အဆုိပါ List 
PR စနစ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းအရင္းတစရ္ပမ္ွာလည္း တုငိ္းျပညတ္ြင္းေနျပညသ္မူ်ား၏ ေနထုငိရ္ာ အတညတ္က်မရွမိႈမ်ား 
ႏွင့္ တိက်ေရရာေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား မရႏုိင္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
မဲဆႏၵနယ္ေလးမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရန္ လူဦးေရစာရင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၂၁၃။  မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္း - မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ အရႈပ္ေထြးဆုံးႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး 
ေအာင္ျမငမ္ႈအနည္းဆုံးကစိၥလည္း ျဖစတ္တသ္ည။္ ၎၏ သဘာဝကိယု၌္က မတွပ္ုတံင္ျခင္းဟသူည ္
တစပ္ုတံစ္ေခါင္းမကရွိေသာ မဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ သီးျခားအခ်ကအ္လကမ္်ား ကု ိပုစံခံ်၍ စစုည္းထားျခင္းျဖစၿ္ပီး 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္၌ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္တက် 
ျဖန္႔ေဝျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္၌ 
တရားဝင္ ေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ားသာ ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္မဲေပးျခင္း၊ လူစားထုိးမဲေပးျခင္းႏွင့္ 
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ 
အကခဲတမ္ႈႏငွ္ ့ယင္းသုိ႔ ျပဳလပုရ္သည္ ့တာဝနက္ိယု၌္က လကဝ္ငခ္ကခ္တဲတ္ေသာ သေဘာေၾကာင္ ့
မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး၌ ကုန္ က်စရိတ္အျမင့္ဆုံးႏွင့္ 
အခ်ိန္အကုန္ဆုံးအပိုင္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ 

၂၁၄။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံက 
လႊမ္းမုိးမႈရွသိည။္ ကိယုစ္ာလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယမ္ည္ဆ့ႏၵမမဲ်ားကု ိအသုံးျပဳမည္စ့နစ္ျဖစပ္ါက 
ဆႏၵမဲေပးမည္ ့မဆဲႏၵရငွက္ု ိသက ္ဆုငိရ္ာ မဆဲႏၵနယမ္်ား၏ နယန္မိတိတ္ြငသ္ာ မတွပ္ုတံင္ေစရမည။္ 
FPTP၊ AV၊ TRS ႏွင့္ BC စနစ္တုိ႔သည္ (ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ကုိ 
အသုံးျပဳေသာ Parallel ႏွင့္ MP စနစ္တုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥ၌ 
ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆုံးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ အခ်ိန္အကုန္ဆုံး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကုိုယ္စား 
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လယွအ္မ်ားအျပား ေရြးခ်ယမ္ည္ ့မဆဲႏၵနယက္ု ိအသုံးျပဳေသာလ္ည္း အေရအတြက ္ပု၍ိနည္းပါးသည္ ့
BV၊ PBV၊ SNTN တုိ႔သည ္ေရြးေကာကပ္ြဲျဖစစ္ဥက္ု ိပု၍ိလြယက္ူေခ်ာေမြ႕ေစခဲၿ့ပီး မဆဲႏၵနယႀ္ကီးမ်ားကု ိ
အသုံးျပဳသည့္ List PR စနစ္မ်ားကမူ ရႈပ္ေထြးမႈအနည္းဆုံး ျဖစ္တတ္သည္။ တုိင္းျပည္ျပင္ပမွ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥသည္ အထူး သျဖင့္ ပုိ၍ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ 

၁၉၉၄ ေတာငအ္ာဖရကိ၏ ပထမဦးဆုံးအႀကမိ ္ဒမီုကိေရစီေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကဲသ့ုိ႔ အဓကိက်ေသာ 
အသြငက္ူးေျပာင္း ေရးအတြက ္ျပဳလပုသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား၌ List PR စနစက္ု ိအသုံးျပဳရျခင္းမွာ 
ဤေနရာတြင ္ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးေသာ ယင္းစနစ၏္ ရုိးရငွ္းလြယက္မူႈသည ္အေၾကာင္းအရာတစရ္ပ ္ျဖစသ္ည။္ 
သုိ႔ရာတြင ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား ေျပာင္းလမဲႈ သည ္ကနုက္်စရတိႀ္ကီးျဖင္ ့ေနသားတက်ျဖစ္ေသာ 
မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ် သာရွိေၾကာင္းကုိလည္း 
အေလးအနက္ ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။ 

 ၂၁၅။   ဆႏၵမဲျပားျပဳလပု္ျခင္းႏငွ္ ့ဆႏၵမဲျပား၏ပုစံ ံ- ျပညသ္အူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝငမ္ႈ မ်ားျပားေစရန္ႏငွ္ ့
ပ်ကယ္ြင္း သြားေသာ သုိ႔မဟတု ္တရားမဝင္ျဖစသ္ြားေသာ ဆႏၵမအဲေရအတြက ္နည္းပါးေစရနအ္တြက ္
ဆႏၵမဲျပားသည ္မဆဲႏၵ ရငွမ္်ားအားလုံးႏငွ္ ့တတ္ႏိငုသ္မွ  ်အကၽြမ္းတဝငရ္ွိေနေစရမည။္ ထုသိုိ႔ျဖစ္ေစရနအ္တြက ္
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ သေကၤတမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ အေသြးအေရာင္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရနလ္ိသုည။္ စတိဝ္ငစ္ားဖြယ္ေကာင္း သည္ ့ဆႏၵမဲျပားနမနူာပုစံမံ်ားကု ိဤလကစ္ြစဲာအပုတ္ြင ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ FPTP ႏွင့္ AV စနစ္ အသုံးျပဳေနသည့္ ဆႏၵမဲျပားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အျခားစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ပါဝင္သည့္ နာမည္အေရအတြက္နည္းသျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရ 
လြယက္တူတသ္ည။္ ႏစွ္ေက်ာ့ျပနမ္ဲေပးစနစ္ျဖစသ္ည္ ့TRS စနစတ္ြင ္အသုံးျပဳသည္ ့ဆႏၵမဲျပားမ်ား 
သည္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ လြယ္ကူမႈရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ 
ဆႏၵမဲျပားအသစမ္်ား ထပမ္ပံုံႏွပိရ္သျဖင့ ္ထတုလ္ပုရ္သည္ ့ကနုက္်စရတိက္ု ိႏစွဆ္တုိးသြားေစသည။္ 
ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵမဲေပးပြဲ အတြက္ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အခ်ိန္အလုံ
အေလာက္ေပးရန္လုိေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါေသးသည္။ စင္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္သည့္ Parallel 
စနစ္ႏွင့္ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးေရာသုံးသည့္ MMP စနစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ တစ္ရက္ တည္းအတြက္ 
အနည္းဆုံးဆႏၵမဲျပား ႏစွခ္ထုတု္ေဝရနလ္ုၿိပီး ေရြးေကာကပ္ြအဲရာရွမိ်ားႏငွ္ ့မဲေပးမည့္ျပညသ္မူ်ား ေလ ့
က်င္သ့ငၾ္ကားေရးအတြက ္လုအိပသ္ည္ ့ေထာကပ္ံပ့ုိ႔ေဆာင္ေရးအတြကလ္ည္း စစီဥၾ္ကရပါေသးသည။္ 
SNTN၊ BV၊ BC ႏငွ္ ့STV စနစ၏္ ဆႏၵမဲျပားမ်ားသည ္FPTP စနစ ္ဆႏၵမဲျပားထကပ္ု၍ိ ရႈပ္ေထြးတတၿ္ပီး 
ထုသိုိ႔ျဖစရ္ျခင္းမွာ ကိယု ္စားလယွမ္်ား ပုမိ်ားလာသည္အ့တြက ္(အကယ၍္ ထည္သ့ြင္းမညဆ္ုပိါက) 
သေကၤတမ်ားႏငွ္ ့ဓါတပ္ုမံ်ား ပုမိုပိါဝငလ္ာ ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစသ္ည။္ ေနာကဆ္ုံးအခ်ကအ္ျဖစ ္List PR  
စနစဆ္ႏၵမဲျပားမ်ားသည ္ရႈပ္ေထြးမႈ အတိငု္းအတာကု ိလုတိုိးပုိေလွ်ာ ့ျဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ ၎တုိ႔သည ္
Closed-List စနစ္တြင္ကဲ့သုိ႔ ရုိးရွင္းလြယ္ကူႏိုင္သလုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
Free-List စနစ္မ်ား ကဲ့သုိ႔လည္း ရႈပ္ေထြးေပြလီ ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၁၆။   မဆဲႏၵရငွအ္ား ပညာေပးျခင္း - မဆဲႏၵရငွပ္ညာေပးျခင္း၏ သေဘာသဘာဝႏငွ္ ့လုအိပခ္်ကတ္ုိ႔ 
သည ္လ႕ူအဖြ႕ဲ အစည္းတစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ၾုကား အလြနတ္ရားကြာျခားမႈရွသိည။္ သုိ႔ေသာ ္ဆႏၵမဲျပားမ်ားအား 
မည္သုိ႔မည္ပုံ ျဖည့္သြင္း ရမည္ကုိ ပညာေပးမည္ဆုိပါက မတူညီေသာစနစ္ အသီးသီးအၾကား၌ 
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ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိလာသည္။ AV၊ STV သုိ႔မဟုတ္ Broda 
Count ကဲ့သုိ႔ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈကုိ ဦးစားေပး၍ ေရြးခ်ယ္ရေသာစနစ္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
အင္မတန္ရႈပ္ေထြးတတ္ၿပီး ယင္းစနစ္မ်ားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက 
မဲဆႏၵ ရွင္ပညာေပး အစီအစဥ္ကုိ လုိအပ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာကဲ့သုိ႔ 
မဲဆႏၵရွင္တုိ႔ကုိ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈစနစ္အလုိက္ နံပါတ္
မ်ားသတ္မွတ္ေရးျခစ္ေစသည့္အခါ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
ဆႏၵမဲျပားႏွစ္ခုစီေပးထားသည့္ စနစ္ေရာ အေျမာက္အမ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈ ျမင့္မား လာျခင္းသည္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ပုိ၍ရႈပ္ေထြးမႈရွိလာေစျပန္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ FPTP၊ PBV သုိ႔မဟုတ ္
SNTV ကဲသ့ုိ႔ တစႀ္ကမိတ္ည္းမဲေပးရသည္ ့စနစမ္်ားကမ ူနားလညရ္န ္အလြနလ္ြယက္ူေစတတပ္ါသည။္ 
က်နရ္ွိေန ေသာ အျခားစနစမ္်ားသည ္အဆုပိါ အစြန္းေရာကစ္နစ္ႏစွရ္ပၾ္ကား၌ က်ေရာက္ေနပါသည။္ 
(ဇယား - ၈ တြင္ရႈ) 

၂၁၇။  ဆႏၵမဲေပးရမည့္ ရက္အေရအတြက္ - FPTP၊ AV၊ BV၊ SNTV၊ List PR၊ Broda Count 
ႏွင့္ STV စနစ္မ်ားအားလုံးသည္ Parallel စနစ္ႏွင့္ MMP စနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု 
က်င္းပ ရန္ ရက္တစ္ရက္သာ လုိသည္။ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ (TRS) စနစ္မ်ားတြင္မူ ကုန္က်စရိတ္ပုိမ်ား၍ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရ ပုိခက္ခဲေစတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းစနစ္မ်ားတြင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ 
က်င္းပၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္ ပတ္ရန္ တစ္ပတ္ သုိ႔မဟုတ ္
ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၂၁၈။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အမတ္ေနရာတစ္ခု 
လစ္လပ္မႈရွိခဲ့လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ List PR စနစ္မ်ားအရ ယခင္ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ 
ပါတီစာရင္းမွ ေနာက္ထပ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကုိ အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံက်င္းပရျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ Plurality/
Majority စနစ၏္ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအရဆုလိွ်ငမ္ ူလစလ္ပ္ေနေသာ အမတ္ေနရာကု ိျဖည္ဆ့ည္းေပးရန ္
အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရပါသည္။ အကယ္၍ အျခားစနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
အသုံးျပဳပါက - ဥပမာ အားျဖင့္ STV စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသည္ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာရ္ွ ိလစလ္ပ္ေနေသာ အမတ္ေနရာမ်ားအတြက ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား က်င္းပခဲၿ့ပီး 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္မူ ဆီနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းမ်ဳိး 
မရွိပါ။ ဘုိလီဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔ လစ္လပ္ေနေသာ အမတ္ ေနရာအတြက္ အစားထုိးမည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သာမာန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သုိ ႔ပင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါေသးသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ပုိ၍ေသးငယ္တတ္သျဖင့္ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ 
အကုန္အက်နည္းေလ့ရွိ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေရးအေပၚ၌ 
သိသာေလာက္ေအာင္ ဝန္ပိေစျခင္းမ်ဳိးမရွိေသာ္ လည္း ထုိသုိ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပေပးႏုငိ္ေလာကသ္ည္ ့စြမ္းရညမ္ရွသိျဖင္ ့ကာလအေတာၾ္ကာသည ္အထ ိလစလ္ပ္ေနရာမ်ားကု ိ
သည္အတုိင္းခ်န္ထားလိုက္ရသည့္ အခါမ်ဳိးရွိတတ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ 
ေတာငအ္ာဖရကိလု ိအပိခ္်အ္ုငိဗ္ီြ၊ ေအအုငိဒ္အီကစ္ ္ျဖစပ္ြားမႈႏႈန္း ျမင္မ့ားၿပီး ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားတစခ္ုႏငွ္ ့
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တစ္ခုၾကား လစ္လပ္ေနရာ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အေရးပါေသာ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟူသည္ ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးကုိ အစားထုိး 
ခန္႔အပထ္ားရွရိုမံွ် မဟတုဘ္ ဲထုထိပပ္ုိေသာ ႏုငိင္ံေရးအရ အက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈကု ိျဖစ္ေပၚေစႏိငုသ္ည။္ 
ယင္းၾကားျဖတ္ေရြးေကာကပ္ြ ဲမ်ားအား အပုခ္်ဳပသ္အူစုိးရ၏ ေဆာငရ္ြကပ္ုကံု ိစမ္းသပစ္စ္ေဆးေပးႏိငုမ္ည္ ့
ႏစွလ္ညအ္စမ္းစာေမးပြဲတစခ္သုဖြယ ္ရႈျမငၾ္ကသည။္ ထုိ႔ျပင ္လႊတ္ေတာသ္ကတ္မ္းကာလအတြင္း 
ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လစ္လပ္ေနေသာ အမတ္ေနရာ အေရ အတြက္ ႀကီးမားလြန္းေနပါက 
ဤအခ်က္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရ၏ အာဏာ အေျခခံမႈကုိ 
ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။ 

၂၁၉။ မဲေရတြက္မႈ - FPTP၊ SNTV ႏွင့္ ရုိးရွင္းသည့္ စာရင္းပိတ္ PR စနစ္မ်ားသည္ မဲေရတြက္ရ 
အလြယ္ကူဆုံး စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုံးသတ္ မဲရလဒ္ရရွိရန္အတြက္ 
ပါတီတစ္ခုခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းကုိ ေပးထားသည့္ ဆႏၵမဲတစ္ခုစီ၏ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကုိသာ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ BV ႏွင့္ LV စနစ္မ်ား၌ 
မဲရုံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဆႏၵမဲျပားတစ္ခုတည္းေပၚ၌ ဆႏၵမဲေပးမႈ အေျမာက္အမ်ားကုိ ေရတြက္ 
ၾကရၿပီး Parallel စနစ္ႏွင့္ MMP စနစ္မ်ားတြင္မူ ဆႏၵမဲႏွစ္မ်ဳိးကုိ ေရတြက္ၾကသည္။ AV၊ BC ႏွင့္ STV  
စနစမ္်ားသည ္ႀကဳကိ္ႏစွသ္ကမ္ႈအရ ဦးစားေပးေရြးခ်ယရ္သည္ ့စနစမ္်ားျဖစၿ္ပီး ဆႏၵမဲျပားမ်ားေပၚတြင ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရးျခစ္ၾက ရသည့္အတြက္ မဲေရတြက္ရာတြင္ ပုိ၍ရႈပ္ေထြးေစသည္။
ဇယား ၈ - ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကပ္ုစံနစ ္၁၂ ခ၏ု ကနုက္်စရတိ္ႏငွ့ ္စမီအံပုခ္်ဳပ္ေရး သက္ေရာကမ္ႈ 

သေကၤတအဓိပၸါယ္ -
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• Symbol of smile = ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈနည္းပါး 
• Symbol of integrity = ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈအလယ္အလတ္ရွိ
• Symbol of anger = ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈျမင့္မား

၂၂၀။ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္တညတ္ံ့ေစေရး - မညသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္တစခ္ခုုေၾကာင္မ့ဆိ ုျဖစ္ေပၚေစသည္ ့
ဖိစီးမႈ မ်ားကုိ သမုိင္းေၾကာင္းအရ၊ အေၾကာင္းအရာအရ၊ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ 
ဆုံးျဖတရ္ပါလမိ္မ့ည။္ သုိ႔ ေသာ ္စနစအ္သီးသီးေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာႏိငု္ေလာကသ္ည့ ္ကနုက္်စရတိမ္်ားကု ိ
ဇယား - ၇ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါ သည္။ ဤဇယားကုိ တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္ၾကည့္ရုံမွ်ျဖင့္ 
အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္မ်ား အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ စာရင္းပိတ္စနစ္ 
(Closed-List စနစမ္်ား)သည ္အသုံးျပဳရန ္ကနုက္်စရတိသ္ကသ္ာၿပီး စမီ ံအပုခ္်ဳပ္ေရး အရင္းအျမစ ္
အနည္းငယ္သာလုိသည့္အတြက္ ဇယားေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိ ေၾကာင္း 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ PBV စနစ္သည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိမွေနာက္တြင္မူ SNTV ႏွင့္ LV 
စနစမ္်ား လုကိလ္ာၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ ေနာကတ္ြင ္BV ႏငွ္ ့FPTPစနစ၊္ ထုမိွေနာကတ္ြင ္AV၊ STV၊ Parallel၊ 
Broda Count ႏွင့္ MMP  စနစ္မ်ားက အသီးသီးလုိက္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္ေပၚ၌မဆုိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစႏိုင္ေလာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မွာ 
ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရြးခ်ယ္ရသည့္ Two-Round စနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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၆။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္စနစ္ 
    ပုံစံေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္

၂၂၁။   ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားကု ိႏႈငိ္းယဥွ္ေလလ့ာရာမ ွရရွိေသာ အရငွ္းလင္းဆုံး နဂိုံးခ်ဳပအ္ခ်ကမ္်ား 
အနက္တစ္ခုမွာ ရႏုိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ား၏ အတုိင္းအတာပမာဏႏွင့္ အသုံးဝင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ 
မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံမူၾကမ္း ႏွင့္ ပုံစံေရးဆြဲသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ 
ေရးဆြခဲ်မတွသ္မူ်ားသည ္၎တုိ႔အသနိားလညဆ္ုံးျဖစ ္သည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစက္ု ိအလြယတ္က ူ
ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည့္နည္းတူ ဒီမုိကေရစီသစ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ကုိလုိ နီျပဳခံခဲ့ရဖူးသည့္ 
ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ အျခားစနစ္မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းေနသည္ထက္ ထုိေခတ္၏စနစ္ကုိ  အသုံးျပဳေလ့ရွိ 
ၾကသည။္ တစခ္ါတစရ္၌ံ ၿငမိ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက ္လုအိပသ္ည္အ့ခ်ကမ္်ား သုိ႔မဟတု ္
ျပင္ပဖိအားမ်ား ေၾကာင့္ ရႏုိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေစတတ္ပါသည္။

ဤလကစ္ြစဲာအပု၏္ အဓကိ ရညရ္ြယခ္်ကမ္ွာလည္း အသပိညာဗဟသုတုမ်ား ေထာကပ္ံ့ေပးျခင္းျဖင္ ့
“သတင္းအခ်က ္အလက ္အျပည္အ့စုရံၿပီးျဖစသ္ျဖင္ ့ျပဳလပုအ္ပ္ေသာ ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား” ခ်မတွ္ႏုငိရ္န ္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ ဆုိသျဖင့္ ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုလုံးကုိ 
အစမအွဆုံးတုငိ ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားလပုရ္န ္အက်ိဳးေဆာင ္ေနျခင္း မဟတုပ္ါ။ အမနွတ္ကယအ္ားျဖင္မ့ ူ
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကု ိႏႈငိ္းယဥွထ္ားသည္ ့အေတြ႔အႀကံ  ဳမ်ားက အၾကံျပဳထားၾကသညမ္ွာ 
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈမရွိေသာ လုံးဝအသစ္ျဖစ္သည့္ စနစ္သစ္တစ္ခုကုိ ခုန္ပ်ံကူးေျပာင္း ျခင္းထက္ 
ရွိေနႏငွ့ၿ္ပီးသားစနစ၏္ အစတိအ္ပုိင္္းမ်ားေပၚတြင ္အလယအ္လတက္်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကု ိ
တည္ ေဆာက္ျခင္းက ပုိ၍အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

၂၂၂။  အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားေပၚ၌ ေလ့လာစရာ ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာ- 
FPTP စနစက္်င္သ့ုံး ေနေသာ ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္သံည ္မဆဲႏၵနယ္ေျမမ်ားႏငွ့ ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအၾကား 
ပထဝအီေျခခ ံဆကသ္ြယမ္ႈလမ္း ေၾကာင္းကု ိဆကလ္ကတ္ညရ္ွိေနေစလုသိည္အ့ျပင ္တစခ္်နိတ္ည္းမွာပင ္
ပုိ၍အခ်ိဳးက်မွ်တမႈရွိေသာ စနစ္ဘက္သုိ႔ ကူး ေျပာင္းလုိပါက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ MMP စနစ္ကို 
လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ 
လီေဆာ္သုိႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳတုိ႔ကုိ သိရွိရန္လုိပါလိမ့္မည္။ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး တည္း 
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ေဒသမ်ားကု ိဆကလ္ကထ္ားရွလိုၿိပီး အပုစ္မု်ားအၾကား လုကိ္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင ္ျပဳလပု္ျခင္းႏငွ္ ့
အေပး အယူျပဳျခင္းကုိ အားေပးလုိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ အိုဆီယားနားေဒသ၏ AV စနစ္ 
အသုံးျပဳျခင္း၏ အေတြ႕အႀကံဳ ကုိ ၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။ (ဖီဂ်ီႏွင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီတုိ႔သည္လည္း 
သီးသန္႔အားျဖင့္ အက်ဳံးဝင္သည္။) နက္ရႈိင္းစြာ ကြဲျပား ေနသည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းလုိပါက တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ အာဏာမွ်ေဝယူၾကသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္အား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမာက္ေပးျခင္းျဖင္ ့List PR စနစက္ု ိက်င္သ့ုံးႏုငိခ္ဲသ့ည္ ့ေတာငအ္ာဖရကိႏုငိင္ ံႏငွ့ ္
STV စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္၏ 
အခကအ္ခဲျဖစခ္ဲ ့သည္ ့ရာဇဝငက္ုပိါ ေလလ့ာၾကည္ရ့န ္အႀကံျပဳပါသည။္ ေနာကဆ္ုံးအခ်ကအ္ေနျဖင္ ့
သမၼတတစဥ္ီးအား ေရြးေကာက ္တင္ေျမာက္ျခင္းအတြက ္ႏစွႀ္ကမိမ္ဲေပးစနစ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာရေသာ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ နည္းေစလုိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ အုိင္ယာလန္ 
ျပညသ္ူ႔သမၼတႏုငိင္တံြင ္က်င္သ့ုံးခဲသ့ည္ ့AV နည္းစနစက္ု ိစမ္းသပၾ္ကည့္ႏုငိပ္ါသည။္ ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ 
ဥပမာမ်ားအားလုံးအရ ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကသ္ည္ ့စနစတ္စခ္မု ွအျခား တစခ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းမႈသည ္
ယင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေပၚတြင္ သိသာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

၂၂၃။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ပါရွိသည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ ခ်ဳပ္တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

ရုိးရွင္းလြယ္ကူမႈရွိပါေစ။

၂၂၄။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ေရြးေကာက္မႈစနစ္ပုံစံကသာ မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အလြယ္ တကူ နားလည္ႏုိင္မည့္စနစ္မ်ိဳး ပုိျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ အလြန္အမင္း 
ရႈပ္ေထြးမႈရွိျခင္းသည ္နားလညမ္ႈလြမဲွားျခင္း၊ မရညရ္ြယ္ေသာ ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအက်ိဳးဆကမ္်ားႏငွ့ ္
မဲရလဒ္မ်ားအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မယုံၾကည္မႈကုိသာ ဦးတည္ သြားတတ္ပါသည္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္

၂၂၅။ ယေန႔ကမာၻတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားထဲမွ 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သီးသန္႔ ျပႆနာမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎တုိ႔ဘာသာ 
တထီြငဆ္န္းသစထ္ားသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားျဖစၿ္ပီး အလပု္ေကာင္းစြာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲၾ့ကပါသည။္ 
အျခားအမိန္ီးခ်င္းႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့အျခားကြဲျပားေနသည္ ့ျဖစရ္ပ ္မ်ားစြာတုိ႔မလွည္း ေလလ့ာမတွသ္ားစရာ 
မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားကုိပါ အာရုံစုိက္ပါ

၂၂၆။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဟူသည္ ေလဟာနယ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ 
၎တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ သည္ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ထုံးတမ္း အစဥအ္လာမ်ား၏ ေပ်ာရ္ႊငစ္ြာ ေပါင္းဖကမ္ႈေပၚတြင ္မတူညသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစပ္ုစံ ံ
ေရးဆြဲလုိသူဟူသမ်ွသည္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည္မွာ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
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ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းခ်င္းရာသည္ မည္သုိ႔နည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ထပမ္ံေမးသင္သ့ည္ ့ေမးခြန္းမွာ အၿမတဲမ္းစနစက္ု ိပုံေဖာ္ေရးဆြဖဲုိ႔အတြကလ္ား သုိ႔မဟတု ္အသြငက္ူး 
ေျပာင္းေရးကာလတြင္ ယာယီအသုံးခ်ဖုိ႔အတြက္ ေရးဆြဲျခင္းလားဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သူကုိ ေလွ်ာ့မတြက္ပါႏွင့္

၂၂၇။ ရုိးရွင္းလြယ္ကူမႈရွိျခင္းသည္ အေရးပါသည့္နည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
နားလညသ္ေဘာေပါက ္၍ ေအာင္ျမငစ္ြာ အသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့ဆႏၵမဲေပးသတူစဥ္ီး၏ အရညအ္ေသြးကု ိ
ေလွ်ာ့တြက္ျခင္းသည္လည္း အႏၱရာယ္ ႀကီးပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက လက္ေတြ႔ အသုံးခ်စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ စာတတ္ေျမာက္မႈတုိ ႔အၾကား အေရးႀကီးသည့္ ကြာျခားခ်က္ကုိ ေလးေလး 
နက္နက္ ေထာက္ျပေန သကဲ့သုိ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတုိ႔တြင္လည္း 
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ ကုိ ဦးစားေပး၍ မဲေပးရသည့္ ရႈပ္ေထြးသည့္စနစ္တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေခတ္မွီ ဆန္းျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳး 
အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို ေဖာ္ျပလုိၾကေပသည္။

ထည့္သြင္းပါဝင္ႏုိင္မႈကုိ ဦးစားေပးပါ

၂၂၈။ ကြဲျပားမႈရွိေနေသာ သုိ ႔မဟုတ္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ တစ္မ်ိဳးတည္းေရာယွက္ေနေသာ 
လူအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္မႈစနစ္သည္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးစီးပြားအားလုံး 
ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စံကုိဦးစားေပးသည့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် 
ေမြးထုတ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမာၻတြင္ ဝါဒ၊ အေတြးအေခၚ၊ တုိင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာစကား၊ လကၡဏာသတ္မွတ္ခ်က္စသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုတု႔ိအေပၚ အေျခခံသည့္ 
အပုစ္ငုယမ္်ားကိ ုအပထား၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာတ္စရ္ပအ္တြင္းမ ွသသိာထငရ္ွားသည္ ့အေတြးအျမင ္
အယအူဆ အသြယသ္ြယက္ု ိထတုပ္ယပ္စ္ျခင္းသည ္အတဒိကုၡျဖစဖ္ြယ ္တန္ျပနသ္က္ေရာကမ္ႈတုိ႔ကု ိ
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ရာ၌ “ျဖစ္စဥ္” သည္သာအဓိက

၂၂၉။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စနစ္တစ္ခုလုံး 
တရားဝင္ျဖစ္ႏုငိ္ေစေရး အတြက ္အေရးႀကီးလပွါသည။္ မမိပိါတဗီဟုိျပ  ဳကုယိက္်ိဳးစီးပြားတစခ္တုည္းကုသိာ 
ရရွိလုိသည့္ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအပါအဝင္ 
အုပ္စုအားလုံးနီးပါး သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ ရပ္မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ 
အဆုံးသတ္ရလဒ္ကုိသာ လူထုမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပုိမုိလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးရာ၌ မိမိပါတီကုိ အေျချပဳသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ 
ေရွာငလ္ႊမဲရႏုငိ္ေသာ ္လည္း ပါတအီားလုံးႏငွ္ ့ျပညသ္လူထူ၏ု က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာာကခ္မံႈသည ္
၎ကုလိကခ္ရံန္ႏငွ့ ္ေလးစားမႈရွိေစ ရနအ္တြက ္ပုအိေရးႀကီးပါသည။္ ဥပမာအားျဖင္-့ နယူးဇလီန္ႏုငိင္၌ံ 
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ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား FTPT စနစ္မွ MMP စနစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ကုိ 
တရားဝင္ျဖစ္ေစသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား(Plebiscites) က်င္းပ ၍ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနအားျဖင့္ ၁၉၈၆ တြင္ ခ်မွတ္ေသာ ျပင္သစ္ဆုိရွယ္လစ္ 
အစုိးရ၏ လက္ရွိ TRS စနစ္မွ PR စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ ပါတီအေျချပဳေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု အမ်ားကရႈျမင္ၾကၿပီး ယင္းအစုိးရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အာဏာလကလ္ြတသ္ြားသည္ႏငွ့ ္တစၿ္ပိဳင ္နက ္အဆုပိါစနစက္ု ိခ်ကခ္်င္းျပန္ေျပာင္းခဲၾ့ကေလသည။္
အဓိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား တရားဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ လက္ခံမႈႏုိင္မႈကုိ တည္ေဆာက္ပါ။

၂၃၀။ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသူ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစသ္ည ္တရားမွ်တမႈရွရိုသံာမက ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ ၎တုိ႔အႏုငိရ္ရွိႏုငိ္ေရးအတြက ္
အျခားသူမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိ ထားသည္ဟု ေက်နပ္လက္ခံၾကရန္ လုိေပသည္။ 
ထုိထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ သြားရသူမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ ထုိသုိ႔ရႈံနိမ့္သြားရျခင္းသည္ စနစ္ကုိယ္တုိင္က ၎တို႔အား ျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ဟု 
အဓပိၸါယ္ေကာကလ္ြမဲသြားေစရန္ႏငွ့ ္ဒမီုကိေရစခီုငိမ္ာမႈလမ္းေၾကာင္းကု ိေသြဖရီညႀ္ကိဳးပမ္းရာတြင ္
ယင္းအခ်က္ကုိ ဆင္ေျခတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးအျပဳၾကရန္လုိသည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏုိင္ကာရာဂြာ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဆင္ဒီနစၥတပ္စ္တုိ႔က ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲမ်ားေၾကာင့္ 
အစုိးရအာဏာ လကလ္ႊတခ္ဲရ့ေသာလ္ည္း ေရြး ေကာကပ္ြစဲနစ၏္ တရားမွ်တမႈကု ိလကခ္ခံဲၾ့ကပါသည။္ 
ထုိ႔ျပင္ ကေမၻာဒီးယား၊ မုိဇမ္ဘစ္ခ္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ဆုိင္ရာ 
စစီဥတ္ညရ္ွမိႈမ်ားအား အဘကဘ္ကမ္ ွလကသ္င္ခ့ံႏုငိခ္ဲၾ့ကသျဖင္ ့တုငိ္းျပညတ္ြင္း ေသြးေခ်ာင္းစီးေစမည္ ့
ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

မဲေပးသူမ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္္မႈပမာဏကုိ ျမင့္မားေအာင္ႀကိဳးစားပါ

၂၃၁။   ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟူသည္ မဲေပးသူမ်ားအဖုိ႔ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အစုိးရမူဝါဒအေပၚ 
လႊမ္းမုိးႏုငိရ္န ္နည္းေပးလမ္းျပ လပု္ေဆာင္ျခင္းျဖစသ္ညဟ္၍ူ ၎တုိ႔မခွယံသူင္သ့ည။္ ေရြးခ်ယမ္ႈကု ိ
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္ ့မ်ားျပားေစႏုငိပ္ါသည။္ မဲေပးသမူ်ားသည ္ပါတမီ်ားအၾကားတြငလ္ည္းေကာင္း၊ 
တူညီေသာပါတီတစ္ခုတည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါ
လိမ့္မည္။ ဥပမာ- အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရေရြးေ
ကာကပ္ြမဲ်ားျဖစလ္ာလွ်င ္၎တုိ႔၏မမဲ်ားသည ္လႊတ္ေတာဖ္ြဲ႔စည္းရန ္တစခ္တုည္းအတြကမ္ဟတုဘ္ ဲ
အစုိး ရ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဆုိသည့္အေပၚ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ယုံၾကည္မႈရွိသင့္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ စုစည္းေပါင္းစပ္မႈကုိ အားေပးျခင္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

၂၃၂။ မဲေပးသူမ်ား၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈအား ျမွင့္တင္ရန္ႀကဳိးစားသည့္နည္းတူ သက္ဝင္လႈပ္ရွား၍ 
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိလည္း အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဆႏၵမဲျပား ေပၚ၌ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အမ်ားဆုံးရွိျခင္းက ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား 
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ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ မည္သူကမွ် 
စြမ္းေဆာင္ေပးႏိငုမ္ည ္မဟတုသ္ည္ ့အစတိစ္တိအ္မႊာမႊာျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ ္ေတာမ္်ဳိးကုသိာ 
ဦးတညသ္ြားေစႏိငုပ္ါသည။္ ထိေရာက၍္ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေသာ ဒမီုကိေရစအီား ထူေထာငရ္ာ 
တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ေပါင္းစပ္စုစည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားက အက်ယ္တဝင့္ 
လက္ခံထားၾကပါသည္။ 

ေရရွည္တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေရတုိအက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
အၿမဲတမ္း သင့္ေလွ်ာ္ ညီညႊတ္မႈရွိေနၾကသည္ မဟုတ္ပါ 

၂၃၃။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္ႏွင့္  ပတ္သက္၍ 
ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အခါ၌ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ပါတီအတြက္ 
အက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိသာ တြန္းတြန္း တုိက္တုိက္ တင္သြင္းတတ္ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီတစ္၏ေရတုိေအာင္ျမင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနမႈသည္ 
ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးၿပဳိကြဲျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ေစတတ္သျဖင့္ ဤ ကဲ့သုိ႔ 
ေဆာငရ္ြက္ျခင္းသည ္ဆင္ျခငဉ္ာဏန္ည္းေသာ ဗ်ဴဟာတစခ္မုွ်သာ ျဖစ္ေပလမိ္မ့ည။္ ဥပမာ-၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္အခါ ေတာင္အာဖရိကရွိ 
အာဖရိကအမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အႀကီးမားဆုံးပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
၎တုိ႔၏ျပည္လုံးကၽြတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ မဲအေရအတြက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားထက္ ေနရာပုိမုိရရွိႏိုင္သည့္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ FPTP စနစ္ကုိ 
ဆက္လက္ထားရွိရန္ က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံစြာ ျငင္းဆုိလုိကျငင္းဆုိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိးက် 
ကုယိ ္စားျပဳစနစ၏္ ပုစံတံစခ္ကုုသိာ ျငင္းဆုခိဲၿ့ပီးေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ အဆုပိါ FPTP စနစ္ႏငွ့သ္ာဆုလိွ်င ္
၎တုိ႔ပုမိုရိရွိႏုငိသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား ထက္ေလ်ာန့ည္း၍ ရရွခိဲပ့ါသည။္ ဤသုိ႔ျပဳလပုခ္ဲၾ့ကျခင္းမွာ 
ေရတုိေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ထက္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ျမင္ေတြ႕လုိသည့္ဆႏၵေၾကာင္ ့ 
ျဖစ္ေလသည္။

၂၃၄။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တုိ႔အား ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ျပနလ္ညတ္ုံ႔ျပန ္ေဆာငရ္ြက္ႏိုငိစ္ြမ္းရွရိပါမည။္ ဒမီုကိေရစစီနစ ္အေျခခုငိၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ႏုငိင္မံ်ားတြငပ္င ္
အဓကိပါတႀီကီးမ်ားအေပၚ ေထာကခ္အံားေပးမႈမ်ားသည ္အၿမ ဲတသမတတ္ည္း တညရ္ွခိလဲပွါသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမုိကေရစီေရးကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံသစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေနသည္လည္း 
အၿမလဲုလို ိေျပာင္းလဲေနတတၿ္ပီး ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္၌ု အက်ဳိးအျမတ ္ျဖစထ္ြန္းခဲ့ေသာ ပါတတီစခ္ ု
သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အလားတူ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္မွာ မေသခ်ာပါ။
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ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ေရာဂါဘယအားလုံးကုိ ကုစားႏုိင္မည့္ ေဆးေတာ္ႀကီးဟု 
မယူဆပါႏွင့္။

၂၃၅။ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏ သဘာဝကုိ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ 
အထိေရာကဆ္ုံးကရယိာ တစခ္ ုျဖစသ္ညဟ္ ုေျပာလုကိေျပာႏိငု္ေသာလ္ည္း ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားသည ္
ႏိုင္ငံေရး ေရာဂါဘယမ်ားအားလုံးကုိ ကုစား ေပးႏိုင္သည့္ ေဆးေတာ္ႀကီးအျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ 
ေဆာငရ္ြက္ေပးႏိငုလ္မိ္မ့ည ္မဟတုပ္ါ။ အျခားေျပာင္းလမဲႈေပးႏုငိ ္သည္ ့အခ်ကမ္်ားျဖစ္ေသာ ႏုငိင္တံစခ္ရုွ ိ
ႏိငုင္ံေရးယဥ္ေက်းမႈ၏ အလုံးစုသံက္ေရာကမ္ႈသည ္ေရြးေကာကပ္ြဲစနစက္ဲသ့ုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆုငိရ္ာ 
အခ်က္မ်ားထက္ ဒီမုိကေရစီ၏ အလားအလာေပၚ ပုိႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္
မေလ်ာ္ညီေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္ထူးမ်ားေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး သေဘာထား 
ကြဲလြဲမႈမ်ား၏ တြန္းအားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့မႈအေပၚ 
ၿခမိ္းေျခာက္ႏိငုသ္ည္ ့ျပညပ္အႏာရၱာယ ္မ်ားေၾကာင္လ့ည္း ရရွမိည္ ့ေကာင္းအက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားကု ိ
နစ္မြန္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္မႈကုိ ေလွ်ာ့လည္းမတြက္ပါႏွင့္

၂၃၆။    ဒီမုိကေရစီအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ လူမႈေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ျပႆနာမ်ားအျဖစ္၏ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ဟု တစ္ကမာၻလုံး လက္ခံထားသည္ႏွင့္ 
တစ္ျပဳငိန္ကမ္ွာပင ္ထုအိကန္႔အသတမ္်ားကု ိႏိငုင္ံေရးဗ်ဴဟာ က်က် ဆကလ္ကတ္ညတ္ံသ့ြားေစရန ္
လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား၏ အႏာၱရာယ္ကလည္း မေသးလွပါ။ ဤအေျခအေန တြင္ 
ေရြးေကာက္မႈစနစ္မ်ားသည္ ေဆးေတာ္ႀကီးသဖြယ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပုံစံျဖင့္ 
ဖြ႕ဲစည္းထားသည္ ့မညသ္ည္ ့လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြကမ္ဆု ိ၎တုိ႔၏တညၿ္ငမိမ္ႈကု ိတည္ေဆာကရ္ာတြင ္
ဗဟုခိ်ကမ္က်ေလသည။္ လက ္ရာေျမာက ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္ကုု ိဖနတ္ီးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင္ ့
နက္ရႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္  မုန္းတီးမသင့္  ျမတ္မႈမ်ားကုိ  ပေပ်ာက္သြားေအာင္ 
မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကု ိ
ပဋပိကၡေလ်ာန့ည္းေစေသာ ပုမိုိေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရတာဝနခ္မံႈရွသိည္ ့လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကုိ အံဝင္တက် ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားစုကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းသည္ အစြန္းထြက္ ပမာဏမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း 
ယင္းပမာဏအနည္းငယ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား သည္ပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အား ႀကံခုိင္ေစမည္လား၊ 
အားနည္းေစမည္လားဟူသည့္ ကြာဟခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲ လုိလားတတ္သည့္ ဆႏၵအား သတိထားပါ။

၂၃၇။     ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လက္ရွိစနစ္၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကုိ 
သိျမင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ေလာကသားမ်ားအဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံအစည္အျဖစ္ 
ရႈျမင္ေကာင္းရႈျမငၾ္ကပါလမိ္မ့ည။္ သုိ႔ေသာ ္ဤသုိ႔ ေျပာင္းလမဲႈကု ိလထူထု ံသင့္ေလ်ာမ္နွက္နသ္ည္န့ည္းျဖင္ ့
မတင္ျပသမွ် ကာလပတ္လုံး လူထုအေနျဖင့္ ဤေျပာင္းလဲမႈ သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၎တုိ႔၏ 
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အက်ဳိးအျမတအ္တြက ္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုေျပာင္းလရဲန ္ႀကဳိးစားေနသည္ ့ကစိၥတစခ္အုျဖစသ္ာ 
ရႈျမင္ ၾကၿပီး ယင္းစနစ္ကုိ ပစ္ပယ္ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစနစ္အား 
ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္သာ ေျဗာင္က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ 
ရႈျမင္မိၾကသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္း (ဥပမာ - ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့သည့္ ကာဇက္စၥတန္ႏုိင္ငံ) 
(သကဆ္ုငိရ္ာအခန္းတြငရ္ႈ) သုိ႔မဟတု ္စနစသ္ည ္ႀကမိဖ္နမ္်ားစြာ ေျပာင္းလ ဲေနသျဖင္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ားက 
၎တုိ႔ ဘယ္ေနရာဘယအ္ဆင္ ့ေရာက္ေနသညက္ု ိမသိႏိငု္ေတာသ့ည္ ့အခါမ်ဳိးတြငလ္ည္း ေကာင္း 
(ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိလလီဗီးယား ႏိုင္ငံျဖစ္ရပ္တြင္ 
အျငင္းပြား ခဲ့ၾကသည္) အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေနမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ာအား မၾကာခင္ အလြယ္တကူပင္ ျပဳျပင္ႏိုင္သြားပါလိမ့္မည္ဟု 
မယူဆပါႏွင့္

၂၃၈။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဟူသည္ ႏိုင္သူႏွင့္ရႈံးသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးၿမဲျဖစ္သည့္အတြက္ 
အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈ သည္လည္း အက်ဳံးဝင္ေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အသုံးျပဳေနသည့္ 
စနစ္တစ္ခုသည္ ေနသားတက်ရွိေနႏွင့္ ၿပီးဆုိပါက ထုိအခ်က္သည္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္၏ 
တစစ္ိတ္တ္စပ္ုငိ္းအျဖစ ္ရွိေနပါသည။္ သုိ႔ေသာ ္ယင္းေျပာင္း လမဲႈကု ိေနာငတ္ခ်နိက္်မသွာ အလြယတ္က ူ
လက္ခံသြားမည္ဟု ယူဆျခင္းသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္နည္းရာက်ပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းစနစ္အား 
ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါက ယင္းစနစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တရား ေရးအရ 
သတမ္တွ္ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအတိငု္း လုကိန္ာေဆာငရ္ြက္ျခင္းကသာ ေလ်ာက္နသ္င့္ျမတ္ေပလမိ္မ့ည။္
အတိတ္မွ စနစ္ေဟာင္းမ်ား၏ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ျဖစ္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၂၃၉။    မညသ္ုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒမီုကိေရစီႏုငိင္သံစမ္်ားႏငွ္ ့မကုကိည္ီေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားသည ္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလက္ေတြ႕ဘဝသစ္မ်ား၌ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ မစဥ္းစားဘဲ 
ကုလိုနိီေခတ၏္ စနစမ္်ားကု ိအေမြဆကခ္ ံျခင္း သို႔မဟတု ္လကဆ္င္က့မ္းလာျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစသ္ည။္ 
ဥပမာအားျဖင္ ့အာရ၊ွ အာဖရကိႏငွ္ ့ပစဖိတိ္ေဒသမ်ားရွ ိယခငၿ္ဗတိသိွ်ကုလိုနိမီ်ား အားလုံးနီးပါးသည ္
FPTP စနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဒီမုိကေရစီသစ္ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ 
အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကြဲျပားမႈရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆုိပါစနစ္သည္ ၎တုိ႔ 
လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုံးဝသင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈ မရွိေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ 
(ေမာ္လီႏုိင္ငံကဲဲ့သုိ႔) အေနာက္အာဖရိကရွိ ယခင္ျပင္သစ္ကုိလုိနီႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားသည္ TRS 
စနစ္ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေစေသာ အစြန္းကြဲျပားမႈမ်ားကုိ 
ရလဒ္အျဖစ္ ခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆုိဗီယက္ေခတ္မွ အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ လာေရာက္မဲေပးသူ ပမာဏ အနည္းငယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားစုျဖစ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္ႏွင့္တြင္ 
တစ္ပါ တည္းပါရွိသည့္ ေျမပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ 
ၿဗတိသိွ်ကုလိုနိီႏိငုင္ံေဟာင္း အေတာ ္မ်ားမ်ားတြင ္FPTP ကု ိသုံးေနျခင္း၊ ျပငသ္စလ္ႊမ္းမုိးမႈေအာကရ္ွိ
ခဲ့ေသာ ႏိငုင္မံ်ားတြင ္TRS စနစက္ု ိအသုံးျပဳေနျခင္း၊ ဘယလ္ဂ္်ယီံႏငွ္ ့ဒတ(္ခ်)္ကုလိိနုီေဟာင္းမ်ားက 
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ဥေရာပတုိက္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းျပဳ PR ပုံစံတစ္ခုကို ေရြး ခ်ယ္ၾကျခင္း အစရွိသျဖင့္ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ရာကရွိခဲ့သည့္ ကမၻာ့ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ား၏ ေျမပုံမ်ားကုိပင္ နည္းလမ္း မ်ားစြာျဖင့္ 
ထငဟ္ပ္ျပႏုငိသ္ည္အ့ခ်ကပ္င ္ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္ဤေနရာ၌ အခ်နိ္ႏငွ္အ့မ် ွေျပာင္းလမဲႈမ်ားရွိေနသည ္
ဆုိသည္ကုိမူ လက္ခံၾကရပါမည္။

မညသ္ည္ ့စနစအ္သစ္ေၾကာင္မ့ဆု ိလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းႏငွ္ ့သကဆ္ုငိ္ေသာ ပဋပိကၡမ်ားအေပၚတြင ္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈကုိ တြက္ခ်က္ပါ။

၂၄၀။ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အေစာပုိင္းတြင္ တင္ျပခဲ့သလုိ ေရြးေကာက္မႈစနစ္မ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ရုံသာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကိရိယာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕စနစ္မ်ားသည ္
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ပါတီမ်ားအား ၎တုိ႔၏အမာခံေဒသမ်ား၏ ျပင္ပမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားကုိပါ ရရွိေစမည့္ 
ေတာင္းဆုမိႈမ်ားျပဳလပုရ္န ္တြန္းအားေပးလမိ့မ္ည ္ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္ဝမ္းနည္းဖြယ ္ေကာင္းသညမ္ွာ 
ယေန႔ကမာၻႀကီး၌ အဆီအေငၚမတည့္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရွိရင္းစြ ဲ
တင္းမာမႈမ်ားကုိပင္ ပုိိမုိဆုိးရြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီမ်ားအဖုိ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟူ သည္ “ရႈံးသူဘဲဥကုိက္” ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္လာေစရန္ 
တြန္းအားေပးသည့္အခါ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ပင္မအုပ္စု၏ အျပင္ဘက္ရွိသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ 
ပစ္ပယ္ျခင္း၊ ဖယ္ခ်န္ျခင္း၊ ရန္လုိျခင္းစသည့္ အျပဳအမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ ဆံၾကေလေတာ့သည္။ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပုံစံေရးဆြဲမည္ဆုိသည့္အခါတုိင္း၌ အနိမ့္ဆုံး 
အေနျဖင့္ ျဖစ္သင့္သည့္အခ်က္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း  ရွိရင္းစြဲတင္းမာမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန ္
မကူညီႏိုင္ဆုိလွ်င္  ပင္၊ ပုိမုိဆုိးရြားသြားေအာင္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ သုိ ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသာ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႀကဳိးစားေမွ်ာ္ျမင္ပါ။

၂၄၁။     မ်ားေသာအားျဖင္ ့ေရြးေကာကပ္ုစံနစမ္်ားသည ္အတတိက္ာလ၏ အထူးသျဖင္ ့အနီးကပဆ္ုံး 
အတိတ္ကာလ၏ အမွားမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယခင္ျပႆနာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးကုိသာ ဦးတည္သြားေသာစနစ္မ်ဳိး 
မဖန္တီးမိေစရန္ႏွင့္ အေလာတႀကီး မေဆာက္ရြက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္မိေစရန္ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ပုံစံဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေရွာင္ 
ရွားႏိငုရ္နအ္တြက ္ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့ေမးေလမ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကု ိမမိကိုယိမ္မိ ိေမးသင္ၾ့ကပါသည။္ 
အဆုိထားျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ မည္သူမွ်အႏိုင္မရလွ်င္ မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း။ 
ပါတီတစ္ခုတည္းက အမတ္ေနရာမ်ား အားလုံး ႏိုင္သြားျခင္းမ်ိဳးေရာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသေလာ။ 
လႊတ္ေတာ္ထဲ အစီအစဥ္ခ်ထားသည့္ အမတ္ေနရာအေရအတြက္ထက္ ေနရာပုိေပးရမည္ဆုိလွ်င ္
မညသ္ုိ႔ေဆာငရ္ြကၾ္ကမညန္ည္း။ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းႏစွဥ္ီး ရရွၾိကသည္ ့ဆႏၵမအဲေရ အတြကတ္ူေနလွ်င ္
မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္နည္း။ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳမိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က အခ်ဳိ႕ေဒသ 



249

မ်ား၌ ပါတီတစ္ခုကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူတစ္ဦးအား မိမိႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေသာ ပါတီသုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးကုိ မဲေပးျခင္းထက္ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ မေပးဘဲေနျခင္းက 
ပုိေကာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေစ သလား။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္းတစ္ခုအား စစ္ေဆးရန္စာရင္း

□  ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္သည္ ရွင္းလင္း၍ နားလည္လြယ္ႏုိင္သလား။
□  သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာကုိေရာ ထည့္တြက္ထားပါသလား။
□  စနစ္သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ ရွိပါသလား။
□  အနာဂတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ရွင္းလင္းမႈရွိပါသလား။
□  စနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေလွ်ာ့တြက္သည့္အခ်က္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ထားပါသလား။
□  စနစ္သည္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးပမ္းထားပါသလား။
□  ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္အား တရားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဟု ရႈျမင္ၾကပါသလား။
□  ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္မ်ားကုိေရာ တရားဝင္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကပါသလား။
□  အေရးေပၚ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ပါ ထည့္တြက္ထားပါသလား။
□  စနစသ္ည ္ဘ႑ာေရးအရေရာ၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးအရပါ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္တညတ္ံ့ႏုငိပ္ါသလား။
□  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၌ ၾသဇာအာဏာရွိသည္္ဟု ခံစားမိၾကပါသလား။
□  အတုိက္အခံပါတီစနစ္ကုိ အားေပးမႈေရာ ရွိပါသလား။
□  စနစ္သည္ ေသာင္းေျပာင္းေရာေႏွာေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူမ်ားႏွင့္ အံဝင္တက်ရွိ 

ေနႏုိင္ပါသလား။
□  စနစသ္ည ္ပဋပိကၡမ်ားအား ပုမိုဆိုိးရြားေစသညထ္က ္ယင္းပဋပိကၡ ေလ်ာန့ည္းေစေရးအတြက ္

အေထာက္အကူျဖစ္ပါသလား။
    

ေရြးေက
ာက

္တ
င္ေျမွာက

္စနစ္ ပုံစံေရးဆ
ြဲသ

ူမ်ားအ
တ

ြက
္ အ

ႀက
ံျပဳခ်က

္
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ေနာက္ဆက္တြဲ- က

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ 
အျခား ဆက္စပ္ေဒသေပါင္း ၂၁၃ ခု ၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ား (၂၀၀၄)

အာဖဂၢန္နစၥတန္ SNTV Other 249 249 1 TRS

အယ္ဘန္နီးယား MMP (FPTP&List PR) Mixed 140  O  140 2 -

အယ္ဂ်ီးရီးယား List PR PR 389  P 389 1 TRS

အင္ဒုိရာ Parallel (List PR &PBV) Mixed 28 28 2 -

အင္ဂုိလာ List PR PR 220 220 2 TRS

အင္ဂြီလာ FPTP Plurality/Majority 7 11 1 -

အင္တီဂြာႏွင့္ ဘာဘူဒါ FPTP Plurality/Majority 17 17 1 -

အာဂ်င္တီးနား List PR PR 257 257 1 TRS L

အာေမးနီးယား Parallel (FPTP&List PR) Mixed 131 131 2 TRS

အာရုဘာ List PR PR 21 21 1 -

ၾသစေၾတးလ် AV Plurality/Majority 150 150 1 -

ၾသစႀတီးယား List PR PR 183 183 3 TRS

အဇာဘုိင္ဂ်န္ Parallel (TRS&List PR) Mixed 125 125 2 TRS 3 

ဘဟမ္မတ္(စ္) FPTP Plurality/Majority 40 40 1 -

ဘာရိန္း TRS Plurality/Majority 40 40 1 -

ဘင္ဂလားေဒရွ္႕ FPTP Plurality/Majority 300 300 1 -

ဘာဘဒုိ႔(စ္) FPTP Plurality/Majority 30 30 1 -

ဘဲလာရု(စ္) TRS Plurality/Majority 110 110 1 TRS

ဘယ္ဂ်ီယံ List PR PR 150 150 1 -

ဘယ္လစ္ FPTP Plurality/Majority 29 29 1 -

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး  ေကာက္ 
တင္ေျမွာက ္ခဲသ့ည္ ့စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊတ္ေတာ္အရြယ္   
အစား-ဆႏၵမဲေပးခံ 
ရသည့္ စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာကခ္ဲ ့
သည့္ စနစ္

၁- သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ လႊတ္ေတာ္၌ တုိက္ရုိက္ကုိယ္စားျပဳခြင့္မရေသာ္လည္း 
ယင္းတုငိ္းျပည္ႏငွ္ ့ဆကစ္ပမ္ႈရွိေနေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပေပးထားျခင္းကု ိ
ဆုိလုိသည္။

၂- လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆုိလုိသည္။
၃- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 

ခရံရနအ္တြကဆ္ုလိွ်င ္အရညအ္ေသြး ျပည္မ့ွီေသာ ေထာကခ္မံအဲမ်ားစ၏ု ၃ ပု ံ၂ ပုကံု ိရရွရိမည။္
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ဘီနင္ List PR PR 83 83 1 TRS

ဘာျမဴဒါ FPTP Plurality/Majority 36 36 1 -

ဘူတန္ ’N’ - - - - -

ဘုိလီဗီးယား MMP (FPTP&List PR) Mixed 130 130 2  TRS 4

ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇက္ဂို List PR PR 42 42 1 FPTP

ဗီးနီးယား

ေဘာ့ဆြာနာ FPTP Plurality/Majority 57 62 1 -

ဘရာဇီး List PR PR 513 513 1 TRS

ၿဗိတိသွ်ဗာဂ်င္း ကြ်န္းစုမ်ား FPTP and BV Plurality/Majority 13 13 2 -

ဘရူႏုိင္း ဒါရုစလင္ ’N’ - - - - -

ဘူေဂးလ္ရီးယား List PR PR 240 240 1 TRS

ဘာကီနာဖက္ဆုိ List PR PR 111 111 2 TRS

ျမန္မာ FPTP Plurality/Majority 485 485 1 -

ဘာရြန္ဒီ List PR PR 81 1796  1 -

ကေမာၻဒီးယား List PR PR 123 P 123 1 -

ကင္မရြန္း PBV/List PR&FPTP 7  Plurality/Majority 180 180 ’H’ FPTP

ကေနဒါ FPTP Plurality/Majority 301 301 1 -

ကိပ္ဗာ့(ဒ္) List PR PR 72 72 1 TRS

ေကမင္ ကြ်န္းစုမ်ား BV Plurality/Majority 15 18 1 -

ဗဟုိအာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ TRS Plurality/Majority 105 105 1 TRS

ခ်က္  PBV/List PR&TRS 8 Plurality/Majority 155 P  155 ’H’ TRS

ခ်ီလီ List PR PR 120 120 1 TRS

တရုတ္ ’N’ - - - - -

ကုိလြန္ဘီယာ List PR PR 166 P  166 1 TRS

ကုိမုိေရာ့(စ္) TRS Plurality/Majority 18 33 1  FPTP 9 

ကြန္ဂုိ (ဘရာဇာဗီလီ TRS Plurality/Majority 137 137 1 TRS

သမၼတႏုိင္ငံ)

ကြန္ဂုိ (ကင္ရွာဆာ ဒီမုိက ’T’ - - - - -

ရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ)

ကြခ္ ကြ်န္းစုမ်ား FPTP Plurality/Majority 24 24 1 -

ေကာ္စတာ ရီကာ List PR PR       57 57 1 TRS L

ေကာ့တ္ ဒီဗြာ FPTP and PBV Plurality/Majority 225 225 ’H’ TRS

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ 
သည့္ စနစ္

၄ - အကယ၍္ မညသ္ည္က့ုယိစ္ားလယွမ္ ွပထမအေက်ာတ့ြင ္ေထာကခ္မံပဲကတအိမ်ားစကုု ိမရရွလိွ်င ္
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မဲအမ်ားဆုံးရထားသည့္ ထိပ္ဆုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦးကုိသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစသည္။

၅ -  ကုလသမဂၢမွ ေခၚဆုိေသာအမည္မွာ ျမန္မာ ျဖစ္သည္။
၆ - ၾကားျဖတ္ကာလအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။
၇ - စာရင္းတစ္ခုခုတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားအမ်ားစုကုိရရွိပါက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ 

မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ PBV စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက List PR စနစ္ကုိသာ 
အသုံးျပဳသည္။

၈ - စာရင္းတစ္ခုခုတြင္ ဆႏၵမဲမ်ား အမ်ားစုကုိရရွိပါက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ PBV စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက List PR စနစ္ကုိသာ 
အသုံးျပဳသည္။

၉ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္ခြင့္ကုိ အဓိက ကြ်န္းႏုိင္ငံသုံးခုတြင ္
လညွ္လ့ည္ေရြးခ်ယသ္ည။္ ပထမဆုံးအႀကမိ ္သမၼတေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားကု ိလကရ္ွသိမၼတရာထူး 
ထမ္းေဆာင္ေနသူ၏ ကြ်န္းဆြယ္တြင္ စတင္က်င္းပေပးၿပီး (ယင္းကြ်န္းဆြယ္ သုံးခုမွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္) ထိပ္ဆုံးသမၼတေလာင္းသုံးဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစ၍ ယင္းအႀကိမ္တြင္မူ ကြ်န္းဆြယ္သုံးခုလုံးမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလုံး 
ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိၾကသည္။
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ကရုိေအးရွား List PR PR 151 151 1 TRS

က်ဴဘား TRS Plurality/Majority 609 609 1 -

ဆုိက္ပရက္စ္ List PR PR 56 56 1 TRS

(ေျမာက္) ဆုိက္ပရက္စ္ List PR PR 50 50 1 TRS

ခ်က္ သမၼတႏုိင္ငံ List PR PR 200 200 1 -

ဒိန္းမတ္ List PR PR 179 179 2 -

ဂ်ီဘူးတီး  PBV Plurality/Majority 65 65 1 TRS

ဒုိမီနီကာ FPTP Plurality/Majority 21 30 1 -

ဒုိမီနီကန္ သမၼတႏုိင္ငံ List PR PR 150 P 150 2 TRS

အီေကြေဒါ List PR PR 100 P 100 1 TRS L

အီဂ်စ္ TRS 10 Plurality/Majority 444 454 1 -11 

အယ္လ္ဆာဗေဒါ  List PR PR 84 84 2 TRS

အီေကြတာရပ္ဝန္းရွိ ဂီနီ List PR PR 100 100 1 FPTP

အယ္ရစ္ႀတီးယား ’T’ - - - - -

အက္စတုိနီးယား List PR PR 101 101 2 -

အီသီယုိးပီးယား FPTP Plurality/Majority 547 P 547 1 -

ေဖာကၠလန္ ကြ်န္းစုမ်ား BV Plurality/Majority 8 8 1 -

ဖီဂ်ီ AV Plurality/Majority 71 71 1 -

ဖင္လန္ List PR PR 200 200 1 TRS

ျပင္သစ္ TRS Plurality/Majority 577 577 1 TRS

ဂါဘြန္ TRS Plurality/Majority 120 120 1 TRS

ဂမ္ဘီယာ FPTP Plurality/Majority 48 53 1 TRS

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ Parallel (List PR&TRSL)  Mixed 235 235 2 TRS

ဂ်ာမနီ MMP (List PR&FPTP) Mixed 598 O  598 2 -

ဂါနာ FPTP Plurality/Majority 200 200 1 TRS

ဂစ္ဘရယ္လ္တာ LV Other 15 17 1 -

ဂရိ List PR PR 300 300 2 -

ဂရီနာဒါ FPTP Plurality/Majority 15 15 1 -

ဂြါတာမယ္လာ List PR PR 158 P 158 2 TRS

ဂူရင္ဆီ BV Plurality/Majority 45 47 1 -

ဂီနီ (ကြန္နာကရီ) Parallel (List PR&FPTP) Mixed 114 114 2 TRS

ဂီနီ-ဘစ္ေဆာ္ List PR PR 102 102 1 TRS

ဂုိင္ယာနာ List PR PR 53 65 1 FPTP

ေဟတီ TRS Plurality/Majority 83 83 1 TRS

ဟုိလီဆီး (ဗက္တီကန္ၿမိဳ႕) ’N’ - - - - -

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ 
သည့္ စနစ္

၁၀ - လုိအပ္ပါက ယင္း TRS စနစ္တြင္ Block Vote စနစ္ကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္။
၁၁ - သမၼတကုိ ငါးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ 

က်င္းပ၍ အတည္ျပဳသည္။

လ
ြတ

္လ
ပ္ေရးရၿပီးျဖစ္သ

ည
့္ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အ

ျခား ဆ
က

္စပ္ေဒသ
ေပါင္း ၂၁၃ ခု ၏

 
ေရြးေက

ာက
္ပြဲ စနစ္မ်ား (၂၀၀၄)
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ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ 
သည့္ စနစ္

ဟြန္ဂ်ဴရက္စ္ List PR PR 128 128 1 FPTP

ဟန္ေဂရီ MMP (List PR&TRS) Mixed 386 386 3 -

အုိက္စလန္ List PR PR 63 63 2 FPTP

အိႏၵိယ FPTP Plurality/Majority 543 545 1 -

အင္ဒုိနီးရွား List PR PR 550 550 1 TRS 12  

အစၥလာမစ္ သမၼတ အီရန္ TRS L Plurality/Majority 290 290 1 TRS

 

အီရတ္ List PR PR 275 275 1 -

အုိင္ယာလန္ သမၼတႏုိင္ငံ- STV PR 166 166 1 AV

အစၥေရး List PR PR 120 120 1 -

အီတလီ MMP (FPTP&List PR)  Mixed 630 630 2 -

ဂ်ေမကာ FPTP Plurality/Majority 60 60 1 -

ဂ်ပန္ Parallel (FPTP&List PR) Mixed 480 480 2 -

ဂ်ာစီ BV & FPTP Plurality/Majority 53 53 3 -

ေဂ်ာ္ဒန္ SNTV Other 104 13  110 1 -

ကာဇက္ စတန္ Parallel (TRS&List PR) Mixed 77 77 2 TRS

ကင္ညာ FPTP Plurality/Majority 210 222 1 TRS 14  

ကီရီဘက္တီ TRS 15  Plurality/Majority 40 42 1 FPTP

ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔ TRS Plurality/Majority 687 687 1 -

သမၼတ ကုိရီးယား

ကုိရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ Parallel (FPTP&List PR) Mixed 299 299 2 FPTP

ကူဝိတ္ BV Plurality/Majority 50 65 1 -

ကာဂ်စၥတန္ TRS Plurality/Majority 75 75 1 TRS

လာအုိ ျပည္သူ႔  BV Plurality/Majority 109 109 1 -

သမၼတႏုိင္ငံ

လတ္ဗီယာ List PR PR 100 100 1 -

လက္ဘႏြန္ BV Plurality/Majority 128 128 1 -

လီေဆာ္သုိ MMP (FPTP&List PR) Mixed 120 120 2 -

လိုင္ေဘးရီးယား ’T’ - - - - -

လစ္ဗ်ား အာရပ္ ’N’ - - - - -

ဂ်မာဟီရီယာ

လုိက္တန္ စတိန္ List PR PR 25 25 1 -

လစ္သြာနီးယား Parallel (TRS&List PR) Mixed 141 141 2 TRS

၁၂ - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ
ရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ဆႏၵမဲအားလုံး၏ ၅၀% + ၁ အျပင္ စီရင္စုအားလုံးအနက္၊ စီရင္စုထက္ဝက္၏ 
ေထာက္ခံမဲ အနည္းဆုံး ၂၀ % ကုိပါ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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၁၃ - အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆုံး ၆ ဦးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္ပါ တုိက္ရုိက္ေရြးေ
ကာကတ္င္ေျမွာကလ္ုကိသ္ည္ ့ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြကသ္ည ္၁၁၀ ဦးရွမိည္ျဖစၿ္ပီး ထုသိုိ႔ 
တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း မျပဳပါက ယင္းအမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးကုိ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မ ွတုကိရ္ိကုမ္ဟတု္ေသာနည္းျဖင္ ့ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကသ္ည။္

၁၄ - ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးအေနျဖင္ ့ပထမအေက်ာတ့ြငပ္င ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံဖုိ႔ဆု ိလွ်င ္
ေဒသႀကီး ၈ ခုအနက္ ၅ ခုတြင္ ေထာက္ခံမဲ အနည္းဆုံး ၂၅ % ကုိ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၅ -ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ သာမာန္ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ 
(TRS) စနစ္ကုိပင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ လုိအပ္ပါက ဒုတိယအေက်ာ့ကုိ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ Block Vote စနစ္ အသုံးျပဳ၍ 
က်င္းပသည္။ 
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လူဇင္ဘာ့ဂ္ List PR PR 60 60 1 -

မက္ဆီဒုိးနီး ယား  List PR PR 120 120 1 TRS

(ယခင္ ယူဂုိစလဗ ္

သမၼတႏုိင္ငံ)

မက္ဒါဂက္ စကာ FPTP&List PR Plurality/Majority 160 P 160 ’H’ TRS

ေမာ္(လ)ဝီ FPTP Plurality/Majority 193 193 1 FPTP

မေလးရွား FPTP Plurality/Majority 219 219 1 -

ေမာ္(လ)ဒိုက္ BV Plurality/Majority 42 50 1 - 16

မယ္လီ  TRS 17 Plurality/Majority 147 P 147 1 TRS

ေမာ္(လ)တာ STV PR 65 65 1 -

မန္ ကၽြန္းႏိုင္ငံ BV & FPTP Plurality/Majority 24 24 ’H’ -

မာရွယ္ ကြ်န္းစုမ်ား FPTP & BV Plurality/Majority 33 33 ’H’ -

ေမာ္ရီတန္နီး ယား TRS Plurality/Majority 81 P 81 1 TRS

ေမာရိသ်ွ  BV  18 Plurality/Majority 70 70 1 -

မကၠဆီကိုုိ MMP (FPTP&List PR) Mixed 500 500 2 FPTP

(ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု FPTP Plurality/Majority 14 14 2 -

မ်ား၏) မုိကၠရုိနီးရွား 

ေမာ္ဒုိဗာ သမၼတႏုိင္ငံ List PR PR 101 101 1 -

မုိနာကို Parallel (List PR&BV) Mixed 24 24 2 -

မြန္ဂုိလီးယား TRS L Plurality/Majority 76 76 1 TRS

မြန္စတာရတ္  TRS 19 Plurality/Majority 9 11 1 -

ေမာ္ရုိကုိ List PR PR 325 325 2 -

မုိဇမ္ဘစ္ခ္ List PR PR 250 250 1 TRS

နမၼီဘီးယား List PR PR 72 78 1 TRS 20  

ႏြာရူ Modified BC Other 18 18 1 -

နီေပါ FPTP Plurality/Majority 205 205 1 -

နယ္သာလန္ List PR PR 150 150 1 -

နယ္သာလန္ အင္တီးလိစ္ List PR PR 22 22 1 -

နယူးဇီလန္ MMP (FPTP&List PR) Mixed 120 O 120 2 -

နီကာရာဂြာ List PR PR 90 92 2 TRS L

နီဂါ List PR&FPTP 21 PR 83 83 ’H’ TRS

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ 
သည့္ စနစ္

၁၆ - သမၼတကု ိငါးႏစွလ္ွ်ငတ္စႀ္ကမိ ္လႊတ္ေတာမ္ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကၿ္ပီး ျပညသ္ူ႔ဆႏၵခယံပူြကဲ်င္းပ၍ 
အတည္ျပဳသည္။

၁၇ - အကယ္၍ လုိအပ္ပါက PBV စနစ္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထားရွိ၍ က်င့္သုံးသည္။
၁၈- အမတ္ေနရာ ၆၂ ေနရာကုိ ခြဲေဝေပးၿပီးေနာက္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ 
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ႀကိဳတင္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားေသာ အသုိက္ အဝန္းမ်ားမွ “မဲအမ်ားဆုံးရရွိေသာ္လည္း 
အႏုိင္မရရွိသူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ “အေကာင္းဆုံး အရႈံးသမား” မ်ား 
အတြက္ အမတ္ေနရာ ၈ ခုကုိ ဖယ္ခ်န္ထားသည္။

၁၉ - ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအတြက ္အနည္းဆုံးေထာကခ္မံ ဲ၆% ကု ိမရရွပိါက ဒတုယိအေက်ာ ့
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ Block Vote စနစ္ျဖင့္ က်င္းပသည္။

၂၀ - အကယ၍္ မညသ္ည္က့ုိယ္စ္ားလယွ္ေလာင္းမ ွပကတမိအဲမ်ားစကုု ိမရရွပိါက ထပမ္ကံ်င္းပမည္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထားရွိသည္။

၂၁- ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လူနည္းစုမဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ 
ကုိ္ယ္စားလွယ္ ၈ ဦးကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည္။
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ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား FPTP Plurality/Majority 360 360 1 TRS 22 

ႏ်ဴအီ FPTP & BV Plurality/Majority 20 20 2 -

ေနာ္ေဝ List PR PR 165 165 1 -

အုိမန္ FPTP Plurality/Majority 83 83 1 -

ပါကစၥတန္ Parallel (FPTP&List PR) Mixed 342 342 2 -

ပါေလာင္း FPTP Plurality/Majority 16 16 1 TRS 23  

ပါလက္စတုိင္း BV Plurality/Majority 89 89 1 FPTP

ပနားမား List PR & FPTP PR 78 P 78 ’H’ FPTP

ပါပူဝါ နယူးဂီနီ AV  Plurality/Majority 109 109 2 -

ပါရာေဂြး List PR PR 80 80 1 FPTP

ပီရူး List PR PR 120 120 1 TRS

ဖိလစ္ပုိင္ Parallel (FPTP&List PR)24  Mixed  24 260  260 2 FPTP

ပစ္ကာရင္ကြ်န္းစု မ်ား SNTV Other 4 8 1 -

ပုိလန္ List PR PR 460 460 1 TRS

ေပၚတူဂီ List PR PR 230 230 1 TRS

ကာတာ ’N’ - - - - -

ရုိေမးနီးယား List PR PR 345 P 345 1 TRS 25 

ရုရွား ျပည္ေထာင္စု Parallel (List PR&FPTP) Mixed 450 450 2 TRS

ရြန္ဒါ List PR PR 53 80 1 FPTP

စိန္႔ဟယ္လီနာ BV & FPTP Plurality/Majority 12 14 ’H’ -

စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီဗစ္ FPTP Plurality/Majority 10 15 1 -

စိန္႔လူစီယာ FPTP Plurality/Majority 17 17 1 -

စိန္႔ဗင္းဆင့္ ႏွင့္ ဂရီနဒင္းစ္ FPTP Plurality/Majority 15 21 1 -

ဆာမုိအာ FPTP & BV Plurality/Majority 49 49 ’H’ -

ဆန္မာရီႏုိ List PR PR 60  60 1 -

ဆာအုိတုိမီ ႏွင့္ ပရင္စီပီ List PR PR 55 55 1 TRS

ေဆာ္ဒီအာေရး   ဘီးယား ’N’ - - - - -

ဆီနီေဂါ Parallel (PBV&List PR) Mixed 120 120 2 TRS

ဆာဘီးယား ႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ  T’ 26 - 126 126 - -

ဆုိက္ရွဲလ္ Parallel (FPTP&List PR) Mixed 34 34 2 TRS

ဆီအာယာ လီအြန္ List PR PR 112 124 1 TRS 27

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ 
သည့္ စနစ္

၂၂ - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရဖုိ႔ဆုိလွ်င ္
ပကတမိအဲမ်ားစကုုိေသာလ္ည္း ေကာင္း သုိ႔မဟတု ္ျပညန္ယ ္သုံးပု ံႏစွပ္ု ံမ ွဆႏၵမအဲနည္းဆုံး 
၂၅ % ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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၂၃ - ပထမအႀကိမ္ က်င္းပေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည့္ ထိပ္ဆုံးကုိယ္စား လွယ္ ႏွစ္ဦးကုိ ေရြးထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး 
ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္မထားပါ။

၂၄ - ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ မူတည္၍ အမတ္ေနရာအေရအတြက္သည္ ၂၀၈ ဦးမွ ၂၆၀ ဦးအထိ 
ကြာျခားႏုိင္သည္။ နယ္ေျမ အလုိက္ ပုိင္းျခားကန္႔သတ္ထားေသာ အက်ိဳးတူလူစု သုိ႔မဟုတ္ 
ေဘးထြက္အုပ္စုသည္ ဆႏၵမဲ ၂% ေက်ာ္ရရွိလွ်င္ပင္ အပုိ ေဆာင္း အမတ္ေနရာမ်ားကုိ 
အမ်ားဆုံး ၃ ေနရာအထိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ 
ယင္းျပ႒ာန္းခ်ကမ္ ွအက်ိဳးတစစ္ု ံတစရ္ာရရွိႏုငိမ္ညမ္ဟတု္ေပ။ အပိုေဆာင္းေပးအပထ္ားသည္ ့
အမတ္ေနရာအားလုံးသည္ လည္း မျဖစ္မေနျဖည့္ဆည္းေပးရသည္ မဟုတ္ေပ။ 

၂၅ - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ
ရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ ၅၀%၏ ေထာက္ခံမႈရရွိဖုိ႔လုိသည္။

၂၆ - သမၼတစနစ္ အသုံးျပဳမဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဤစာေရးသားခ်ိန္၌ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိမွ 
ျပ႒ာန္းေပးထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးပါ။

၂၇ - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
ခံရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ၅၅% မွ်ေသာ အရည္ အေသြးျပည့္မွီသည့္ ဆႏၵမဲအမ်ားစုကုိ ရရွိဖုိ႔လုိသည္။
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စင္ကာပူ PBV & FPTP Plurality/Majority 84 28  94  ’H’ FPTP

ဆလုိဗကၠီးယား List PR PR 150 150 1 TRS

ဆလုိ ဗီးနီးယား List PR PR 90 90 2 TRS

ေဆာ္လမြန္ ကြ်န္းစုမ်ား FPTP Plurality/Majority 50 50 1 -

ဆုိမာလီယာ ’T’ - - - - -

ေတာင္အာဖရိက List PR PR 400 400 2 -

စပိန္ List PR PR 350 350 1 -

သီရိလကၤာ List PR PR 225 225 2 SV

ဆူဒန္ FPTP Plurality/Majority 270 360 1 TRS

ဆာရီနမ္ List PR PR 51 51 1 -

ဆြာဇီလန္ FPTP Plurality/Majority 55 65 1 -

ဆြီဒင္ List PR PR 349 349 2 -

ဆြစ္ဇာလန္ List PR PR 200 200 1 -

ဆီးရီးယားအာရပ္ သမၼတႏုိင္ငံ BV Plurality/Majority 250 250 1  - 29  

ထုိင္ဝမ္ Parallel (SNTV&List PR) Mixed 225 225 2 FPTP

တာဂ်ီ  ကစၥတန္ Parallel (TRS&List PR) Mixed 63 63 1 TRS

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ FPTP Plurality/Majority 231 295 1 TRS

တန္ဇန္းနီးယား

ထုိင္း Parallel (FPTP&List PR) Mixed 500 500 2 -

တီေမာ-လကၦီ Parallel (List PR&FPTP) Mixed 88 88 2 TRS

တုိဂုိ TRS Plurality/Majority 81 81 1 TRS

တုိကယ္လ်ဴ ’T’ - - - - -

တြန္ဂါ BV Plurality/Majority 9 30 1 -

ႀတီနီဒတ္ ႏွင့္ ေတာ့ဘာဂုိ FPTP Plurality/Majority 36 36 1 -

တူနီးရွား Parallel (PBV&List PR) Mixed 189 P 189 2 FPTP

တူရကီ List PR PR 550 550 1 -

တာ့ခ္မန္နစၥတန္ TRS Plurality/Majority 50 50 1 TRS

တာ့ခ္စ္ ႏွင့္ ခိုက္ ေခါ့စ္ ကြ်န္းစုမ်ား FPTP Plurality/Majority 13 18 1 -

တူဗာလူ BV Plurality/Majority 15 15 1 -

ယူဂန္ဒါ FPTP Plurality/Majority 214 295 1 TRS

ယူကရိန္း Parallel (List PR&FPTP) Mixed 450 450 2 TRS

ျပည္ေထာင္စု အာရပ္ေဆာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ ’N’ - - - - -

ဂရိတ္ၿဗိတိန္ႏွင့္  FPTP Plurality/Majority 659 659 1 -

ေျမာက္အုိင္ယာ 

လန္ျပည္ေထာင္စု

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အ စား - ဆႏ ၵ မဲေ ပး ခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း  
ကုိယ္စား လွယ္ အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာကခ္ဲ ့
သည့္ စနစ္
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၂၈ - ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ အတုိက္အခံ ပါတီဝင္အေရအတြက္သည္ အတုိက္အခံပါတီမ်ားမ ွ
အႏုိင္ရရွိေသာ အမတ္ေနရာ အေရအတြက္ကို မူတည္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ကြာျခားမႈရွၿိပီး တစ္ေနရာမမွရရွိျခင္းေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ၃ ေနရာအထ ိရရွိျခင္းေသာလ္ည္းေကာင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၂၉ - သမၼတကုိ ငါးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ 
က်င္းပ၍အတည္ျပဳသည္။  

 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု FPTP Plurality/Majority 435 435 1 FPTP 30  

ဥရုေဂြး List PR PR 99 99 1 TRS

အူဇ္ဘကၠစၥတန္ TRS Plurality/Majority 250 250 1 TRS

ဗင္ႏြာတူ SNTV Other 52 52 1 -

ဗင္နီဇြဲလား MMP (FPTP&List PR) Mixed 165 P 165 3 FPTP

ဗီယက္နမ္  TRS 31  Plurality/Majority 498 498 1 -

ယီ မင္ FPTP Plurality/Majority 301 301 1 TRS

ဇမ္ဘီယာ FPTP Plurality/Majority 150 158 1 FPTP

ဇင္ဘာေဘြ FPTP Plurality/Majority 120 150 1 TRS

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသ

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ ္
အားေရြး ေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ ခဲ့သည့္ 
စနစ္

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 

အမ်ိဳး အႏြယ္မ်ား

လႊတ္ ေတာ္ အရြယ္ 
အစားတိကုရ္ုကိ္ေရြးေ
ကာက္တင္ေျမွာက္
ထားသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

လႊ တ္ေ တာ္ အ ရြ ယ္   
အစား-ဆႏ ၵမဲေပးခံ  
ရသည့္  စုစုေပါင္း 
ကုယိစ္ား လယွ ္အေရ 
အတြက္

အလႊာ 
အေရ 

အတြက္

သမၼတအား 
ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာကခ္ဲ ့
သည့္ စနစ္

၃၀ - သမၼတအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။ 
ယင္းေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ေရး အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝငမ္်ားကု ိျပညန္ယအ္ဆင္မ့ ွေရြးခ်ယခ္န္႔ထားသည။္ 
သကဆ္ုငိရ္ာျပညန္ယမ္ ွမအဲသာရေသာ ၿပိဳငပ္ြဝဲငက္ုယိစ္ား လယွ္ေလာင္းသည ္ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့
ယင္းျပည္နယ္၏ ဆႏၵမဲအားလုံးကုိရရွိသည္။

၃၁ - အကယ္၍ လုိအပ္ပါက ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္တြင္ Block Vote စနစ္ကုိ ထည့္သြင္းက်င့္သုံးသည္။

အညႊန္း
• D - ျဖန္႔က်က္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားသည္။
• H - မ်ိဳးစပစ္နစ။္ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကစ္နစတ္စမ္်ိဳးျဖစၿ္ပီး ယင္းစနစ္ျဖင္ ့လႊတ္ေတာတ္ြင္း၌ 

အမတ္ေနရာ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။
• L - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမအေက်ာ့တြင္ပင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 

ခံရရန္ ၅၀% + ၁ ထက္ပိုနည္းသည့္ ေထာက္ခံမဲရရွိရန္သာ လုိသည္။
• N -  တုိက္ရုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိပါ။
• O - အပုိေဆာင္း အမတ္ေနရာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရြယ္အစားသည္ ကြာျခားမႈရွိႏုိင္သည္။
•  P - လူဦးေရပမာဏအရ လႊတ္ေတာ္အရြယ္အစား  ကြဲျပားမႈရွိသည္။

လ
ြတ

္လ
ပ္ေရးရၿပီးျဖစ္သ

ည
့္ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အ

ျခား ဆ
က

္စပ္ေဒသ
ေပါင္း ၂၁၃ ခု ၏

 
ေရြးေက

ာက
္ပြဲ စနစ္မ်ား (၂၀၀၄)
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• SV - ေနာက္ဆက္တြဲ ဆႏၵမဲေပးစနစ္ (ေဝါဟာရမွတ္စုတြင္ရႈ)
• T - ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝခ်ိန္၌ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရျခင္း 

မရွိေသးသည့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းဆဲရွိေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား ။

FTPT- First Past The Post (အႏုိင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္)

TRS – Two Round System (ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္)

AV – Alternative Vote (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈဦးစားေပး ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္)

BV – Block Vote (ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္)

PBV – Party Block Vote (ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟုိျပဳ/အမ်ားစု စနစ္)

Parallel – Parallel System (ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္)

MMP -  Mixed Member Proportional (ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္)

List PR – List Proportional Representation (စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္)

STV – Single Transferable Vote (လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္)

SNTV – Single Non-Transferable Vote (လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္)

LV – Limited Vote (ကန္႔သတ္ထားေသာဆႏၵမဲေပးစနစ္)

Modified BC – Modified Broda Count (မြမ္းမံျပဳျပင္ထားသည့္ အပုိင္းကိန္းပုံစံျဖင့္ ဦးစားေပးမႈကုိ တြက္ ခ်က္ယူေသာ မဲေပးစနစ္)
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ေနာက္ဆက္တြဲ-ခ

ခက္ဆစ္ေဝါဟာရမ်ား

Absentee voting - အေဝးေရာက္မဲေပးျခင္းအတြက္ အျခားအေခၚအေဝၚတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Additional Member system - Mixed Member Proportional system ၏ အျခားအေခၚအေဝၚတစခ္ ု
ျဖစ္သည္။

Alternative Vote (AV) - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ မဲေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အသုံးျပဳသည့္ 
ႀကိဳက္ႏွစ္မႈဦးစားေပးသည့္ Plurality/Majority စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ဦးစားေပးအကၡရာအစဥ္လုိက္ မဲျပားေပၚတြင္ သတ္မွတ္ရသည္။ ဆႏၵမဲ ၅၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ မဲအေရအတြက္ကုိ ရရွိသူ အမတ္ ေလာင္းက အႏိုင္ရသည္။ 
အကယ္၍ မည္သူမွ်အမ်ားစုျဖစ္ေသာ မဲအေရအတြက္ကုိမရပါက မဲအနည္းဆုံး ကုိယ္စား 
လယွ္ေလာင္းမ်ားအား ဖယထ္တု၍္ မမဲ်ားကုအိစဥလ္ိကု ္ျပနလ္ညခ္ြဲေဝေပးၿပီး ေနာကဆ္ုံးတစဥ္ီးဦးမ ွ
မဲလုံးဝအမ်ားစုကုိ ရရွိသည္အထိ ေရြးခ်ယ္ရသည္။

Apparentement - ျပငသ္စဘ္ာသာစကားမ ွဆင္းသကလ္ာသည္ ့အသုံးအႏႈန္းတစ္ျဖစၿ္ပီး စာရင္းလုကိ ္
အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳသည့္ (List PR) စနစ္တြင္သုံးသည္။ သီးျခားလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ 
ႏစွခ္ ု(သို႔မဟတု)္ ႏစွခ္ထုကပ္ု ိေသာ ပါတမီ်ားႏငွ္အ့ျခားအဖြဲ႔မ်ား ၎တုိ႔၏ကုယိစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား 
ခြဲေဝယူရန္အတြက္ ဆႏၵမဲမ်ားေပါင္းစပ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီမႈရသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
ေျပာလုိသည့္အခါ၌သုံးသည္။ Lema ႏွင့္ Stembusaccord တုိ႔ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

Average district magnitude – မဲဆႏၵနယ္ (Electoral districts) မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ 
ႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္ ံအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏရၱအာဏာပုငိအ္ဖြဲ႔တစဖ္ြဲ႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟတု ္ႏုငိင္ံေတာလ္ြန ္
အဖြဲ႔အစည္းတစခ္အုတြက ္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကရ္မည္ ့ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြကက္ု ိ
ဆုိလုိသည္။

Ballotage - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္အတြက္သုံးသည့္ အျခားအေခၚအေဝၚတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မူလက 
လက္တင္အေမရိက တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

Ballot structure – ေရြးေကာကပ္ြဲဆုငိရ္ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ား ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္တညရ္ွိေနသည္ပ့ုစံကံု ိ
ဆုိလုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆႏၵမဲျပားသည္ ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳသည့္ပုံစံ (Candidate-centred) 
လား၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီဗဟုိျပဳ သည့္ပုံစံ (Party-centred) လား ဆုိသည္ကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
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Bicameral legislature - အထကလ္ႊတ္ေတာ္ႏငွ္ ့ေအာကလ္ႊတ္ေတာဟ္ူေသာ လႊတ္ေတာ္ႏစွရ္ပပ္ါရွသိည္ ့
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆုိလုိသည္။

Block Vote (BV) – ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ား (Multi-
Member districts) တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (Plurality/Majority) 
စနစ္ျဖစသ္ည။္ ယင္းစနစတ္ြင ္ေရြးခ်ယရ္န ္ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားတစဥ္ီးထက ္ပုသိည္န့ည္းတ ူ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္လည္း ဆႏၵမဲတစ္မဲထက္ ပုိ၍ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲေပးစနစ္သည္ 
ကုယိစ္ားလယွဗ္ဟုိျပဳစနစ္ျဖစၿ္ပီး ဆႏၵမအဲမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းက အႏိငုရ္ရွမိည ္
ျဖစ္သည္။

Broda Count (BC)- ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ဦးစားေပးေရြးလုိသူမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ 
ဆႏၵမဲျပားေပၚ၌ ေရးမွတ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ ရာတန္ဖုိးမ်ား သတ္မွတ္၍ အဆင့္လုိက္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ဥပမာ-ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး ယွဥ္ျပဳိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 
ပထမဦးစားေပး ေရြးခ်ယခ္ရံသသူည ္၁ မတွအ္ျပည္ရ့မည္ျဖစၿ္ပီး ၊ ဒတုယိဦးေပးေရြးခရံသသူည ္၀.၉ 
ႏွင့္ စသည္ျဖင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိရမွတ္မ်ား အားလုံးေပါင္းၾကည့္ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္းရမွတ္ 
အမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကုယိစ္ားလယွ(္မ်ား) ကု ိေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကခ္ရံသအူျဖစ ္ေၾကညာပါသည။္ 
မြမ္းမံျပဳျပင္ထားသည့္ Broda Count (Modified Broda Count ) ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

 Boundary delimitation - ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္အံတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏရၱအာဏာပုငိအ္ဖြဲ႔အတြက္ျဖစ္ေစ 
၊သုိ႔မဟတု ္ႏိငုင္ံေတာလ္ြန ္အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္ခုအုတြက္ျဖစ္ေစ ယင္းတုိ႔၏ နယ္ေျမဧရယိာမ်ားအား 
မဲဆႏၵနယ္ (Electoral districts) မ်ားအျဖစ္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Candidate-centred ballot - မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ အဓိကထား၍ ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဆႏၵမဲေပးစနစ္ကုိ ဆုိလုိသည္။

Circonscription - ျပင္သစ္စကားေျပာဆုိၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ မဲဆႏၵနယ္ (Electoral district) ကုိ  
ရည္ညႊန္းေျပာဆုိလုိ သည့္အခါ မၾကာခဏ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ အေခၚအေဝၚတစ္ခု ျဖစ္သည္။
Closed List - မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိသာ 
ေရြးခ်ယ္ေစၿပီး ယင္းပါတီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အတြင္းရွိ ၎တုိ႔ႏွစ္သက္သည့္ မည္သည့္ကုိယ္စားလွ
ယ္ေလာင္းကုိမဆုိ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ မဲေပးခြင့္မရွိသည့္ List PR စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ Open List 
ႏွင့္ Free List တုိ႔ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Communal roll - ဘာသာယူဝါဒ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ဘာသာစကားသုိ႔မဟုတ္ က်ားမျဖစ္တည္မႈစသည့္ 
ဆႏၵမဲေပးသတူစဥ္ီး ရွရိမည္ ့အရညအ္ေသြးအလုကိ ္သတမ္တွ္ေရးဆြထဲားသည္ ့ဆႏၵမဲေပးသစူာရင္းကု ိ
ဆုလိုသိည။္ သတမ္တွထ္ားသည္ ့အရညအ္ေသြးတြင ္အက်ဳံးဝငသ္ည္ ့မညသ္မူဆုယိင္း Communal 
roll တြင္ အလုိအေလ်ာက္ ပါဝင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္အေနျဖင့္လည္း 



265

ယင္းအမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သင့္မသင့္ကုိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အဖြဲ႕၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာ 
တြင္ ဤအမည္စာရင္းကုိ အသုံးျပဳသည္။

Compensatory seats – စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးေရာေႏွာထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္ (Mixed-
Member Proportional) တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပထမစနစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဗဟု/အမ်ားစု 
ကုယိစ္ားျပဳ (Plurality/ Majority) စနစ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ကုိယုစ္ားျပဳမႈႏငွ့ ္ပတသ္ကသ္ည္ ့
အခ်ိဳးမညီမွ်မႈမ်ားကုိ ဒုတိယစနစ္ျဖစ္ သည့္ စာရင္းလုိက္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ (List PR) 
စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အစားထုိးအမတ္ ေနရာမ်ားကုိဆုိလုိသည္။

Constituency - မဲဆႏၵနယ္ (Electoral district) အတြက္ အဓိပၸါယ္တူ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အဂၤလိပ္စကားေျပာ သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အဓိက အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ Electoral district ကုိ 
ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

Contiguous district - တစ္ဆက္တည္းရွိေနသည့္ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းတစ္ခုတည္း၌ တစ္ပါတည္း 
ပူးတြဲပါဝင္ႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ (Electoral district) တစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္။

Cross-cutting cleavages - လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အတန္းအစား 
ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ လြန္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသစၥာေစာင့္သိမႈကုိ ဆုိလုိသည္။

Cumulation - မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့မမိတိုိ႔ႏစွသ္ကရ္ာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းအား ဆႏၵမတဲစမ္ထဲက ္
ပု၍ိေပးႏိငု ္ေအာင ္စမီထံားသည္ ့အခ်ဳ႕ိေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား၏ အရညအ္ေသြးကု ိဆုလိုသိည။္

Democratic consolidation - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက် 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ထြန္း  ေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္  ယင္းတုိ ႔အေပၚ 
ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္းမ်ားသာမက ျပည္သူအမ်ားကပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာၾကျခင္းကု ိ
ဆုိလုိသည္။

D’Hondt Formula - Highest average method -လက္ခံက်င့္သုံးသည့္ အခ်ုဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ 
(List PR) စနစ္တြင္ ရရွိလာသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲေဝရန္ အသုံးျပဳသည့္ 
လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားထမဲ ွတစခ္ုျဖစသ္ည။္ အမတ္ေနရာမ်ား ခြဲေဝရာတြင ္ပါတ ီသုိ႔မဟတု ္အဖြ႕ဲတစခ္၏ု 
ရမဲမ်ားကုိ ၁၊၂၊၃ စသည္ျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ စား၍ ျပတ္သည္အထိ စားသြားရပါသည္။ 
ရႏိုင္သမွ်ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအနက္ D’Hondt ပုံေသနည္းသည္ ပါတီႀကီး မ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ Sainte-Lague Formulaကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

Distribution requirements – ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းတစဥ္ီးအေနျဖင္ ့အႏိငုရ္ဖုိ႔ဆုလိွ်င ္တစ္ႏိငုင္လံုံး 
အတုငိ္းအတာ အရ သတမ္တွထ္ားသည္ ့ဆႏၵမပဲမာဏကု ိအႏိုင္ရ္ရုံႏငွ္ ့မလုံေလာကဘ္ ဲသကဆ္ုငိရ္ာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ပါ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေထာက္ခံ့မႈရရွိရမည္ကုိ ဆုိလုိသည္။
District - ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မဲဆႏၵနယ္ (electoral district) ကုိ 
ရည္ညြန္းရာတြင္ သုံးသည္။
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District magnitude - ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္ ယင္းနယ္မွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကုိ ဆုိလုိသည္။ Average district 
magnitude ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Droop Quota - အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည္န့ည္း Largest Remainder Method ကု ိအသုံးျပဳသည္ ့
အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္တြင္သုံးေသာ မဲေဝစုပမာဏတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ 
ခရိုင္နယ္ပယ္တြင္ ရရွိထား သည့္ တရားဝင္စုစုေပါင္းမဲပမာဏကုိ ရယူရမည့္အမတ္ေနရာ 
အေရအတြက္ျဖင္စ့ား၍ တစ္ေပါင္းျခင္းကု ိဆုလိုသိည။္ ယင္းမဲေဝစပုမာဏကု ိHagenbach-Bischoff 
မဲေဝစုဟုလည္းေခၚသည္။ Quota (က) ရိွ Hare Quota ႏွင့္ Imperiali Quota တုိ႔ကုိလည္း 
ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

Elector - ေရြးေကာကပ္ြတဲစခ္၌ု ဆႏၵမဲေပးရန ္သတမ္တွအ္ရညအ္ခ်င္းမ်ား ျပည္စ့ု၍ံ မတွပ္ုတံငထ္ားသည္ ့
မဲဆႏၵရွင္ ကုိ ဆုိလုိသည္။

Electoral district - ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခု၊ 
ေဒသအာဏာပုငိ ္အဖြ႕ဲတစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္ႏိငုင္ံေတာလ္ြနအ္ဖြ႕ဲအစည္းတစခ္အုား ပုငိ္းျခားသတမ္တွလ္ုကိသ္ည္ ့
ပထဝီေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Circonscription၊ Constituency၊ Electorate (ခ) ႏွင့္ 
Riding တုိ႔တြင္ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၌ သက္ဆုိင္ရာ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ဦးထက္ ပုိ၍ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Single-member district ႏွင့္ Multi-member district 
တုိ႔ကုိတြင္ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Electoral formula - ဆႏၵမမဲ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္လႊဲေျပာင္းယရူာတြင ္ဆကစ္ပအ္သုံးျပဳသည္ ့
ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္၏ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္။

Electoral law - ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္၏ံ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒ သုိ႔မဟတု ္အဖြ႕ဲအစည္းဆုငိရ္ာ မူေဘာငတ္ြင ္
သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ ျဖစ္စဥ္ရွိ 
က႑အားလုံးကုိ ၿခဳံငုံျပ႒ာန္း ထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ဆုိလုိသည္။

Electoral management Body - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ 
(Electoral Law) အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ယူရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 
ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲစီမံေရး အဖြဲ႕သည္ သက္ဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္အေန ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုိးရဌာနတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ရပ္တည္ေလ့ရွိသည္။ 

Electoral regulations - ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု စုစည္းက်င္းပေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာ 
က႑အားလုံးကု ိေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒျဖင္ ့ထနိ္းကြပထ္ားၿပီးျဖစသ္ည္ ့အားေလ်ာစ္ြာ ယင္းဥပေဒတြင ္
ျပဠာန္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အရ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေရးအဖြဲ႕ (EMB) မွ ထုိဥပေဒကုိ 
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အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Electoral system - သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပါတီမ်ားအား ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၏ က႑တစ္ရပ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Electorate - ဤစာလုံးအတြက္ ထင္ရွားသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ 

(က) သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲခရိုင္နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္ ကုိ ဆုိလုိသည္။

(ခ) အဂၤလပိစ္ကားေျပာသည္ ့ႏုငိင္အံခ်ဳ႕ိတြင ္အဓကိအသုံးျပဳေသာ မဆဲႏၵနယ ္(electoral district 
အတြက္ အဓိပၸါယ္တူ အသုံးအႏႈန္းတစ္ျဖစ္သည္။ Electoral district ကုိ ထပ္မံ ၾကည့္ရႈပါ။

External Voting - ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ယာယီအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အၿမဲတမ္းေသာ္လည္း 
ေကာင္းရွိမေနႏိုင္ သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည့္စနစ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ 
ယင္းစနစ္ကုိ out-of-country စနစ္ဟု လည္း သုံးႏႈန္းသည္။ 

First Past the Post (FPTP) - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဆႏၵမဲေပးစနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 
ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္းကု ိေရြးခ်ယမ္ည္ ့(single-member districts) မ်ားတြင ္အသုံးျပဳသည္ ့ဗဟ/ု
အမ်ားစ ုေရြးေကာကပ္ြစဲနစ၏္ အရုိးရငွ္းဆုံး ပုစံတံစခ္ုျဖစသ္ည။္ ယင္းစနစတ္ြင ္အျခားသမူ်ားထကဆ္ႏၵမ ဲ
အသာရရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၎ရထား သည့္ ဆႏၵမဲမ်ားသည္ ပကတိမဲအမ်ားစု 
(မဲထက္ဝက္ေက်ာ္) မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ အႏိုင္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

Free List – စာရင္းအလုိက္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳသည့္ List PR စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ 
ဆႏၵမဲေပးသမူ်ား သည ္ပါတတီစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္အဖြဲ႕တစဖ္ြဲ႕အတြက ္မဲေပးႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္ယင္းပါတ ီ
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုမွ အဆုိျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိ၍ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည္။ ယင္းကုိ Panachage ဟုလည္း သုံးႏႈန္းသည္။ 
Closed List ႏွင့္ Open List မ်ားကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Gerrymandering - သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆတုယ္တု္ေစရန ္အတြက ္ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပရာ မဆဲႏၵနယ(္electoral district)၏ နယန္မိတိမ္်ား 
သတ္မွတ္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကဳိးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

Hagenbach-Bischoff Quota – Droop Quota အတြက္သုံးေသာ အျခားအေခၚအေဝၚတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

Hare Quota - အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည္န့ည္း (Largest Remainder Method) ကု ိအသုံးျပဳသည္ ့
အခ်ဳိးက် ကုယိစ္ားျပဳစနစတ္ြငသ္ုံးေသာ မဲေဝစပုမာဏတစမ္်ဳိးျဖစသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပရာမဲ
ဆႏၵနယတ္ြင ္ရရွထိားသည္ ့တရားဝငစ္စုုေပါင္းမပဲမာဏကု ိရယရူမည္ ့အမတ္ေနရာအေရအတြက္ျဖင္ ့
စားျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ Quota (က) ကုိ ၾကည့္ပါ။ Hare-Niemeyer ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ Droop 
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Quota ႏွင့္ Imperiali Quota တုိ႔ကုိလည္းထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Heterogenous District - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပုံစံအရ သုိ႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ရန္ 
စံျပဳထားသည္ ့အျခား ေသာလပုန္ည္းလပုဟ္နအ္ရ မဆဲႏၵရငွမ္်ားသည ္လမူႈေရးမ်ဳိးႏြယစ္၊ု ဘာသာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအရ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကုိေဖာ္က်ဴးနုိင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုကုိ 
ဆုိလုိသည္။ 

Highest average method- စာရင္းလုိက္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ (List PR) စနစ္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ မဲအေရအတြက္ကုိ အမတ္ေနရာအေရအတြက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ နည္းနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မဲေရတြက္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးၿပီးသြားသည့္ေနာက္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုရွိ စုစုေပါင္းဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရထားသည့္ ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအား 
အမတ္ေနရာကုိ ခြဲေဝေပးသည္။ ထုိသုိ႔ အမတ္ေနရာတစ္ခု ခြဲေဝေပးၿပီး သည့္အခါ အႏုိင္ရပါတီမွ 
မူလရရွိထားသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုျဖင့္ စားလုိက္သည္။ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳ 
ေလ့ရွိသည့္ စားကိန္းမ်ားမွာ D’ Hondt ႏွင့္ Sainte-Lague တုိ႔ျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားအတြက္ 
ဆုိပါက အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ ၎ႏွင့္ဆင္တူ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Largest 
Remainder Method ထက္ပုိ၍ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

Homogeneous District- ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇုိင္းအရ သုိ႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ရန္ 
စံျပဳထားသည့္ အျခားေသာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ၊ 
မ်ဳိးႏြယစ္အုရျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကား အရျဖစ္ေစ ညညီႊတမ္ွ်တမႈ အေျမာကအ္မ်ားကု ိေဖာက္်ဴးႏိငုမ္ည္ ့
မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Hybrid System- ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္အံား ႏစွခ္ ုသုိ႔မဟတု ္ႏစွခ္ထုကပ္ုိေသာ အခ်င္းခ်င္းထပတ္မူက်သည္ ့
ေဒသမ်ား အျဖစ္ ခြဲျခား၍ ေဒသအသီးသီး၌ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္စနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ 
ဆုိလုိသည္။

Imperiali Quota- အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည့္နည္း (Largest Remainder Method) ကုိ 
အသုံးျပဳသည့္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ားတြင္သုံးေသာ မဲေဝစုပမာဏတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရရွိထားသည့္ တရားဝင္စုစုေပါင္းမဲပမာဏကုိ 
ရယူရမည့္အမတ္ေနရာ အေရအတြက္ျဖင့္စား၍ ႏွစ္ေပါင္းျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ Droop Quota 
ႏွင့္ Hare Quota တုိ႔ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Index of Disproportionality- ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ပါတီမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာမ်ား ခဲြေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈမွ 
မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ ေသြဖည္မႈရွိသနည္း ဆုိသည္ကုိ တုိင္းတာရန္ ပုံစံေရးဆြဲထားသည္ ့
အညႊန္းကိန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ ရရွိသည့္ မဲရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
အမတ္ေနရာရရွိမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ထပ္ကိန္းတင္၍ စုေပါင္းကာ 
ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္းရွာျခင္းဟူ၍ အမ်ားအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ 
Invalid Votes - ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ မဲေပးသူကမေတာ္တဆျဖစ္ေစ တမင္ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ 
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ျပဳလပုမ္ိေသာ အမွားေၾကာင္ ့မညသ္ူ႔ကုမိွ် မ်က္ႏွာသာေပးသည္အ့ေနျဖင္ ့ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း 
မျပဳေတာ့ေသာ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။

Largest Remainder Method -  List PR  စနစတ္ြင ္ရရွထိားသည္ဆ့ႏၵမမဲ်ားကု ိအမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္
ေျပာင္းလရဲာတြငသ္ုံးသည္ ့နည္းနာတစခ္ုျဖစသ္ည။္ ေရြးေကာကပ္ြကဲ်င္းပရာ မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုြင ္
ပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲေဝစုအျပည့္အဝရရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အမတ္ေနရာမ်ား 
ခြဲေဝၾကၿပီးေနာက္ မဲေဝစုအျပည့္အဝရ သည့္ ပါတီအသီးသီးတြင္ အခ်ဳိ႕အမတ္ေနရာမ်ားသည္ 
လစ္လပ္ေန၍ အခ်ဳိ႕ဆႏၵမဲမ်ားက်န္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ က်န္ရွိေနသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားအား 
သက္ဆုိင္ရာပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည့္ က်န္ရွိမဲအေရ အတြက္အလုိက္ 
ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ၾကပါသည္။ ထုိ Largest Remainder Method သည္ ပါတီငယ္မ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳ ရာတြင္ ၎၏ဆင္တူ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Highest Average Method 
ထက္ ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါ သည္။ 

Lema - ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပုိသည့္ က႑ခြဲမ်ားပါသည့္ စုစုေပါင္းစာရင္းတစ္ခုအား 
ေျပာဆုိလုိသည့္အခါ လက္တင္အေမရိကတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤစုစုေပါင္းစာရင္းအရ သီးျခားရရွိသည့္ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ PR စနစ္မ်ား၌ အမတ္ေနရာ 
ခြဲေဝရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတူတကြ ေရတြက္ေလ့ ရွိပါသည္။ Apparentement ႏွင့္ 
Stembuscacuoord တုိ႔ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Limited Vote (LV) - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပုိ၍ ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ (Multi-Member 
District)  တြင ္အသုံးျပဳေသာ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စမ္်ဳိးျဖစၿ္ပီး ယင္းစနစတ္ြင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့
ဆႏၵမဲတစမ္ဲထက ္ပုိေပးႏိငု ္သည။္ သုိ႔ေသာ ္ယင္းဆႏၵမဲမ်ားသည ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကခ္ရံမည္ ့
ကုယိစ္ားလယွအ္ေရအတြကထ္က ္နည္းမည ္ျဖစသ္ည။္ စစုုေပါင္းဆႏၵမအဲေရအတြက ္အျမင္ဆ့ုံးရသည္ ့
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ အမတ္ေနရာရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္သည္ SNTV (Single 
Nan-Transfereble Vote) ႏွင့္ Block Vote စနစ္မ်ားႏွင့္ အလား႑ာန္တူပါသည္။ 

List Proportional Representation ( List PR) - ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ပါတီတိုင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕အစည္း တုိင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည့္မိမိတုိ႔၏ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကု ိတင္ျပၾကရၿပီး မဆဲႏၵရငွမ္်ားက ပါတတီစခ္စုအီတြက ္ဆႏၵမဲေပးၾကပါသည။္ 
ပါတမီ်ားသည ္ဆႏၵမအဲားလုံးအနကမ္ ွ၎တုိ႔ရသင္သ့ည္ ့အခ်ဳိးအစားႏငွ္ည့မီွ်ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကု ိ
ရရွၾိကမည္ျဖစသ္ည။္ အႏိငုရ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကု ိထတု္ျပနထ္ားသည္ ့စာရငမ္်ားမ ွထတုယ္သူြားမည ္
ျဖစ္သည္။ Closed List၊ Open List ႏွင့္ Free List တုိ႔ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Lower House - လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (Bicameral Legislature) 
၏ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
လႊတ္ေတာတ္စခ္အုျဖစ ္ရႈျမငၾ္ကပါသည။္ လႊတ ္ေတာ္ႏစွရ္ပ၏္ အာဏာမ်ားတညူမီႈ မရွသိည္အ့ခါမ်ဳိး၌ 
ယင္းလႊတ္ေတာ္က ပုိ၍ၾသဇာအာဏာရွိပါသည္။

Majoritarian - ဆႏၵမ ဲပကတအိမ်ားစ ု(၅၀ရာခုငိ္ႏႈန္း+၁) ကု ိရရွရိနအ္တြက ္ပုစံံေရးဆြထဲားျခင္းကု ိ

ခက
္ဆ

စ္ေဝါဟ
ာရမ်ား
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ဆုိလုိသည္။ 

Malapportionment - မဲဆႏၵခရိုင္နယ္မ်ားအၾကား မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပ်ံ႕ႏွံ ႔တည္ရွိမႈသည္ 
ညီမွ်မႈမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Manufactured Majority - Plurality/Majority စနစ္ အသုံးျပဳသည့္အခါမ်ဳိး၌ အေတြ႕မ်ားေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာပါတီ သုိ႔မဟုတ္ 
ညႊန္႔ေပါင္း အစုိးရအဖြ႕ဲသည ္တရားဝငဆ္ႏၵမ၏ဲ ၅၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေအာကက္ုသိာ အႏိငုရ္ရွိေသာလ္ည္း 
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္မည့္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္မူ အမတ္ေနရာ ပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိေစသည့္အခါ 
ယင္းကုိလုပ္ယူထားေသာ အမ်ားစု (Manufactured Majority) ဟုေခၚသည္။ 

Member State - ႏိုင္ငံေတာ္လြန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေနသည့္ တိုင္းျပည္ 
တစ္ျပည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ဥပမာ - (ဥေရာပသမဂၢကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး)

Mixed Member Proportional (MMP) - စနစ္ေရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ေရြးေကာကတ္င ္ေျမာကမ္ည္အ့စုိးရအဖြ႕ဲအတြက ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားေရြးရသည္ ့ပထမအဆင္တ့ြင ္
Plurality/Majority စနစ္ကို အသုံး ျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၿပီး က်န္ရွိေနေသာ အမတ္ေနရာမ်ားကုိ 
ပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ခြဲေဝရာတြင္ ဒုတိယစနစ္အျဖစ္ List PR စနစ္ကုိ 
အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔အသုံးျပဳရျခင္းမွာ ပထမစနစ္မွ ရရွိလာေသာ မဲရလဒ္မ်ား၏ 
ကိယုစ္ားျပဳမႈတြင ္အခ်ဳိးမညမီႈမ်ားျဖစလ္ာပါက ယင္းဒတုယိစနစ္ျဖင္ ့အစားထုိးျဖည္ဆ့ည္းေပးႏိငုရ္န ္
ျဖစ္သည္။ 

Modified Broda Count - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိ၍ ေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ဦးစားေပးေရြးလုိသူမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ 
ဆႏၵမဲျပားေပၚ၌ ေရးမွတ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သက္ ဆုိင္ရာတန္ဖုိးတစ္ခု သတ္မွတ္၍ စားကိန္းမ်ား 
(၁၊၂၊၃ စသညတ္ုိ႔)ျဖင္ ့စားယရူသည။္ ဥပမာ- ကိယုစ္ားလယွ ္၁၀ ဦး ယဥွၿ္ပဳငိၾ္ကသည္မ့ဆဲႏၵနယတ္ြင ္
ပထမဦးစားေပး ေရြးခ်ယခ္ရံသသူည ္၁ မတွအ္ျပည္ ့ရရွမိည္ျဖစၿ္ပီး ဒတုယိဦးစားေပး ေရြးခရံသသူည ္
၀.၅ ရရွပိါမည။္ တတယိဦးစားေပး ေရြးခရံသကူမ ူ၀.၃၃၃ စသည္ျဖင္ ့အစဥအ္တုငိ္း ရရွသိြားၾကပါ မည။္ 
ထုရိမတွမ္်ားအားလုံး ေပါင္းၾကည္ၿ့ပီးေနာက ္စစုုေပါင္းရမတွ ္အမ်ားဆုံးရရွသိည္ ့ကုိယုစ္ားလယွ(္မ်ား)
ကုိ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူအျဖစ္ ေၾကညာပါသည္။ Broda Count ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။

Multi-Member District - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္မည့္ 
အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခု အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ပုိ၍ 
ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယတ္စခ္ကုု ိဆုလို ိသည။္ Single-Member Distirct ကိလုည္း ထပမ္ၾံကည္ရ့ႈပါ။ 

Multiple-tier System - တုငိ္းျပညတ္စ္ျပည၏္ မဆဲႏၵရငွလ္ထူတုစရ္ပလ္ုံးမ ွတညူီေသာလႊတ္ေတာ ္
တစ္ခုတည္း အတြက္ ႏွစ္ခု သုိ ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား 
ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကသ္ည္ ့စနစတ္စမ္်ဳိးျဖစ ္သည။္ ယင္းစနစသ္ည ္တုငိ္းျပညတ္စ္ျပညအ္တြင္း 
အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- 
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ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေဒသမ်ားမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးစသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တူညီေသာအဆင့္ 
တစ္ခုတည္းမွ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ထင္ရွားေသာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ပါဝင္သည္ ့
စနစမ္်ားသညလ္ည္းယင္း အလႊာစု ံစနစ ္Multiple-fier System မ်ား ျဖစပ္ါသည။္ စနစ္ေရာမနွသ္မွ် 
အားလုံးသည္လည္း Multiple-Tier System မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

One Person One Vote One Value (OPOVOV) - ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပရာတြင္သုံးသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းအရ ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကခ္ရံသည္ ့ကုယိစ္ားလယွတ္ုငိ္းသည ္
၎တုိ႔ႏွင့္ အေရအတြက္တူညီသည့္ မဲဆႏၵရွင္ပမာဏကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ Malapportionment သည္လည္း နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

Open List - မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ရာ ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔အား 
ေဖာ္ျပခြင္ရ့ွသိည္အ့ျပင ္ယင္းပါတ ီသုိ႔မဟတု ္အဖြဲ႕အတြင္းရွ ိတစဥ္ီး သုိ႔မဟတု ္တစဥ္ီးထကပ္ုသိည္ ့
ကုယိစ္ားလယွမ္်ားကုလိည္း ေဖာ္ျပခြင္ရ့ွ ိေသာ List PR စနစတ္ြင ္အသုံးျပဳသည္ ့ပုစံတံစမ္်ဳိးျဖစသ္ည။္ 
Closed List ႏွင့္ Free List တုိ႔ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈ ပါ။ 

Out-Of-Counting Voting - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ယာယီအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အၿမတဲမ္းေသာလ္ည္းေကာင္း ရွမိေနႏိငုသ္ည္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ား ဆႏၵမဲေပးႏိငုရ္န ္စစီဥထ္ားရွသိည္စ့နစက္ု ိ
ဆုိလုိသည္။ Exexternal voting ဟုလည္း ေခၚသည္။ Remote voting ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 
Overhang mandate- Uberhangsmandat ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

Panachage - ျပင္သစ္စကားေျပာဆုိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ List PR စနစ္၏ အသြင္တစ္မ်ဳိးအား 
ေခၚေဝၚသည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားသည္ ပါတီတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အတြက္ မဲေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းပါတီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုုခုမွ 
အဆုိျပဳထားျခင္းမရွသိည္ ့အျခားကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း တစဥ္ီးကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟတု ္တစဥ္ီးထကပ္ုိေသာ 
ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ ဆႏၵမဲေပးႏိငု္ေလသည။္ Free List ကုလိည္း ထပမ္ၾံကည္ရ့ႈပါ။ 

Parallel System- မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ Plurality/ 
Majority စနစ္ႏွင့္ Proportional Representation စနစ္ဟူသည့္ မတူညီေသာစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးကုိ 
ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳသည့္ စနစ္ေရာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းစနစ္တြင္မူ ဒုတိယစနစ္မွ 
ရရွထိားေသာမရဲလဒမ္်ားအား ေရတြကရ္ာတြင ္ပထမစနစအ္ရ ခြဲေဝထားသည္ ့အမတ္ေနရာမ်ားကု ိ
ထည့္တြက္ျခင္းမရွိပါ။ Mixed-member Proportional ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Party Block Vote (PBV) - ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ Plurality/Majority စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ 
ေရြးခ်ယ္မည့္ ပါတီတစ္ခုကုိသာ ဗဟုိျပဳ ေရြးခ်ယ္ရၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳရပါ။ 
ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ အမတ္ေနရာတုိင္းကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
Party-centred ballot- မဆဲႏၵရငွတ္စဥ္ီးအေနျဖင္ ့ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယရ္ာတြင ္ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးခ်င္းစကီု ိ
မဲေပး သည္ထက္ ပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရသည့္ ပါတီဗဟုိျပဳမဲေပးစနစ္ကုိ 
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ဆိုလုိသည္။

Party Magnitude - မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြက္ဆုိလွ်င္ ပါတီတစ္ခုစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီမွ 
ေရြးေကာကတ္င ္ေျမွာကခ္လံုကိရ္သည္ ့ပ်မ္းမွ်ကိယုစ္ားလယွအ္ေရအတြကက္ုဆိုလိုၿိပီး တုငိ္းျပညတ္စ ္
ျပည္အတြက္ဆုိလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ပါတီပမာဏကုိဆုိလိုသည္။ 

Personation - တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးကုိယ္စား အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ 
မမွန္မကန္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း။ 

Plurality/Majority system - ယင္းစနစမ္်ားတြင ္မအဲသာရရွသိည္ ့(၅၀ ရာခိငု္ႏႈန္းမေက်ာ္ေသာလ္ည္း 
အျခား ၿပဳိင္ဘက္ထက္ ဆႏၵမဲပုိရသည့္) သုိ႔မဟုတ္ ပကတိမဲအမ်ားစုကုိ ရရွိသည့္ (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
+၁ ဟူေသာ မဲထက္ဝက္ ေက်ာ္ကုိရသည့္) ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (မ်ား) သုိ႔မဟုတ ္
ပါတီအားအႏိုင္ရသူ(မ်ား) အျဖစ္ ေၾကညာ သည္။ ယင္းစနစ္အရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းကုိ 
ေရြးခ်ယသ္ည္မ့ဆဲႏၵနယ ္(Single-member districts) မ်ား ျဖစ ္ေနႏိငုသ္လု ိ(-ဥပမာ First Past The 
Post ႏငွ္ ့Alternative Vote သုိ႔မဟတု ္Two-Round System) သုိ႔မဟတု ္ကုယိစ္ားလယွတ္စဥ္ီးထက ္
ပုိေရြးခ်ယ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ (Multi-member districts) မ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ- 
Block Vote ႏွင့္ Party Block Vote) 

Preferential voting systems - မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ပါတမီ်ားသုိ႔မဟတု ္ကုယိစ္ားလယွမ္်ားအား 
၎တုိ႔ ေရြးခ်ယမ္ႈအရ ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင ္အဆင္သ့တမ္တွ္ေရးျခစ္ႏုငိသ္ည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားကု ိ
ဆုိလုိသည္။ Alternative Vote၊ Broda count Single၊ Transferable Vote ႏွင့္ Supplementary 
Vote မ်ားအားလုံးသည္ ယင္းစနစ္၏ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ 

Proportional Representation (PR) - ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ရရွိထားသည့္ဆႏၵမဲ 
အားလုံးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သင့္ေလ်ာ္ရာအမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ ္
ဂရုတစုိက္ေျပာင္းလဲေပးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
ဆႏၵမဲ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အႏိုင္ရသည့္ပါတီသည္ အမတ္ေနရာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္း PR စနစ္မ်ားအားလုံးတြင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြး ခ်ယ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ (Multi-
member districts) မ်ား ရွိဖုိ႔လုိသည္။ List PR စနစ္ႏွင့္ Single Transferable Vote (STV) ဟူ၍ 
အဓိက PR စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ 

Quota – ထင္ရွားသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိႏိုင္သည္။ 
(က) အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Representation System) အရ 
ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ ္
ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းတစဥ္ီးအား အမတ္ေနရာရရွ ိရန ္အာမခံေပးထားႏိငုသ္ည္ ့မဲေဝစပုမာဏကု ိ
ဆုလိုသိည။္ အသုံးမ်ားေသာ မဲေဝစအုမ်ိဳးအစားသုံးခမုွာ Hare Quota၊ Droop Quota (Hagenbach-
Bischoff ဟုလည္းေခၚသည္) ႏွင့္ Imperiali Quota တို႔ျဖစ္သည္။
(ခ) ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ဥပေဒအရ သီးသန္႔ကုယိစ္ားလယွ ္အမ်ိဳးအစားတစရ္ပရ္ပ္ျဖင္ ့ျဖည္ဆ့ည္းေပးရန ္
လုိအပ္သည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
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ပါတီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စု တစ္စုမွ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အခ်ိဳးအဆကုဆိုလိုသိည။္ အမ်ားအားျဖင္ ့ယင္းအသုံး အႏႈန္းကု ိအေရအတြကအ္နည္းငယသ္ာရွသိည္ ့
အမ်ိဳးသမီးကုယိစ္ားလယွမ္်ား အဆုိျပဳခြင္ရ့ရန္ႏငွ့ ္ေရြးေကာကတ္င ္ေျမာကခ္ရံႏုငိရ္န ္ေျပာဆုရိာ၌ 
သုံးႏႈန္းသည္။

Regional fiefdom - ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ပထဝီေဒသတစ္ခုတြင္ ပါတီတစ္ခုမွ အမတ္ေနရာအားလုံး 
သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးနီးပါးရရွိသည့္ အေျခအေနကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Remote Voting - ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔တြင္ မဲရုံသုိ႔ 
လာေရာကမ္ ဲမေပးႏိငုသ္ည္အ့ခါမ်ဳိး၌ ပါဝငမ္ဲေပးႏိငုရ္န ္စမီထံားသည္ ့အေဝးေရာကမ္ဲေပးစနစတ္စ ္
မ်ဳိးျဖစ္သည္။ Out-Of-Country မဲေပးစနစ္ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Reserved seats - ဘာသာအယဝူါဒ၊ မ်ဳိးႏြယစ္၊ု ဘာသာစကားသုိ႔မဟတု ္က်ားမျဖစတ္ညမ္ႈစသည္ ့
စသံတမ္တွထ္ား သည္အ့ခ်ကမ္်ားရွပိါမ ွအဆုိျပဳခရံႏိငုမ္ည္ ့သုိ႔မဟတု ္ေရြးေကာကတ္င္ေျမာကခ္ရံႏိငုမ္ည္ ့
ဖယ္ခ်န္ထားသည့္ အမတ္ ေနရာမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Riding - ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မဲဆႏၵနယ္ (Electoral 
district) အတြက္ အဓိပၸါယ္တူ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

Sainte-Lague Formula- Highest average method ကု ိလကခ္ကံ်င္သ့ုံးသည္ ့အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ 
(List PR) စနစ္တြင္ ရရွိလာသည့္ အမတ္ေနရာမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲေဝရာတြင္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕တစ္ခု၏ ရမဲမ်ားကုိ (၁၊ ၃၊ ၅) စသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ စား၍ျပတ္သည္အထိ 
အစဥ္အတုိင္းစားသြားရသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ D’Hondt formula ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Single-member district - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ ကို္ယ္စားျပဳတစ္ဦးတည္းကုိသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ 
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Multi-member district ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Single Non-Transferable Vote (SNTV) - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္သည့္ 
မဆဲႏၵနယတ္စခ္တုြင ္မဆဲႏၵရငွမ္်ားအေနျဖင္ ့ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္းအတြကသ္ာ ကိယုစ္ားလွ
ယဗ္ဟုိျပဳမဲေပးသည္န့ည္းျဖင္ ့ဆႏၵမဲေပး ရသည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစတ္စခ္ ုျဖစသ္ည။္ စစုုေပါင္းဆႏၵမ ဲ
အမ်ားစုရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အႏိုင္ ရရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာသည္။ 

Single Transferable Vote -  ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစားေပးမဲမ်ား၏ သတ္ မွတ္ထားေသာ မဲေဝစုပမာဏကုိရသည့္ (Quota(က)
ကုိ ၾကည့္ပါ) ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္းပင္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမာက္ပါသည္။ 
မဲေရတြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည့္အခါ၌ ဆႏၵမဲအနည္းဆုံးရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကုိ 
ဖယ္ထုတ္၍ ၎တုိ႔၏မဲမ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အႏိုင္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲေဝစုပမာဏထက္ေက်ာ္သည့္ မဲမ်ားကုိျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျ
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ဖင့္လည္းေကာင္း ကုိယ္စားလွယ္ အလုံ အေလာက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီးသည္အထိ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ 

Spoilt Votes – Invalid Votes ကုိၾကည့္ရႈပါ။ 

State - ဤလကစ္ြစဲာအပုအ္လုအိရ ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင့္ေအာက္ရ္ွ ိယနူစတ္စခ္အုား ေဖာက္်ဴးရာတြင ္
သုံးသည္။ အထူး သျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္းအရာကုိ 
ေျပာဆုိသည့္အခါ မၾကာခဏ သုံးႏႈန္း ထားသည္။ 

Stembusaccoord - ဒတ္ခ်္ဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (List PR) တြင္ သီးျခားယွဥ္ၿပဳိင္လႈပ္ရွားၾကသည့္ ႏွစ္ခု 
သုိ႔မဟတု ္ႏစွခ္ထုကပ္ုိေသာ ပါတမီ်ားႏငွ္ ့အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ၎တုိ႔၏ကိယုစ္ားလယွ္ေနရာမ်ား 
ခြဲေဝယူရာတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားေပါင္းစပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာ တူညီမႈရသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းကုိ 
ေျပာလုိသည့္အခါ၌သုံးသည္။ Apparentement ႏွင့္ Lema တုိ႔ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။ 

Supplementary Vote - Alternative Vote ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ 
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရ သည့္ Plurality/Majority စနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ကမွ် ပထမဦးစားေပးမဲမ်ား၏ ပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိျခင္းမရွိပါက 
ထိပ္တန္းလုိက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွအပ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားအား 
ဖယ္ထုတ္၍ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ဒုတိယ၊ တတိယ စသည္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးစားေပး 
အစဥ္လိုက္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား အႏိုင္ရသူ အျဖစ္ေၾကညာသည္။ 

Supranational institution - ပဋဥိာဥစ္ာခ်ဳပ္ျဖင္ ့စစုည္းထားေသာ ႏိငုင္ံေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝငဖ္ြ႕ဲစည္းထားသည္ ့
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အခြင့္အာဏာကုိ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
ျပညသ္မူ်ားမ ွသုိ႔မဟတု ္သကဆ္ုငိရ္ာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာမ္်ားမ ွေရြးေကာကတ္င္ေျမွာကထ္ားသည္ ့
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ ထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာအရာရွိမ်ားမွ ရရွိသည္။ 

Threshold - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ အနည္းဆုံးလုိအပ္သည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။ 
ယင္းသတမ္တွအ္ဆင္သ့ည ္သမရုိးက် သတမ္တွအ္ဆင့္ျဖစ္ႏိငုသ္လု ိထိေရာကမ္ႈရွိေသာ သုိ႔မဟတု ္
သဘာဝက်ေသာ သတမ္တွအ္ဆင္လ့ည္း ျဖစ္ႏိငုသ္ည။္ သမရုိးက်သတမ္တွအ္ဆင္ဟ့သူည ္ဥပေဒ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းပုံစံ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
တရားဝင္ဆႏၵမဲပမာဏကုိ ဆုိလုိသည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ သတ္မွတ္အဆင့္ဟူသည္ လက္ 
တေလာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ သခ်ာၤနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားရေသာ 
သတ္မွတ္အဆင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။ 

Two-Round System(TRS) - ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သတ္မွတ္မဲအေရအတြက္ျဖစ္ေသာ 
ပကတိမဲအမ်ားစုျဖစ္ သည့္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း+၁ ကုိရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း 
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မရွိသည့္အခါ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထပ္မံက်င္းပႏိုင္ေသာ Plurality/Majority 
စနစတ္စမ္်ဳိးျဖစသ္ည။္ ထု ိTwo-Round system သည ္ႏစွဥ္ီးထကပ္ုိေသာ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္းမ်ားအား 
ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ေစႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သျဖင့္ Majority-Plurality 
စနစ္အသြင္ေဆာင္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏စနစ္တစ္ခုကုိ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ယင္း 
စနစတ္ြင ္ပထမအႀကမိ္ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ မတွပ္ုတံြငထ္ားသည္ ့မဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ ၁၂.၅ အထကရ္ွိေသာ 
ဆႏၵမဲကုိ အႏိုင္ရ သည့္ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဆုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ထပမ္ယံဥွၿ္ပိဳင္ႏိငုသ္ည။္ ထုသိုိ႔ ဒတုယိ အႀကမိ ္က်င္းပသည့္ေရြးေကာကပ္ြ၌ဲ ကုယိစ္ားလယွ္ေလာင္း
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲပကတိအမ်ားစုကုိ ရရွိျခင္းမရွိေစ ကာမူ မဲအေရအတြက္ အျမင့္ဆုံးရရွိရုံျဖင္ ့
အႏိုင္ရရွိသူအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ Two-Round System သည္ 
ပထမေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိပ္တန္းလုိက္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ေစသျဖင့္ အမ်ားစုရရွိသူကိုသာ ထပ္မံမဲေပးေစသည့္ပုံစံဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ 

Uberhangsmandat - အမ်ားအားျဖင့္ Plurality/Majority စနစ္ကုိ ပထမစနစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး 
ေနာကထ္ပ ္အသုံးျပဳသည္စ့နစအ္ရ ပါတတီစခ္ ုသုိ႔မဟတု ္အဖြဲ႕တစဖ္ြဲ႕အေနျဖင္ ့၎ရရွထိားသည္ ့
ဆႏၵမဲအခ်ဳိးအဆအရ လႊတ္ ေတာ္တြင္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အမတ္ေနရာအေရအတြက္ထက္ 
ပုမိုရိရွိျခင္းကု ိဆုလိုသိည။္ ယင္းကု ိExcess mandate or Overhang mandate ဟလုည္းေခၚသည။္ 

Upper house - လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ 
ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ား/ေဒသမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ အကယ္၍ 
လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ရပ္၏ အာဏာတူညီမႈမရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းလႊတ္ေတာ္၏ ၾသဇာအာဏာက 
ပုိ၍နည္းေလ့ရွိသည္။ 

Wasted Votes - တရားဝင္ေသာမမဲ်ားျဖစ္ေသာလ္ည္း ကုယိစ္ားလယွ ္သုိ႔မဟတု ္ပါတတီစခ္ခုအုား 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ လုံးဝထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ 
အလဟႆျဖစ္သြားေသာဆႏၵမဲမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ)

ခက
္ဆ

စ္ေဝါဟ
ာရမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ-ဂ

ထပ္မံဖတ္ရႈရန္အညႊန္း

အမမ္၊ီ ေဒါကဂ္လပစ္။္ “ အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္ရုွ ိအခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစနစသ္ုံး ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စစ္ မွန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား” (၁၉၉၃ ခုႏွစ္ နယူးေယာ့ခ္၊ 
ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္ထုတ္)

အင္ဒရူးစ္၊ ဂ်ဳိးဇက္ဖင္းတီ ႏွင့္ ဂ်က္မန္၊ ေရာဘတ္။ “ဗ်ဴဟာနည္းက်ႏုံအသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
မေသခ်ာမေရရာမႈ လြန္ကဲ ေနခ်ိန္၌ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း” ။ေရြးေကာက္ 
ပြဲဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂၄/၁ (၂၀၀၅)၊ ႏွာ ၆၅-၈၄။

ဘာကင္၊ ဂ်ဳိအယ္ ဒီ။ “လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား”၊ 
ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္၊ ၆(၁၉၉၅)၊ ႏွာ  ၁၀၆-၁၁၆။

ဘာခ့်၊္ ဆာရာ။ “ကိယုစ္ားလယွတ္စဥ္ီးတည္း ေရြးခ်ယသ္ည္ ့မဆဲႏၵနယရ္ွ ိေရြးေကာကပ္ြ ဲစနစမ္်ားႏငွ္ ့
ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း”။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂၄/၂ (ဇြန္ 
၂၀၀၅)၊ ႏွာ၊ ၂၈၁ မွ ၃၀၁။ 

ေဘာ့ဂ္ဒန္နာ၊ မာႏြန္။“အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း”(၁၉၈၈ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ 
မာတင္ ေရာ္ဘင္ဆင္) 

- ေဒးဗစ္ ဘက္တလာႏွင့္ တြဲဖက္၍ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝသည့္ “ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား” 
(၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ကင္းဘရစ္ဂ်္။ ကင္းဘရစ္ဂ်္တကၠသုိလ္ထုတ္။)

ေကာလ္ုမိာ၊ ဂ်ဳိးဇပ(္စာတည္း)၊ “ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ေရြးခ်ယမ္ႈဆုငိရ္ာ လကစ္ြစဲာအပု”္ (ဘာဆငစ္တခု။္ 
ပါလ္ဂေရ႕စ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္)

-“ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ၎၏ပါတီမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ ဒ်ဴဗာဂါ၏ဥပေဒမ်ား 
ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ ျခင္း)” ၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာခ်က္မ်ား။ ၅၃(၂၀၀၅)၊ ႏွာ၊ ၁ မွ ၂၁။ 

ဒါးလ၊္ ေရာဘတ။္ “ဒမီုကိေရစလီမ္းေပၚဝယ”္ (နယူးဟီးဗင၊္ ကြန္ေယးလတ္ကသၠုလိထ္တု၊္ ၁၉၉၈။)

ေဒါင္း(စ္)၊ အန္သုိနီ။ “ဒီမုိကေရစီ စီးပြားေရးသီအုိရီတစ္ခု” (နယူးေယာ့ခ္၊ ဟာပါႏွင့္ ရုိး၊ ၁၉၅၇။)
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ခ်ဴဗာဂါ၊ ေဂ်ာ္ဂင္ႏွင့္ နီဂယ္အက္စ္ေရာဘတ္။ “၁၉၉၄၊ ေလးႀကိမ္အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ၍ 
ႏွစ္ဆင့္ရွိေသာ ကုိယ္စား လွယ္အစားထုိး ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အမ်ဳိးအစား 
အသုံးျပဳျခင္းေလလား”။ ႏိငုင္ံေရး သုေတ သနဆုငိရ္ာ ဥေရာပဂ်ာနယ၊္ ၃၀(၁၉၉၆)၊ ႏွာ-၂၁၇-၂၄၀။
ဖာရယ္၊ ေဒးဗစ္အမ္။ “ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္မိတ္ဆက္ျခင္း”(လန္ဒန္ႏွင့္နယူး ေယာ့ခ္၊ 
၂၀၀၁။)

ဖုိင္နာ၊ အက္စ္၊ အီး(စာတည္း)၊ “ပဋိပကၡဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
”(လန္ဒန္၊ အန္သုိနီ ဝီဂရမ္၊ ၁၉၇၅)

ေဂၚလဂၢါ၊  မုကိက္ယ။္ “ႏႈငိ္းယဥွထ္ားေသာ အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား၊ သုိ႔မဟတု ္
မခဲြတဲမ္းမ်ား၊ အနမိ္ဆ့ုံးအဆင္ ့သတမ္တွခ္်ကမ္်ား၊ ဝိေရာဓသိေဘာတရားမ်ား ႏငွ္ ့အမ်ားစစုနစမ္်ား”။ 
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ် ဂ်ာနယ္၊ အမွတ္၂၂(၁၉၉၂)။ႏွာ ၄၆၉-၄၉၆။ 

ဂုိလ္ဒါ၊ မတ္။ “၁၉၄၆ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻအႏွံ ဒီမုိကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား”။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္၊ ၂၄/၁ (၂၀၀၅) ႏွာ ၁၀၃-၁၂၁။ 

ဂေရာဖ့မ္န၊္ ဘားနဒ ္ႏငွ္ ့အာရင ္လစဂ္်ဖ္ာထ့၊္ ေရာဘတ ္မတ္ေက၊ ေဟာင္းဝဒ ္စကားရုိး (စာတည္းမ်ား) 
“ကုိယ္စား ျပဳျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား” (လက္ဇတန္၊ အမ္ဒီ။ 
လက္ဇင္တန္စာအုပ္မ်ား။ ၁၉၈၂)

ဂယူနီယာ၊ လာနီ။ “လူမ်ားစုမ်ား၏ ႀကီးစုိးဖိစီးမႈ” (၁၉၉၄ နယူးေယာ့ခ္၊ ဖရီးမွ ထုတ္ေဝသည္) 
ဟာမနစ္၊္ ဖာဒနီန။္ “ ဒမီုကိေရစီေလာ၊ မင္းမဲဝ့ါဒီေလာ။ အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳစနစအ္ား ေလလ့ာျခင္း” 
ဒုတိယအႀကိမ္။ (နယူးေယာ့ခ္၊ ဂၽြန္ဆင္ ထပ္မံရုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ၁၉၇၂)

ေဟာ္ရုိဝဇ္၊ ေဒၚနယ္အယ္လ္။ “ကြဲျပားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိဒီမုိကေရစီ”။ ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္၊ 
၄(၁၉၉၃)၊ ႏွာ ၁၈-၃၈။

-“ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား သုိ႔မဟတု ္မဝူါဒခ်မတွသ္မူ်ားအတြက ္သငပ္နု္းႀကီး”။ ဒမီုကိေရစ ီဂ်ာနယ၊္ 
၁၄(၂၀၀၃)၊ ႏွာ ၁၁၅-၁၂၇။

ဂ်ဳန္းစ၊္ မာခ့ ္ပ။ီ “သမၼတစနစသ္ုံး ဒမီုကိေရစီႏုငိင္မံ်ား ဆကလ္ကရ္ငွသ္န္ေရးႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြဥဲပေဒမ်ား” 
(ေနာ္တာ ဒိမ္း၊ အုိင္အင္ဒီ။ ေနာ္တာဒိမ္းတကၠသုိလ္ထုတ္၊၁၉၉၅) 

လကိခ္မ္န၊္ အန္းနစ။္ “ဒမီုကိေရစီႏိငုင္မံ်ား မညသ္ုိ႔မဲေပးၾကသနည္းဟမူ”ူ (လနဒ္န၊္ ေဖဘာအင္ေဖဘာ၊ 
၁၉၇၄)

လာ့ဒ္ဒီရတ္၊ ဂုိင္။ “အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္၏ အခက္အခဲ”။ ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္၊ ၂ (၁၉၉၁) ၊ 
ႏွာ ၃၀-၃၅။

လီဒက္စ္၊ ေလာရင့္စ္၊ ရစ္ခ်တ္ဂ်ီႏိုင္မီႏွင့္ ပစ္ပါ ေနာရစ္ (စာတည္းမ်ား) “ႏႈိင္းယွဥ္ထားေသာ 
ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား(၂) ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးအေပၚ ကမာၻ႕အျမင္” ) ေသာင္ဇင္အုခ္၊ 
ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ ေဆ့ဂ်္၊ ၂၀၀၂)
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လစ္ဂ်္ဖာ့ထ္၊ အာရင္။ “ကြဲျပားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုံစံ” 
ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္၊ ၁၅/၂ (၂၀၀၄)

- ဒီမုိကေရစီပုံစံမ်ား (နယူးဟီဗင္၊ ကြန္ေယးလ္တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၉၉) 

- ဘာနဒ္ဂေရာ့ဖ္မန္(စာတည္းမ်ား) “ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ လဲလွယ္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းမ်ား” (နယူးေယာ့ခ္၊ ပေရဂါ၊ ၁၉၈၄)

လဗၺင္ဒက္စကီ၊ ဂ်ဳိနီ ႏွင့္ ပစ္ပါေနာရစ္(စာတည္းမ်ား)။ “က်ားမေရးရာႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး” (လန္ဒန္၊ 
ေဆ့ဂ်္၊ ၁၉၉၃)

မကၠစီ၊ ေသာမတ္စ္ ႏွင့္ ရစ္ခ်တ္ရုိ႕စ္။ “ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲသမုိင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္” (ဝါရွင္ တန္ 
ဒီစီ၊ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္၊ ၁၉၉၁)

မကစၠ၊ီ ေသာမတစ္ ္ႏငွ္ရ့စခ္်တရ္ု႕ိစ။္ “ ႏိငုင္တံကာ ေရြးေကာကပ္ြသဲမုငိ္းအား ျပနလ္ညမ္ြမ္းမံျခင္း သုိ႔မဟတု ္
ဆယ ္စုႏစွတ္စခ္အုတြင္း ေရြးေကာကပ္ြရဲလဒမ္်ား။ ျပညသ္ူ႔မဝူါဒေရးရာ ေလလ့ာခ်ကမ္်ား”(ဂလကစ္ကု၊ိ 
ျပည္သူ႔မူဝါဒ ေလ့လာေရးဌာန၊ စထရက္ကလိတ္တကၠသုိလ္၊ ၁၉၉၇)

မီရာဂလီေယာ့တာ၊ နာရဲလ္ အယ္လ္။ “PR-STV ဆႏၵမဲေပးစနစ္တြင္ အပုိေဆာင္းမဲမ်ား 
လြဲေျပာင္းေရးအတြက္ စနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အေရးပါပုံသာဓက သုိ႔မဟုတ္ ကြာျခားမႈနည္းနည္း 
သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီး” ၄၁/၁ (၂၀၀၄) [၂၀၀၅]၊ ႏွာ ၁၅ - ၂၃။ 

မုိဆာ၊ ေရာဘတ္ဂ်ီ ႏွင့္ အီဆန္ရႈိင္နာ ။ “ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆုိင္ရာ 
အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ား၊ စံထား၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္”။ 
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္၊ ၂၃/၄(ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၄) ၊ ႏွာ ၅၇၅ 
- ၆၀၀။

နီရွီကာဝါ၊ မီဆာႏွင့္ အဲရစ္ခ္ အက္စ္ ဟာရြန္ “ ေရာယွက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္း၏ 
ပါတစီနစ္ေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာကပ္ု”ံ ။ ေရြးေကာကပ္ြဲေလလ့ာခ်ကမ္်ားဆုငိရ္ာ၊ ႏိငုင္တံကာဂ်ာနယ၂္၃/၄ 
(ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၄)၊ ႏွာ ၇၅၃ - ၇၆၈။

ေနာလ္င၊္ ဒုငိယ္ကတ္ာ။ “ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ားႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ား” (ေဒလ၊ီ မကမ္ ီလန၊္ ၁၉၉၆)
- (တည္းျဖတထ္တု္ေဝ) “အငစ္ကီလုပိီးဒီးယား အလီကတ္ုရိယ ္လကတ္ငအ္ေမရကိာ နာဗုငိဒ္ယလ္ ္
ကာရစ္ဘ္” (ဆန္းဂ်ဳိ႕စ္၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ အင္စတီက်ဴတုိ အင္တာအေမရိကာဒုိဒီ ဒါရစ္ေခ်ာ့စ္ 
ဟ်ဴမင္ေနာ့စ္ (IIDH/CAPEL ၊၁၉၉၃)

-ကေလာင္စုံ၊ “အာဖရိကေရြးေကာက္ပြဲမ်ား” (ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ႏွင့္ နယူးေယာ့ခ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ 
တကၠသုိလ္ထုတ္ ၁၉၉၉)

-ကေလာင္စုံ၊ “အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား” (ေအာက္စဖုိ ႔ဒ္ႏွင့္ နယူးေယာ့ခ္၊ 
ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၂၀၀၁) 
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ေနာရစ္၊ ပစ္ပါ၊ “ဆႏၵမဲေပးျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ား သုိ ႔မဟုတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲပုံေဖာ္ေရးဆြဲျခင္း အတတ္ပညာ” (ကင္းဘရစ္ခ်္၊ ကင္းဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္ထုတ္ 
၊ ၂၀၀၄)

ပစ္ကင္၊ ဟန္နာ အက္ဖ္။ “ကုိယ္စားျပဳျခင္း အယူအဆ”(ဘာကေလ၊ ကလစ္ဖ္။ ကယ္လီဖုိးနီးယား 
တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၆၇)

ေရး၊ ေဒါက္ဂလပ္စ္ ဒဗယ္လ်ဴ။ “ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရအက်ဳိးဆက္မ်ား” 
(နယူးဟီဗင္၊ ကြန္ေယးလ္ တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၆၇)

ရယ္လီ၊ ဘင္။ “ကြဲျပားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ဒီမုိကေရစီ” (ကင္းဘရစ္ခ်္၊ ကင္းဘရစ္ခ်္ 
တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၂၀၀၁။” 

-“ဦးစားေပးဆႏၵမဲေပးစနစ ္ကမာၻတစလ္ႊား ပ်ံႏွံ႔လ်ကရ္ွိျခင္း သုိ႔မဟတု ္ၾသစေၾတးလ်ျပ႒ာန္းခ်ကဆ္ုငိရ္ာ 
က်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕မႈေလလား”။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ဂ်ာနယ္၊ ၃၉/၂ (ဂ်ဴလုိင္ 
၂၀၀၄)၊ ႏွာ ၂၅၃-၂၆၆။

ေရးႏို္းလ္စ္၊ အင္ဒရူး (စာတည္း) “ဒီမုိကေရစီ ဗိသုကာပည” (ေအာက္စဖုိ႔ဒ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ 
တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၉၉)

-“ေတာင္အာဖရိက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးျခင္း”(ေအာက္စဖုိ ႔ဒ္ ၊ 
ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၉၉)

ရူးလ္၊ ဝီလ္မာ ႏွင့္ ဂ်ဳိးဇက္ ဇင္မာတန္(စားတည္းမ်ား) “ႏႈိင္းယွဥ္ရႈေထာင့္မွ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ယင္းစနစ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ” (ဝက္စ္ေပါ့တ္ ၊ ကြန္ 
ဂရင္းဝုဒ္၊ ၁၉၉၄)

ဆာတုိရီ၊ ဂ်ီအုိဗန္နီ။ “ႏႈိင္းယွဥ္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲျခင္း အတတ္ပညာ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ၊ မက္လုံးမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိစူးစမ္းျခင္း” (နယူးေယာ့ခ္၊ 
ကုိလံဘီယာ တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၉၄)

ဆခ။္ တမီုသိ ီဒ။ီ “မ်ဳိးႏြယစ္ပုဋပိကၡ အေရးအခင္းမ်ားတြင ္ၾသဇာအာဏာခြဲေဝျခင္းႏငွ္ ့ႏိငုင္တံကာမ ွ
ၾကားဝင ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း” (ဝါရငွတ္နဒ္စီ ီ၊ အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္ ုၿငမိ္းခ်မ္းေရး အဖြ႕ဲထတု၊္ ၁၉၉၆) 

တားဂပီရီာ၊ ရနိ္းႏငွ္ ့မကသ္ရူးအကစ္ ္ရကွဂ္ါထ့။္ “ အမတ္ေနရာႏငွ္ ့ဆႏၵမ ဲသုိ႔မဟတု ္အက်ဳိးတရားႏငွ္ ့
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အရ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား” (နယူးဟီဗင္ ၊ ကြန္ေယးလ္ 
တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ၁၉၈၉)

ထ
ပ္မံဖတ

္ရႈရန္အ
ည

ႊန္း
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ေနာက္ဆက္တြဲ-ဃ

ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ 
လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ 
သက္ေရာက္ပုံ သာဓက(၁)
သာဓက-(၁)
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ငါးခုရွိေသာ ဗဟု/အမ်ားစု ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
တစမ္်ဳိးျဖစသ္ည္ ့FPTP စနစ္ႏငွ္ ့မဆဲႏၵနယႀ္ကီးတစခ္သုာရွိေသာ စာရင္းလုကိ ္အခ်ဳိးက်ကုယိစ္ားျပဳ 
List PR စနစ္ဟူသည့္ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွစ္ခုကုိ က်င့္သုံး၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲ ၂၅၀၀၀ ကုိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု ဤေနရာ၌ စိတ္ကူးၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 

 Electoral Districts Seats Won

 1 2 3 4 5 Total % FPTP List PR

Party A 3 000 2 600 2 551 2 551 100 10 802 43 4 2

Party B 2 000 2 400 2 449 2 449 4 900 14 198 57 1 3

Total 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 100 5 5

Key: FPTP = First Past The Post; List PR = List Proportional Representation system using the 
Largest Remainder Method of seat allocation with a Hare Quota. 

ပါတီက(A)သည္ ပါတီ(B)ထက္ စုစုေပါင္းဆႏၵမဲအေရအတြက္ ပုိနည္းေသာ္လည္း (၅၇ 
ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အၿပိဳင္ ၄၃ ခု ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း) သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္၌ 
အႏိုင္ရသူအကုန္ယူေစသည့္ FPTP စနစ္ေၾကာင့္ ရႏုိင္ သမွ်အမတ္ေနရာမ်ားအနက္ ၄ ေနရာကုိ 
ရရွိေစသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ ေစသည့္ List PR 
စနစ္တြင္မူ ပါတီ(B)သည္ အမတ္ေနရာ ၃ ခုရရွိၿပီး ပါတီ(A) မွႏွစ္ခုေနရာသာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဥပမာသည ္အနည္းငယ ္အစြန္းေရာက္ေနသေယာငရ္ွိေသာလ္ည္း ဆုခိဲၿ့ပီးေသာ ဗဟ/ုအမ်ားစ ု
စနစသ္ုံး ေရြး ေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္အလားတရူလဒမ္်ားသည ္မၾကာခဏဆုသိလု ိျဖစ္ေပၚေလရ့ွပိါသည။္ 

သာဓက-(၂)
ဆကလ္က္ေဖာ္ျပမည္ ့ဒတုယိဥပမာတြငမ္ ူဆုခိဲၿ့ပီးေသာ စတိက္ူးပုံေဖာထ္ားသည္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္
ႏစွခ္ကုုပိင ္အသုံးျပဳမည္ျဖစၿ္ပီး ဤေနရာ၌ ေရြးေကာကပ္ြဲပါဝငယ္ဥွၿ္ပိဳငၾ္ကမည္ ့ပါတငီါးခရုွလိာကာ 
ဆႏၵမဲခြဲေဝမႈသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ 
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 Electoral Districts Seats Won

 1 2 3 4 5 Total % FPTP List PR

Party A 2 000 2 000 2 000 200 50 6 250 25 3 1

Party B 500 500 500 3 750 500 5 750 23 1 1

Party C 500 250 750 1 000 3 000 5 500 22 1 1

Party D 1 000 500 1 700 25 1 025 4 250 17 0 1

Party E 1 000 1 750 50 25 425 3 250 13 0 1

Total 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 100 5 5

Key: FPTP = First Past The Post; List PR = List Proportional Representation system using the 
Largest Remainder Method of seat allocation with a Hare Quota. 

ဇယားတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္အ့တုငိ္း ပါတ(ီA)သည ္ပါတ(ီE)ရရွသိည္ ့ဆႏၵမမဲ်ားထက ္ႏစွဆ္နီးပါးခန္႔ 
ရရွိေသာ္လည္း စားရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စာျပဳသည့္ List PR စနစ္အရ ပါတီတုိင္းသည္ 
အမတ္ေနရာတစ္ခုစီသာ ရရွိၾကသည္။ အကယ္၍ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူေစသည့္ FPTP 
စနစ္အရဆုိလွ်င္မူ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ပါတီ(A)သည္ အမတ္ေနရာ ငါးေနရာအနက္ အမ်ားစုကုိ 
အႏိုင္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ၎ႏွင့္ယွဥ္ဘက္ ထိပ္ဆုံးႏွစ္ပါတီျဖစ္သည့္ ပါတီ(B)ႏွင္ (C) တုိ႔ သည္လည္း 
အမတတ္စ္ေနရာစ ီအသီးသီးရရွၾိကမည ္ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ေရြးခ်ယမ္ႈသည ္
လႊတ ္ေတာ၏္ ဖြ႕ဲတညမ္ႈအေပၚ ေလးနက္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈရွတိတၿ္ပီး ခ်႕ဲထြငစ္ဥ္းစားပါက 
ပါလီမန္စနစ္အတြင္းရွိ အစုိးရေပၚ၌ပင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။ 
သာဓက-(၃)
တတိယဥပမာတြင္လည္း ပါတီႏွစ္ခုကုိ ယွဥ္ၿပဳိင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအႀကိမ္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ 
၅၀, ၀၀၀ ရရွိၿပီး အမတ္ေနရာ ၁၀ ခုကုိ ခြဲေဝေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ အသုံးျပဳမည့္ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားမွာ (List PR စနစ္ႏငွ္ ့အမတ ္၅ ေနရာ၊ FPTP စနစ္ႏငွ္ ့အမတ ္၅ ေနရာခြဲေဝေပး 
ေစမည့္) စင္ၿပဳိင္စနစ္ ေခၚ Parallel စနစ္ႏွင့္ (List PR စနစ္ႏွင့္ အမတ္ ၅ ေနရာ၊ FPTP စနစ္ႏွင့္ 
အမတ္ေန ၅ ေနရာခြဲေဝေပးမည့္) စနစ္ေရာ MMP စနစ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Electoral Districts Seats Won

 1 2 3 4 5 National  Total % Parallel MMP

      District 

      5 Seats    

Party A 2 600 2 600 2 600 2 600 3 100 13 500 27 000 54 Party A total: 8 Party A total: 5

         (FPTP: 5 and (FPTP: 5 and

         List PR: 3) List PR: 0)

Party B 2 400 2 400 2 400 2 400 1 900 11 500 23 000 46 Party B total: 2 Party B total: 5

         (FPTP: 0 and (FPTP: 0 and

         List PR: 2) List PR: 5)

Party D   1 000   500   1 700  25  1 025  4 250  17 0 1

Total 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 50 000 100 10 10
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Key: Parallel = Parallel system with the elements List PR and FPTP; MMP = Mixed Member 
Proportional system with the elements List PR and FPTP. (The List PR systems use the Largest 
Remainder Method of seat allocation with a Hare Quota.) 

Parallel စနစ္အရဆုိလွ်င္ ပါတီ (A) သည္ အမတ္ေနရာ ၈ ခုကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ(B) ကမူ 
က်န္ရွိအမတ္ေန ၂ ေနရာသာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ FPTP စနစ္၏ အမတ္ေနရာ ၅ ေနရာစလုံးႏွင့္ List 
PR စနစ္၏ အမတ္ ၃ ေနရာသည္ ပါတီ(A)ထံ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္သည္ ဆႏၵမဲ၏ ၅၄ 
ရာခုငိ္ႏႈန္းရရွရိုံျဖင္ ့အမတ္ေနရာ၏ ၈၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းကု ိရရွသိြားသညဟ္ ုအဓပိၸါယသ္က္ေရာကသ္ည။္ 
MMP စနစ္အရဆုိလွ်င္ (ယင္းစနစ္၏ အပုိင္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FPTP စနစ္ သုံးသည့္ အပုိင္းႏွင့္ List 
PR စနစ္သုံးသည့္ အပုိင္းအနက္) List PR အပုိင္းအရ FPTP အပုိင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ 
အမတ္ေနရာ အခ်ဳိးအဆမညီမွ်မႈကုိ List PR အပိုင္းက ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင္ ့
ပါတီ ႏွစ္ခုစလုံးအား အမတ္ေနရာညီတူညီမွ် ရရွိေစသည္။ ဤဥပမာတြင္မူ MMP စနစ္အရ ပါတီ 
A သည္ FPTP အမတ္ ေနရာ ငါးေနရာစလုံးကုိ ရရွိ၍ List PR စနစ္ျဖင့္ က်န္အမတ္ေနရာ ၅ ခုကုိ 
ပါတီ (B) အား ခြဲေဝေပးေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

MMP စနစအ္ရ ရွထိားေသာဆႏၵမ ဲအခ်ဳိးအစား ၅၄:၄၆ ႏငွ္အ့ည ီအမတ္ေနရာ ၅၀:၅၀ ရာခိငု္ႏႈန္းစကီု ိ
အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ရရွိေစသျဖင့္ parallel စနစ္၏ရလဒ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စာေသာ္ပုိ၍ အခ်ဳိးညီမွ်ေသာ 
ရလဒ္ကုိရေစသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ (သာဓက ႏွစ္ခုစလုံး၌ List PR ႏွင့္ FPTP 
စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္မွန္ေသာ္လည္း) plurality/ majority စနစ္ (FPTP စနစ္ကုိ ဆုိလုိသည္။) 
ႏငွ္အ့ၿပိဳင ္ရုိးရိုးတန္းတန္း အသုံးျပဳသည္ ့List PR စနစသ္ည ္ယင္း plurality/majority စနစ္ေၾကာင္ ့
(FPTP စနစ္ေၾကာင့္) ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်ဳိးမညီမွ်မႈကုိ အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္မည့္ List 
PR စနစ္ႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေစပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ-(င) 

နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္း

နယ္နိမိတ္ပုိင္းျခား သတ္မွတ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မည္သည့္အရာကုိမွ် မွီတည္ေနျခင္းမရွိသည့္ 
ခ်ဥ္းကပလ္ပု္ေဆာင ္မႈဟ၍ူ မရွပိါဟူေသာ နယိာမကုိေဖာ္ျပရန ္ေအာကပ္ါပုံႏစွပ္ုကံု ိေရးဆြဲျပထားပါသည။္ 
ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ ္ပုစံံေရးဆြ ဲျခင္း၏ အျခားရႈေထာင္မ့်ားကဲသ့ုိ႔ပင ္အတတပ္ညာဘက ္ႏြယပ္ုရံေသာ 
လပုန္ည္းလပုဟ္နမ္်ားႏငွ္ ့ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား၌ မတမိ္းသာ မေရွာငသ္ာေသာ ႏိငုင္ံေရးအက်ဳိးဆကမ္်ား 
တည္ရွိေနမည္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈသူမ်ားအေနျဖင့္မူ ၎တုိ႔အတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေစမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိသာ အေရးဆုိျငင္းခံုမႈျပဳ ၾကမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုပါဝင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခု၌ 
နယန္မိတိပ္ိငု္းျခား သတမ္တွရ္နအ္တြက ္မတညူီေသာ ခ်ဥ္းကပလ္ပု္ေဆာငမ္ႈႏစွမ္်ဳိးကု ိေဖာ္ျပထားသည။္ 
ထုိနယ္ေျမအတြင္းရွိ စုစုေပါင္းလူဦး ေရပမာဏမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန ္
လုိအပ္သည့္နယ္ေျမတစ္ခု၏ သတ္မွတ္အရည္ အေသြးႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ လူဦးေရ၏ ၄၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၿမဳိ႕ထဲတြင္ေနထုိင္၍ က်န္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သည္။ 
(ယင္းကနိ္းဂဏန္းမ်ားသည ္စစုုေပါင္းမဆဲႏၵရငွအ္ေရအတြကက္ု ိေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနႏိငုၿ္ပီး 
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ အမတ္ေနရာ ခြဲေဝေပးအပ္ရာတြင္ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံယူ၍ 
အသုံးျပဳၾကသည္။)

 လြယက္ရူငွ္းလင္းေစရနအ္လုိ႔ဌာ ၿမိဳ႕ထမဲလွတူုငိ္းသည ္အလပုသ္မားပါတကီုသိာ ေထာကခ္မံဲေပး၍ 
ေက်းလကမ္ ွလအူားလုံးကလည္း လယသ္မားပါတကီုသိာ ေထာကခ္မံဲေပးၾကသညဟ္ ုယဆူၾကပါစုိ႔။ 
လက္ေတြ႕ေလာကတြင္သည္ ထက္ပုိ၍ရႈပ္ေထြးမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ 
သခ်ာၤနည္းလမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ပါ။ 

နမူနာပုံစံ(၁)တြင္ ‘မုန္႔လက္ေကာက္ဥပေဒသ’ အရ ၿမဳိ႕ျပေဒသကုိ တူရာလူမ်ားစုေဝေနၾကေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္မဲဆႏၵနယ္ SMD အတြင္းရွိ လူ႕အသုိက္အဝန္းအျဖစ္ 
ဆက္လက္ထားရွိၿပီး မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခု၏ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ မွ်တမႈရွိေစရန္အတြက္ 
ယင္းၿမဳိ႕ျပေဒသႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမွ ေနရာအနည္းငယ္ကုိ ၿမဳိ႕ျပေဒသအတြင္းသို႔ 
ေပါင္းထည္ရ့ပါမည။္ ထုသိုိ႔ ျပဳလပု္ျခင္းျဖင္ ့ၿမဳ႕ိျပမဆဲႏၵနယတ္ြင ္အလပုသ္မားပါတကီု ိအႏိငုရ္ရွိေစၿပီး 
ေက်းလက္မဲဆႏၵနယ္တြင္မူ လယ္သမားပါတီကုိ အႏိုင္ရရွိေစပါသည္။ 
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နမူနာပုံစံ(၂)တြင္ ‘ေပါင္မုန္႔ဝုိင္းဥပေဒသ’ အရ ေဒသ၏ဗဟုိခ်က္ကုိျဖစ္၍ စီးဆင္းသြားေသာ 
ျမစ္ေၾကာကုိလိုက္၍ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအျဖစ္ ပုိင္းျခားကန္႔သတ္လုိက္သည္။ လူမ်ဳိးစုံပါဝင္ေသာ 
SMD ႏွစ္ခုကုိ ဖန္တီးမိေစၿပီးေနာက္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ 
ယင္းႏွွင့္ကပ္လ်က္ ေက်းလက္ဘက္ျခမ္းပါဝင္၍ က်န္မဲဆႏၵ နယ္တစ္ခုတြင္မူ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ 
ေတာငဘ္က္ျခမ္းႏငွ္ ့ယင္းႏငွ္ ့ကပလ္်က္ေက်းလကဘ္က္ျခမ္းတုိ႔ပါမည ္ျဖစသ္ည။္ ဤနည္းအားျဖင္ ့
မဆဲႏၵနယ္ႏစွခ္စုလုံးတြင ္လယသ္မားပါတသီည ္၆၀:၄၀ ရာခုငိ္ႏႈန္း အခ်ဳိးအဆႏငွ္ ့အမတ္ႏစွ္ေနရာ 
စလုံးကုိ အႏိုင္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားပါတီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ပါတီအတြက္ အားသာခ်က္ရွိေသာ မိမိနယ္ႏွင့္ 
မိမိတစ္သားတည္း စုေပါင္း၍ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ စုစည္းမႈကုိျဖစ္ေသာနည္းကုိသာ အသုံးျပဳရန္ 
နယ္နမိတ္ကန္႔သတ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ အေရးဆုိၾကမည္ျဖစ္၍ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
လယ္သမားပါတီဘက္မွလည္း လူမ်ဳိးစုံေရာေႏွာပါဝင္ေရးမူကုိသာ ျငင္းခုံ ေတာင္းဆုိၿပီးလွ်င္ 
၎တုိ႔ထုိင္ခုံေနရာကုိ ကိုင္လႈပ္မည့္အေျခအေနမ်ဳိးကုိ လုိလားမည္မဟုတ္ ဆုိသည့္အခ်က္မွာ 
အံ့ၾသဖြယ္ မဟုတ္ပါေခ်။ 
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Town and Country: Two Seats
Model 1: Doughnut

Everyone in town votes Workers’ Party
Everyone outside votes Farmers’ Party

 District A: Workers 80%

  Farmers 20%

 District B: Farmers 100%

 

 Result: Workers 1 seat

  Farmers 1 seat

Town and Country : Two Seats 
Model 2: Burger

Everyone in town votes Workers’ Party
Everyone outside votes Farmers’ Party

 District A: Workers 40%

  Farmers 60%

 District B: Workers 40%

  Farmers 60%

 

 Result: Farmers  2 seats

A

B

40%

A

B

40%

60%

50%

10%

နယ
္နိမိတ

္ပုိင္းျခား သ
တ

္မွတ
္ျခင္း



286

 ေနာက္ဆက္တြဲ - (စ) 

စာေရးသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း 

အင္ဒရူး ေရးႏိုးလ္စ္

- ရပွပ္ယဟ္ီးလ ္ေျမာကက္ယရ္ုလိုငိ္းနား တကသၠုလိရ္ွ ိႏိငုင္ံေရးသပိၸပံညာဌာန၏ တြဖဲကပ္ါေမာကၡျဖစသ္ ူ
အင္ဒရူး ေရးႏိုးလ္စ္သည္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကုိ ကိပ္ေတာင္းတကၠသုိလ္မွလည္းေကာင္း၊ ပီအိတ္ခ်္ဒီ 
ေဒါက္တာဘြဲ႕ကုိ ဆန္ဒီေရးဂုိး၊ ကာလီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္မွလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။ 
ဒမီုကိေရစကီ်င္သ့ုံးျခင္း၊ ဖြ႕ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ပုစံံေရးဆြ ဲျခင္းႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြဆဲုငိရ္ာ ႏိငုင္ံေရးစေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကု ိအေလးအနကထ္ား သငၾ္ကားပုိ႔ခ်၍ သုေတ သနမ်ားျပဳလပုလ္်က ္ရွသိည။္ 
သူသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလ ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕ 
(IDEA)  ၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး UK  ဌာန ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ဌာန၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိ 
ကရကတ္စအ္ဖြ႕ဲ၊ ႏိငုင္တံကာ ရပီါဘလကီနအ္ဖြ႕ဲ၊ ဥေရာပလုၿံခဳံေရးႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးအဖြ႕ဲ 
(OSCE) တုိ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဖဂၢန္နစၥတန္၊ အင္ဂုိလာ၊ ျမန္မာ၊ ဖီဂ်ီ၊ 
ဂုိင္ယာနာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ လစ္ေဘးရီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ေျမာက္အုိင္ယာလန္၊ 
ဆီအာယာလီအြန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုံစံအေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတုိင္ပင္ခံပညာ ရွင္အျဖစ္လည္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါေသးသည္။ 

သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္ခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (USIP) ၊ အမ်ဳိးသားသိပၸံေဖာင္ေဒးရွ
င္းႏွင့္ ဖုိ႔ဒ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔မွ ေပးအပ္ေသာ သုေတသနဆုိင္ရာ ဆုမ်ားကုိလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
သူေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားအနက္ ထင္ ရွားသည့္ စာအုပ္မ်ားမွာ - (၂၀၀၂ ခုႏွစ္ 
ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေဝသည့္ ) “ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး ဗိသုကာပညာ - 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုံစံ၊ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ”၊ (၁၉၉၉ ေအာက္ဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ 
ထတု)္ “ေတာငအ္ာဖရကိ ေရြးေကာကပ္ြစဲနစမ္်ားႏငွ္ ့ဒမီုကိေရစကီ်င္သ့ုံးျခင္း”၊ (၁၉၉၉ စနိ္႔မာတငမ္ ွ
ထုတ္ေဝသည့္ ) “မင္ဒဲလားမွ အမ္ဘကၠီသုိ႔ - ေတာင္အာဖရိကေရြးေကာက္ပြဲ”၊ (၁၉၉၈၊ USIP 
အဖြဲ႕မ ွတငဆ္စခ္္ႏငွ္ ့ပူးတြဲထတု္ေဝ သည္ ့) “အာဖရကိေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားႏငွ္ ့ပဋပိကၡစမီခံန္႔ခြဲျခင္း” 
ထုိ႔ျပင ္ကမာၻ႕ႏိငုင္ံေရး ၊ သုံးလတစႀ္ကမိထ္တု ္ဥပေဒ ျပဳေရးရာ ေလလ့ာခ်က ္၊ ဒမီုကိေရစကီ်င္သ့ုံးမႈ 
၊ ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၊ ဓနသဟာယႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရး၊ 
သုံးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ - အစရွိေသာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း သူ၏ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ 
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ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးသည္။ 

ဘင္ရယ္လီ 
 
ဘင္ဂ်မင္ရယ္လီသည္ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္မွ အာရွပစိဖိတ္စီးပြားေရးႏွင့္ 
အပုခ္်ဳပ္ေရးပညာဌာနမ ွအႀကီးတန္းကထကိတစဥ္ီးျဖစသ္ည။္ သသူည ္ကလုသမဂၢဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစအီစဥ ္
(UNDP) တြင္ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်  
အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္တြင္ သုေတသနအဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA 
အဖြဲ႕တြင္ အႀကီးတန္း စီမံကိန္းအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ ေသးသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေလး အနက္ထား ေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားအား 
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ္ ့ပတ ္သက၍္ အႀကဉံာဏမ္်ားေပးခ်ကရ္ွသိည။္ ယခအုခ်နိတ္ြင ္အာရ ွ- 
ပစဖိတိ္ေဒသရွ ိဒမီုကိေရစ၊ီ မ်ဳိးႏြယစ္အုေရးႏငွ္ ့စမီအံပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ဆ့ုငိ္ေသာ စာအပုသ္စတ္စအ္ပုက္ု ိ
ေရးသားထုတ္ေဝရန္အား ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

သူေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ - (၂၀၀၁၊ ကင္းဘရစ္ဂ်္တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေဝသည့္) 
“ကြဲျပားလ႕ူအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ဒမီုကိေရစ-ီ ပဋပိကၡစမီခံန္႔ခြဲျခင္းအတြက ္ေရြးေကာကပ္ြတဲည္ေဆာက္ေရး 
အတတပ္ညာ” (၁၉၉၉၊ အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္ ုအမ်ဳိးသားသုေတသနေကာငစ္မီ ွထတု္ေဝသည္)့ 
“ကြဲျပားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ”၊ (၁၉၉၈၊ ႏုိင္ငံတကာ IDEA 
အဖြ႕ဲမ ွထတု္ေဝသည္)့ “ဒမီုကိေရစီႏငွ္ ့အျမစတ္ြယ ္ေနေသာ ပဋပိကၡ - ညႈိႏႈငိ္းေရးသမားမ်ားအတြက ္
ေရြးခ်ယစ္ရာနည္းလမ္းမ်ား” ၊ (၁၉၉၇၊ ႏိငုင္တံကာ IDEA အဖြ႕ဲမပွင ္ထတု္ေဝသည္)့ “ေရြးေကာကပ္ြပဲုစံ ံ
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ IDEA လက္စြဲစာအုပ္” တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီ ဂ်ာနယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ 
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသုံးသပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဂ်ာနယ္၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာခ်က္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဂ်ာနယ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဓန သဟာယႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္စီးပြားေရး သတင္းလႊာစေသာ 
စာေစာင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း ေဆာင္းပါး မ်ားစြာေရးသားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပီအိပ္ခ်္ဒီ 
ေဒါက္တာဘြဲ႕ကုိ ၾသစေၾတးလ်အမ်ဳိးသား တကၠသုိလ္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အင္ဒရူး အဲလစ္ 

 -  အင္ဒရူးအဲလစ္သည္ စေတာ့ခ္ဟုမ္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ IDEA  ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
လညပ္တ္ေရးအဖြ႕ဲ၌ အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီးအျဖစ ္လကတ္ေလာ တာဝနထ္မ္းေဆာငလ္်ကရ္ွသိည။္ 
ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
အေရးကစိၥမ်ားအတြက ္နည္းပညာအႀကံေပးအျဖစ ္အေတြ႔အႀကဳ ံမ်ားစြာရရွထိားသ ူျဖစသ္ည။္ ၁၉၉၉ 
မ ွ၂၀၀၃ ခုႏစွအ္ထ ိအငဒ္ိနုီးရွားႏိငုင္တံြင ္အမ်ဳိးသားဒမီုကိရကတ္စအ္ဖြ႕ဲ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအျဖစ ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
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ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGOS) မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
ေဝဖန္အႀကံေပးသူမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ပထမဆုံးပါလက္စတို
င္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပင္ဆင္ေရးက႑အားလုံးအတြက္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ 
ပါလက္စတုိင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ကေမာၻဒီးယား ေရြး 
ေကာကပ္ြမဲ်ားတြင ္ေကာမ္ရငွ၏္ေရြးေကာကပ္ြ ဲအကအူညီေပးေရး အစအီစဥအ္တြက ္ပုစံံေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့
စီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအႀကံေပး အႀကီးအကဲတစ္ဦးအျဖစ္ မၾကာမီက 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါေသး သည္။ 

ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု လစ္ဘရယ္ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လ
ည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္မ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္
လည္းေကာင္း ေလးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပင္မေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ 
ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ 

ဂ်ဳိ႕စ္ အန္တုိနီယို ခ်ီဘတ္

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီကာဂုိတကၠသုိလ္မွ ပီအိပ္ခ်္ဒီေဒါက္တာဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သူ ဂ်ဳိ႕စ္အန္တုိနီယို 
ခ်ဘီတသ္ည ္ေယးလ ္တကသၠုလိ ္ႏိငုင္တံကာေလလ့ာေရး အစအီစဥအ္တြက ္ဘဲြ႕ႀကဳိေလလ့ာေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံဌာနတြင္လည္း တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ႏ ႈငိ္းယဥွ္ႏိငုင္ံေရး၊ ႏိငုင္ံေရးဆုငိရ္ာ စီးပြားေရး၊ ဒမီုကိရကတ္စ ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္၍ စာေပမ်ားသင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ ရွိသည္။ ( ၂၀၀၂ ခုႏွစ္  
၊ ကင္းဘရစ္ဂ်္ တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေဝသည့္) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလာကသုခဟူေသာစာအုပ္ကုိ ပူးတြဲစာေရးသူအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၊ ( ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္ ၊ MIT မွ ထုတ္ ေဝသည့္) ဒီမုိကေရစီေပါင္းခ်ဳပ္ကို ပူးတြဲစာတည္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္ေအာက္၌ ဒီမုိကေရစီ တည္ၿငိမ္ခိုင္ျမဲမႈဟု 
အမည္ရေသာစာအုပ္ကို အၿပီးသတ္ထုတ္ေဝရန္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ 

ကာရင္ ေကာက္စ္ 

ကာရင္ေကာကစ္သ္ည ္ဗာဂ်ီးနီးယားတကသၠုလိမ္ ွႏႈငိ္းယဥွ္ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့ဂ်ပန္႔ႏိငုင္ံေရး အေၾကာင္းအရာကု ိ
အထူးျပဳ ေလ့လာေနေသာ ပီအိပ္ခ်္ဒီေဒါက္တာဘြဲ႕သင္တန္းသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ 
တုကိ်ဳတိကသၠုလိရ္ွ ိဂ်ပန္ေဖာင ္ေဒးရငွ္း ပါရဂအူဖြ႕ဲ၏ အဖြ႕ဲဝငအ္ျဖစ ္သုေတသနျပဳလပုခ္ဲ့ေသးသည။္ 
(ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာခ်က္ကုိ ေရးသားခဲ့ သူ လီယုိနာ့ဒ္ေရွာ္ပါ ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ 
ႏို္ဝင္ဘာတြင္) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရာမ်ား၏ အျပန္အလွန္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ - ဂ်ာမနီ၊ 
ဂ်ပန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတုိ႔မွ သီအုိရီႏွင့္ ျဖစ္ရပ္သာဓကမ်ားဟူေသာ စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ 

ဒြန္း လီရွန္ 

  ဒြန္းလရီနွသ္ည ္တရတုလ္မူႈေရးသပိၸအံကယဒ္မရီွ ိႏုငိင္ံေရးသပိၸဌံာန၏ လက္ေထာကည္ႊနၾ္ကားေရးမွဴးတစဥ္ီး 
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ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ UNDP ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ 
ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွတ္စဥ္ီးအျဖစ ္ခန္႔အပ္ျခင္းခခံဲရ့သည။္ (၂၀၀၃ - ၂၀၀၆) ေက်းရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးအတြက ္
ဥပေရာပသမဂၢႏငွ္ ့တရတုပ္ူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေသာ ေလက့်င့္ေရး အစအီစဥ၏္ ပဲက့ုငိ္ႏငွ္အ့ႀကံေပး 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ (၂၀၀၄ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ၂၀၀၉ 
ဇန္နဝါရီ အထိ) ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ တရုတ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေလ့ေလာေရးစင္တာမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ေရး အစီအစဥ္တြင္ တရုတ္တြဲဖက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးလက္စြဲစာအုပ္မ်ား 
ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

ေဂ်ာ္ဂန္ အာ့ခ္လစ္

 ေဂ်ာ္ဂန္ အာ့ခ္လစ္သည္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အားသပ္စ္တကၠသုိလ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာန၏ 
ပါေမာကၡတစဥ္ီးျဖစသ္ည။္ အတတပ္ညာပုငိ္းအရ သကူၽြမ္းက်ငသ္ည္ ့နယပ္ယမ္်ားမွာ ျဖစတ္ညစ္ဒမီုိ
ကေရစီႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ ့အျခားေသာႏိငုင္မံ်ား၌ ေရြးေကာကပ္ြစဲမီအံပုခ္်ဳပ္ေရးတုိ႔ျဖစသ္ည။္ ၁၉၉၀ ခုႏစွမ္ ွ
စတင္၍ အာရွ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာဖရိကတုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အႀကံေပးတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ေတာင္ အာဖရိကရွိ ၁၉၉၄ 
လြတလ္ပ္ေသာ ေရြးေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွ ္(IEC) အဖြဲ႕ဝငတ္စဥ္ီးလည္း ျဖစသ္ည။္ အာဖဂၢနန္စၥတန၊္ 
ေတာင္ အာဖရိက၊ တရုတ္ႏွင့္ လီေဆာ္သုိႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း မၾကာမီကာလမ်ားအတြင္းက 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ ေသးသည္။ သူေနာက္ဆုံး ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္မွာ ( ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္ ၊ အားသပ္ တကၠသုိလ္မွ လားစ္ဘီလီႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္ေဝသည့္) ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ 
ပါတီဝင္မ်ားအား ေလ့လာခ်က္ဟူေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ 

မုိက္ကယ္ ေဂၚလဂၢါ

မုိက္ကယ္ ေဂၚလဂၢါသည္ ဒဗၺလင္တကၠသုိလ္ ၊ ထရီနတီေကာလိပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာန၏ 
တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေဝသည့္) 
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား၊ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေရာ့တ္လိဂ္မွ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ 
ထုတ္ေဝသည့္) အုိင္ယာလန္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး ၊ (၁၉၉၆ မက္မီလန္ႏွင့္ စိန္႔မာတင္မွ 
ထုတ္ေဝသည့္) ဥေရာပဆႏၵမဲခံယူပြဲ အေတြ႕အႀကံဳဟူေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ပူးတြဲ စာတည္းအျဖစ ္
ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ (၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၊ မက္ဂေရာဟီးလ္မွထုတ္ေဝသည့္ ) ေခတ္ေပၚဥေရာပရွိ ကုိယ္စားျပဳ 
အစုိးရဟူေသာ စာအုပ္ကုိပူးတြဲေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 

အဲလင္ ဟစ္ကင္

အဲလင္ဟစ္ကင္သည္ မီခ်ီဂန္တကၠသုိလ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေရးဌာန၏ 
တြဲဖက္ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈစင္တာရွိ 
တကၠသုိလ္မ်ား မဟာဌာနတြဲဖက္ဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ 

စာေရးသ
ူမ်ား၏

 က
ုိယ

္ေရးအ
က

်ဥ္း 
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ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပါတီစနစ္မ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ရာ တြင္ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး 
သူအထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ ေဒသမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွျဖစ္သည္။ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါေသးသည္။ 

ကားလုိ႕စ္ ဟင္ႏ်ဴးစ္

ကားလု႕ိစဟ္င္ႏ်ဴးစ ္သည ္ခ်လီတီကသၠုလိ၊္ အငစ္တကီ်ဳတု ိဒအီကစ္တ္ဒူယီုစိ ္အငတ္ာေနရငွန္ယရ္ွ ိ
ႏိုင္ငံသိပၸံဌာန၏ တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး CERC ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါရုိက္တာ 
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူေနာက္ဆုံး ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ားမွာ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္ 
အက္ဒစ္တုိရီရယ္ ဆူဒါေမရီကာနာမွ ထုတ္ေဝေသာ) ပီႏိုခ်တ္၏ အစုိးရႏွင့္ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 
ကာတာလိုနီးယားမွ ထုတ္ေဝေသာ) ကြဲျပားေနေသာ ႏိုင္ငံ-ခ်ီလီ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ယူဂ်င္း ဟတ္စကီး

ယူဂ်င္း ဟတ္စကီးဆုိသူမွာ ဖလုိရီဒါရွိ စတတ္ဆင္တကၠသုိလ္၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ရုရွားႏိုင္ငံ 
ေလ့လာေရးဌာန၏ တြဲဖက္ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ဝီလီယံအာကီနန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူေရးသားခဲ့ေသာ 
စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၌ ဆုိဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ ဆုိဗီယက္လြန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ရုရွား ႏွင့္ 
ကာဂ်စၥတန ္ ႏိငုင္တံုိ႔၏ ႏိငုင္ံေရးႏငွ္ ့တရားေရးကစိၥမ်ားကု ိေဝဖနဆ္န္းစစ ္ျပထားသည။္ ထငရ္ွားေသာ 
ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံ ၁၉၉၀ ၊ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။ 

စတီနာ လာစရြတ္ 

 စတနီာ လာစရြတဆ္ုသိမူွာ ဤေရြးေကာကပ္ြပဲုစံံေရးဆြဲျခင္းဆုငိရ္ာ ႏိငုင္တံကာ IDEA လကစ္ြစဲာအပုသ္စ၏္ 
သုေတ သီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စေတာ့ဟုမ္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
လည္ပတ္ေရးအဖြဲ႕တြင္လည္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ငံေရး 
သေဘာတရားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပ္ဆာလာတကၠသုိလ္မွ 
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံမဟာဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ဆီြဒင္ႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ မဲရုံေကာ္မရွင္ တြင္လည္း 
အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
 
ဗီေဂ်း ပတၱီဒါ 

ဗီေဂ်း ပတၱီဒါသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အထက္တန္းအစုိးဌာန (အိႏိၵယစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန) မွ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မတၱယာပရွာဒရွ္ 
ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တြဲဖက္အႀကီးအကဲ အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 
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ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအဖြဲ႕တြင္ 
အတုိင္ပင္ခံပညာရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ IDEA ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

နီဂယ္လ္ အက္စ္ေရာဘတ္ 

နီဂယ္လ္ အက္စ္ေရာဘတ္သည္ ဝယ္လင္တန္၊ ဝီတိုရိယတကၠသုိလ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာ၏ 
တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္နသန္ ေဘာ့စတြန္၊ စတီဖင္ လဗင္း၊ အဲလစ္ဇဘက္ 
မက္ခ္ေလး တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္၍ နယူးဇီလန္သုေတသန သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
သုေတသနအဖြ႕ဲတြင ္အဖြ႕ဲဝငတ္စဥ္ီးအျဖစ ္တာဝနထ္မ္းေဆာငခ္ဲသ့ည။္ ယင္းအဖြ႕ဲသည ္နယူးဇလီန ္
ႏို္င္ငံတြင္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ စတင္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ပူးတြဲစာတည္းအျဖစ္ သူေနာက္ဆုံး ေရးသား 
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္မွာ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဝိတိုရိယတကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေဝသည့္) ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ဆႏၵမဲမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ရစ္ခ်တ္ ဗင္းဂေရာ့ဖ္ 

ရစခ္်တဗ္င္းဂေရာဖ့သ္ည ္ေကာန္ကတ္ကီတ ္တကသၠုလိရ္ွ ိႏိငုင္ံေရးသပိၸဌံာန၏ ပါေမာကၡတစဥ္ီးျဖစၿ္ပီး 
စာအုပ္ ၇ အုပ္ ကုိ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သူ၊ ပညာေပးစာေစာင္မ်ား၊ စာစဥ္မ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေပါင္း 
၇၀ ေက်ာ္ ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အတြင္း ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ဗဟုခိ်ဳပက္ုငိမ္ႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏငွ္ ့ေရြးေကာကပ္ြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏငွ္ဆ့ုငိ္ေသာ အေရးကစိၥမ်ားကု ိ
သုေတသနျပဳလပုလ္်ကရ္ွသိည။္ လတတ္ေလာ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားအျဖစ ္ဒမီုုကိေရစ ီအသြငက္ူးေျပာင္းေရးႏငွ္ ့
အစၥလာမ္အေရးကိစၥ၊ အေရွ႕ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္၌ ဒီမုိကရက္ တစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

ဂ်က္ဖရီေအ ဝယ္လ္ဒြန္ 

 ဂ်ကဖ္ရီေအ ဝယလ္ဒ္ြနသ္ည ္ကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ မကဆၠကီုိေဒသ နည္းပညာတကသၠုလိ ္(ITAM) 
၏ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဌာန ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆန္ဒီေရးဂုိ ၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား 
တကၠသုိလ္ရွိ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ မကၠဆီကန္ ေလ့လာေရးဌာန၏ ဧည့္သည္ေတာ္ 
အဖြဲ႕ဝင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ဗ်ဴဟာနည္းက် ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာန (CSIS) 
တြင္လည္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ ေသးသည္။ မကၠဆီကန္ 
ကြနဂ္ရက္ႏငွ္ ့မကဆၠကီန ္ေရြးေကာကပ္ြစဲနစ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ စာေပမ်ား ေရးသားထတု္ေဝခဲပ့ါသည။္ 

စာေရးသ
ူမ်ား၏

 က
ုိယ

္ေရးအ
က

်ဥ္း 
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ေနာက္ဆက္တြဲ - (ဆ) 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ပုဂၢဳိလ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖြဲ ႕အစည္း အသီးသီးတုိ ႔သည္ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻအႏွံ႔သရံုံးမ်ားမ ွတာဝနရ္ွ ိပဂုၢဳလိအ္သီးသီးတုိ႔မ ွလည္း သကဆ္ုငိရ္ာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအတြက ္
လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ ႔ျပင္ ဤစာအုပ္ကုိ 
မအားလပ္သည့္ၾကားမွ မိမိတုိ႔၏ အခ်ိန္၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားကုိ စိတ္လုိလက္ရ 
ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ၾကေသာ ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔အားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိလုိပါသည္။ 

ဂ်ဳိ႕စ္မာရီယာ အရာနက္ဇ္၊ ရွမ္ဘဲလ္ဒီအုိဆင္း၊ ဂ်ဴလီ ဘယ္လင္တန္ ၊ ဘရီဂါလီယာဘမ္း ၊ 
ဗာဂ်ီးနီးယား ၊ ဘာရမန္ဒီ ဟိန္း ၊ ဆာယာ ဘာ့ခ်္ ၊ အင္ဒရီ ဘလစ္ ၊ နီဗင္ ဘရန္႔တ္ ၊ နဒ္သာ 
ဘရြန္း ၊ အင္ဂရစ္ ဘခ္စ္တရြမ္ဗုိ႔စ္ ၊ နီကုိလပ္စ္ ေကာ့ထရဲလ္ ၊ ဘီကပ္စ္ ဒရွ္ ၊ အာရွာ အာ့လ္ခရစ္ဘ္ 
၊  ေဂ်ာ္ဂန္ အာ့လ္ခရစ္ဘ္ ၊ အာပင္နာ့ ဂါလ္ေဖယန္ ၊ ဂုိင္ဒုိဂါလီ ၊ မာရီယာ ဂရတ္စ္ရႈး ၊ လီဆာ 
ဟဂ္မင္း ၊ ေဒၚနယ္လ္အယ္လ္ ေဟာ္ရုိဝစ္ ၊ ေတာ္ကြာဒုိ ဂ်ာဒင္း ၊ အိဗ္ ဂၽြန္ဟန္ဆင္ ၊ ဆပ္ဘတ္ရွ္ 
ကတ္စ္ရွာ့ပ္ ၊ အင္နာ ကာ့ဇ္ ၊ ထရီးစ္ ပီးယာ့စ္ လန္နယ္လာ ၊ ေလာ့တာ လန္း ၊ စတီဖင္ လီဗင္း ၊ 
အာရန္လစ္ဂ်္ဖာ့တ္ ၊ ဂ်ဳိဟန္ လင္းဒေရာ့သ္ ၊ အလြန္ဆုိ လူဂ်မ္ဘီယုိ ၊ ဗယ္လန္တီ မာတီ ၊ဆိုင္မြန္ 
မက္ေစးစ္၊ ရစ္ခ်က္ မတ္လန္၊ အင္ဒရီစ္ မီဂ်ာ ေကာ့စတာ၊ မာဆယ္ မိကာလာ၊ ဂ်ဳိ႕စ္ ေမာ္လီနာ ၊ 
ဆုိင္မြန္ ပီရီ နန္နီတယ္လင္မီယုိ ၊ ပါအုိလုိ နက္ေတးလ္ ၊ ဆာဂီဒီ ၊ ပစ္ပါေနာရစ္ ၊ ဆုိင္မြန္ ပတ္ခ်္ႏို 
၊ ဗီေဂ်း ပတၱီဒါ ၊ ကာရီနာ ပီရယ္လီ ၊ ေကာ္ဗီလီ ပတ္တီ ၊ ဂ်ဳိရမ္ ရူကမ္ဘီ ၊ အင္းဒရူး ရပ္ဆဲလ္ 
၊ မက္သရူး ရွက္ဂါ့တ္ ၊ ေအာ့လ္ဂါ ရွဗတ္ဆုိဗာ ၊ တီမုိသီ ဒီ ဆမ္ ၊ ဘရူႏို စပက္ခ္ ၊ အန္တုိနီယုိ 
စပင္နယ္လီ ၊ ဆာရာ စတိန္ႏို္ ၊ မုိက္ကယ္ စတီးဒ္ ၊ ေသာေဗာလ္ဒ္ စတုိလ္ တန္ဘာ့ဂ္ ၊ မက္ကူဆူကီ 
၊ ကိတ္ ဆူလီဗန္ ၊ ဂ်န္ ဆင္းဘာ့ဂ္ ၊ ရိန္း တာဂီပီရာ ၊ မာယာ ဂ်န္စထေရာမ္ ၊ ဒန္နီယယ္ ဇုိဗာတုိ 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီယာ 
ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

IDEA ၏ စာအပုထ္တု္ေဝေရး မန္ေနဂ်ာ နာဒယီာ ဟနဒ္ယလ္ဇ္ငဒ္ါကုလိည္း ေက်းဇူးတငရ္ွလိုပိါသည။္ 
ထုိ ႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ႔အေနျဖင့္ ဆရာမစတီနာ လာစရြတ္အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလုိပါေသးသည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ စာသားႏွင့္ 
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အတတ္ပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ စာပုိဒ္မ်ား၊ စာၾကမ္းမ်ား ျဖည့္စြက္၍ 
စစုည္းကညူီေပးခဲသ့ ူျဖစပ္ါသည။္ သမူထက ္ပုကိၽြမ္းက်ငပ္ုငိ္ႏိငု၍္ စာတည္း ကု ိအေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည္ ့
အျခားပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးကုိ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုသာ ထင္မွတ္ မိပါသည္။ 

အင္ဒရူး ေရးႏိုးလ္စ္
ဘင္ ရယ္လီ 

အင္ဒရူး အဲလစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ ၂၀၀၅ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ - (ဇ) 

ႏိုင္ငံတကာ IDEA အဖြဲ႕အေၾကာင္း 

ကမာၻ႕တုကိႀ္ကီး အသီးသီးမ ွႏိငုင္မံ်ားစြာ အဖြ႕ဲအဝင္ႏိငုင္မံ်ားအျဖစ ္ပါဝင္ေနေသာ အစုိးရအခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းခ်ိတ္ ဆက္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ 
(IDEA) ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာ ရရွိထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ 
ေခတ္ေပၚနည္းလမ္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာေန သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဒီမုိကေရစီ 
အေရး အေထာက္အပံ့ေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကား၌ IDEA အဖြဲ႔မွ ေပါင္းကူးသဖြယ္ 
ခ်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြက ္ေပးလ်ကရ္ွပိါသည။္ IDEA  အဖြဲ႕အေနျဖင္ ့ဒမီုကိေရစစီနစ ္စတငက္်င္သ့ုံးစ 
ႏိငုင္သံစမ္်ားသာမက ဒမီုကိေရစ ီအေျခ ခုငိၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ပ့ါ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကလ္်ကရ္ွၿိပီး 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့ဒမီုကိေရစယီဥ္ေက်းမႈ အေျခခိငုမ္ာ ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးအတြက ္ကညူီေပးလ်ကရ္ွသိည။္ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
IDEA အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-

•  ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခုိင္မာဖြံ႕ၿဖဳိးေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရာတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား ကုိ အကူအညီေပးရန္။

•  ကမာၻအႏွံ႔မ ွစာသငသ္ားမ်ား၊ မဝူါဒခ်မတွသ္မူ်ားႏငွ္ ့ပညာရငွမ္်ားပါဝငသ္ည္ ့ႏွီးေႏွာဖလယွပ္ြမဲ်ား 
က်င္းပျပဳ လုပ္ေပးရန္။ 

•  ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ား တုိးတက္ေစေရး လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေစရန္ႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ကြင္းဆင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္။ 

•  ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ထိေရာက္မႈတုိ႔ 
တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိး လာေစရန္။ 

•  ႏိငုင္သံားမ်ားမ ွျပညတ္ြင္းဒမီုကိေရစစီနစအ္ား ခ်င္ခ့်နိဆ္ုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေစာင္ၾ့ကည္အ့ကခဲတ္ျခင္းႏငွ္ ့
တုိးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္။ 
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ႏိုင္ငံတကာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (IDEA) စတုမ္းစ္ေဘာ့ဂ္ ၊ 
အက္စ္ (S)- ၁၀၃ ၃၄၊ စေတာ့ဟုမ္း ၊ ဆီြဒင္။
ဖုန္း - + ၄၆ ၈ ၆၉၈ ၃၇၀၀
ဖက္စ္ - + ၄၆ ၈ ၂၀ ၂၄၂၂ 
အီးေမးလ္ - info@idea.int
Web site – www.idea.int

mailto:info%40idea.int?subject=General%20Information
http://www.idea.int
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က
• ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး 
 ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (AV) 
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၇၁
 - ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  ၂၁၀
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံမ်ား  ၉၃၊ ၂၃၅
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၃
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၇၁ 
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၆၉-၇၁
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
   ယင္းစနစ္   ၂၃၃
 - ယင္းစနစ္ အမ်ဳိးအႏြယ္တူစနစ္မ်ား   ၅
 - အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ   ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇
 - ပကတိမဲအမ်ားစုရသူ အႏို္င္ယူႏုိင္ေသာ 
 စနစ္ျဖစ္ျခင္း   ၇၁
 - ‘ဦးစားေပးအဆင့္လုိက္ ဆႏၵမဲေပး’ရသည့္ 
 စနစ္ျဖစ္ျခင္း   ၆၉-၇၀
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ 
 တစ္မဲတည္းေပးစနစ္   ၁၂၇ 
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္   ၂၀၈၊ ၂၀၉
 - ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္း   ၆၉
 - မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရး   ၂၃၅

• ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)
 - အားသာခ်က္မ်ား   ၆၃
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ   ၂၃၄
 - ယင္းစနစ္ကုိ စြန္႔ပယ္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား   ၆၄၊ ၆၉
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္   ၂၆၄
 - အားနည္းခ်က္မ်ား   ၆၃
 - သက္ဆုိင္ရာ ေဆြေႏြးခ်က္   ၆၄
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား - မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ   ၁၂၈
   - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား   ၂၃၃

   - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ 
   ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား   ၄၁
 - ယင္းစနစ္ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား  ၄
 - ယင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  
   ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇
 - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ 
   ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၆၆
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၆၃၊ ၆၈

• ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၃၆

• ကယ္လ္ဒရာ 
 (ရာဖယ္လ္ ကယ္လ္ဒရာ) ၂၀၅

• ကေမာၻဒီးယား 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၉၃
 - လက္ခံက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၂၄၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၉၂
 - အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္  ၉၂

• ကင္မရြန္
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၁
 - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ -  ၆၈
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား -  ၂၀၃

•         ကေနဒါ
 - ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ -  ၂၇
 - ၁၉၉၃ ေရြးေကာက္ပြဲ -  ၅၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
  သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

စာညႊန္း
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 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  ၂၆၊ ၂၇
 - ကေနဒါ၏မွ်တေသာ ဆႏၵမဲေပးစနစ္   ၂၆
 - ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ  ၂၇
 - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ -  ၅၀၊ ၅၂၊ ၆၁
 - ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသစ္ (NDP) -  ၂၇
 - တုိးတက္ေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီဝင္မ်ား  ၅၂
 - ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီယာ  
   အြန္ထရြဳိင္ယို ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ၂၆
 - ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဆက္ႏြယ္မႈ ၁၈၊ ၂၃၀
 - ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
   ၎တုိ႔၏ဆက္ႏြယ္မႈ  ၁၉၊ ၂၃၀

• ကိပ္ ဗာဒီ
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ကာဒုိဆုိ (သမၼတ ဖာနန္ဒုိ ဟင္နရစ္ခ္ ကာဒုိဆုိ)  ၁၃၃

• ကာေရးဘီယံ ကၽြန္းစုမ်ား  ၄၅၊ ၅၀

•  ေကမင္ ကၽြန္းစုမ်ား
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV) -  ၆၃ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁

• ေကာ္လာ ဒီမီလုိ (သမၼတ)  ၂၀၇

• ကုိလံဘီယာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၃
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၂၁၃

• ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ား  ၂၃၊ ၂၄၇

• ကုိမုိေရာ့စ္ ကၽြန္းစုမ်ား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၇

• ကြန္ဂို (ဘရာဇာဗီလီ သမၼတႏုိင္ငံ) 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္  ၂၅၁
 - ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၂၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈

• ကြန္ဂုိ (ကင္ရွာဆာ)
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

•  ကြတ္ခ္ ကၽြန္းစုမ်ား
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

• ေကာ္စတာရီကာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - အမ်ဳိးသမီး  ၁၉၀

• ေကာတ္ဒီဗြာ
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

•  က်ဴးဘား  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၃

• ကာဇက္စတန္
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈၊ ၁၆၂

• ကင္ညာ 
 - အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသားသမဂၢ  ၆၂
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၂၀၄
   - ျဖန္႔က်က္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ၂၁၀-၂၁၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
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   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္  ၆၂
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၇၊ ၂၁၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္  ၂၀၇

• ကီရီဘတၱီ 
 - ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၇၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃ 

• ကုိရီးယား (ေျမာက္) 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄

• ကုိရီးယား (ေတာင္) 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂
 - သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃

• ကုိဆုိဗုိ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၀၁) -  ၂၃၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၁၃၁

• ကူေလာ့ဗ္ (ဖလခ္စ္ ကူေလာ့ဗ္) - ၈၂

• ကူဝိတ္ 
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  ၆၃ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄

• ကာဂ်စ္စတန္ 
 - ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ -  ၈၁
   - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ  ၈၂
   - အေျခခံဥပေဒခုံရုံး  ၈၂
   - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
     - ၁၉၉၅ -  ၈၂
       - ၂၀၀၀ -  ၈၂
   - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ စည္းမ်ဥ္း   
   ၈၂-၈၄

 - ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  ၈၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲအား
   ႀကဳိးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း  ၈၂-၈၄
   - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ -  ၂၄၇
 - တရားစီရင္ေရး  ၈၃
 - ဘာသာစကားေကာ္မရွင္  ၈၂
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္  ၈၃
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၈၃
 - ေဒသႏၱရအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၈၅
 - လူနည္းစုမ်ား  ၈၅
 - အတုိက္အခံမ်ား  ၈၅
 - လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၈၅
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၈၃
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃
 - ဆႏၵခံယူပြဲ  ၈၃
 - ေဒသတြင္းအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၈၅
 - ယင္းႏိုင္ငံရွိ ရုရွားလူမ်ဳိးမ်ား  ၈၅
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  ၈၅
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၈၅

•  ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆႏၵမဲေပးစနစ္ ( LV) 
 - ယင္းစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား  ၁၈၄
 - ယင္းစနစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား  ၄ 
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၂၊ ၁၆၉
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၁၈၄
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  ၂၃၃
 - အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္  
   ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇
 - ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္း  ၁၈၄

• ၾကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးစနစ္မ်ား ၂၀၂၊ ၂၀၉၊ ၂၄၃

• ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈအရ ေပးထားသည့္ ဆႏၵမဲအား   
 ေရတြက္ျခင္း  ၂၁

• ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပးဆႏၵမဲေပးျခင္း  
   ၂၀၈-၂၁၀၊ ၂၀၉၊ ၂၇၂

• ကာတာ 
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 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၈

• ကုိယ္စားျပဳမႈ 
 - ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ -  ၁၄
 - ပထဝီေဒသအလုိက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ  ၁၄
 - အယူဝါဒကြဲျပားမႈမ်ားအရ ကိုယ္စားျပဳမႈ  ၁၄
 - ပါတီႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ  ၁၄

• ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
 စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား  ၁၈၉-၁၉၄

• ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ  ၁၈

ခ
• ခ်က္
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္ -  ၆၈

•         ခ်ီလီ
 - ခ်ီလီမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕   ၁၂၁၊ ၁၂၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (Ballotage) –  ၁၂၄
 - ဒိြစုံစနစ္ -  ၁၂၃
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္ -  ၁၂၀၊ ၁၂၁
 - ခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္မ်ား  ၁၂၁
 - ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား  ၁၂၁
 - ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ၁၂၀၊ ၁၂၃
 - ကြန္ဆာေဘးရွန္ေပၚလာ ဒီမုိကေရစီယာ  
   ၁၂၁
 - ကြန္ဂရက္  ၁၂၂
 - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ  ၁၂၂
 - ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းျခင္း  ၁၂၃၊ ၁၂၄
 - ဒီမုိကေရစီပါတီ  ၁၂၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  -၁၉၈၉    ၁၂၃
  -၂၀၀၁    ၁၂၃
  -၂၀၀၄    ၁၂၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၃၂၊ ၁၂၂-၁၂၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဖန္တီးျခင္း  ၂၀
 - သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁

 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  
   ၃၂၊ ၁၂၁-၁၂၅၊ ၂၄၇
 - အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား  
   ၁၂၁-၁၂၅
 - လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကရက္သမဂၢ (UDI)  ၁၂၅
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၁၂၀-၁၂၆ 
 - စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္း   ၁၂၀၊ ၁၂၅၊ ၂၀၂ 
 - အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးအဖြဲ႕(RN)   
   ၁၂၁၊ ၁၂၃
 - အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ  ၁၂၁
 - ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ၁၂၄
 - လူထုဆႏၵမဲခံယူပြဲ  ၁၂၂
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား -  ၁၂၀၊ ၁၂၁
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၂၃၊ ၂၀၂
 - ေတာ္လွန္ေရးပါတီမ်ား  ၁၂၁
 - မွတ္ပုံတင္ျခင္း  ၁၂၄ 
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၁၂၀-၁၂၁
 - ဆုိရွယ္လစ္မ်ား -  ၁၂၀
 - ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးခ်ဳပ္ -  ၁၂၁
 - အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၁၂၃
 - ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၁၂၄-၁၂၅

•  ခရုိေအးရွား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃ 
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂
 - ႏို္င္ငံျပင္ပမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား  ၁၉၈
 - ႏိုင္ငံျပင္ပ ဆႏၵမဲေပးစနစ္  ၁၉၆
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
 - cross-cutting cleavages    ၂၆၅

• ခ်က္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ ္ ၂၁၈

•  ခံစားခြင့္နည္းပါးသည့္အုပ္စုမ်ား - ၎တုိ႔ႏွင့္   
 ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၉

• ခ်န္ေရႊဗ်န္း၊ သမၼတ ၂၀၃

စာည
ႊန္း
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ဂ
• ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၃
 - အျပိဳင္စံနစ ္ ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ စံနစ္ (TRS) ၇၈၊ ၁၆၂၊ ၂၀၇
 
• ဂ်ီတူဘီ
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  - ၁၉၉၇ -  ၆၉
  - ၂၀၀၃ -  ၃၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (PBV)  ၃၉၊ ၆၈
 - သမၼတ၏ အာဏာရညြန္႔ေပါင္း အစုိးရအဖြဲ႕  ၆၉

•  ဂါဘြန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈

• ဂမ္ဘီယာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
 အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃ 
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဂႏၵီ ( အင္ဒီယာ ဂႏီၵ ) -  ၅၈

• ဂ်ာမနီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား  ၁၂၈
 - လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ  ၉၁
 - စာရင္းလုိက္အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၅
 - ဥေရာပ ပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးက်စနစ္   
   ၄၇၊ ၁၄၂ 
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား  ၁၂၈
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၂၁၁
 - ဝီမာ  ၉၀

   (အေ႔ရွဂ်ာမနီကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

•ဂါနာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဂစ္ဘရယ္လ္တာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ကန္႔သတ္မဲေပးစနစ္ (LV)  ၁၈၄

• ဂစ္ဆင္ ( ေဂၚဒြန္ ဂစ္ဆင္)  ၂၆

• ဂုိး ( အယ္လ္ဂုိး )  ၂၀၅

• ဂရိ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - မလာမေနရ မဲေပးစနစ္ -  ၁၉၆

•ဂရင္းလန္း 
 - အႏုိင္ရသူအကုန္ယူစနစ္္  ၂၁၆
 - ဥေရာပသမဂၢမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း -  ၂၁၆

• ဂရီနာဒါ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃

• ဂြါတာမယ္လာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃

• ဂူရင္ဆီ 
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ၊ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃

•ဂီနီ ( ကြန္နာကရီ) 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
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   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂

• ဂီနီဘစ္ေဆာ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဂုိင္ယာနာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၃
 - ယင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
   စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၀
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃

• ဂ်ေမကာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄

• ဂ်ပန္ 
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း  ၁၈၀
 - အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း  ၃၀၊ ၁၇၈
 - ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ  ၁၇၈၊ ၁၇၉ 
 - လႊတ္ေတာ္  ၁၇၈
 - စာရင္းႏွစ္ခုတြင္ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း   
   ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရွိျခင္း  ၁၈၀ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  - ၁၉၉၆  ၁၈၀
  - ၂၀၀၀  ၁၈၁
  - ၂၀၀၃  ၁၈၂
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၈၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  ၁၇၉-၁၈၀
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၁၈၀
 - ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလႊတ္ေတာ္  ၁၈၀
 - ကိုမီတုိပါတီ  ၁၈၂
 - လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (LDP)   
   ၁၇၈-၁၈၂
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၈၀
 - အတုိက္အခံမ်ား  ၁၇၉

 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၄၅၊ ၁၆၂၊ ၁၈၀
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၈၁
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ 
   တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  ၁၇၈၊ ၁၇၉
 - ႏွစ္ပါတီစနစ္  ၁၇၉
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၂၁၂

• ဂ်ာစီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄

• ေဂ်ာ္ဒန္ 
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV) ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
    သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၂၄၇
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ ၄၇၊ ၁၇၆
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၉၁

င
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား  ၂၂

စ
• စာရင္းပိတ္စနစ္မ်ား 
   ၉၁၊ ၁၀၉၊ ၂၁၉၊ ၁၃၂၊ ၂၂၉၊ ၂၃၅၊ ၂၆၄၊ ၁၀၂

• စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (List PR) 
 - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမႈ  ၂၁၂
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၉၂၊ ၁၈၆၊ ၁၈၉
 - သီးျခားေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျခင္း   
   ၁၄၀၊ ၂၆၃
 - ဆႏၵမဲျပား ပုံစံမ်ား  ၉၁၊ ၁၀၀၊ ၁၃၂၊ ၂၃၅
 - စာရင္းပိတ္စနစ္မ်ား  ၁၀၁၊ ၁၀၉၊ ၁၂၉၊ 
   ၁၃၂၊ ၂၂၉၊ ၂၃၅၊ ၁၈၊ ၉၁
 - ကုန္က်စရိတ္  ၂၃၃၊ ၂၃၈
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္  ၂၆၉
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၁၀၉၊ ၁၈၆
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၉၂-၉၄၊ ၁၀၉
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  ၂၃၄

စာည
ႊန္း
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 - ယင္းစနစ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္  ၄
 - စာရင္းလြတ္စနစ္မ်ား  ၉၁၊ ၁၂၉၊ ၂၃၅၊ ၂၆၇
 - ယင္းစနစ္အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ   
   ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၆၊ ၄၇၊ ၈၇
 - ေခါင္းေဆာင္မႈအာဏာႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၁၀၉
 - Lema လီးမား ၂၆၉
 - ဥေရာပပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅
 - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္   
   မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၉၁
 - ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ား   
   ၈၇၊ ၁၀၉၊ ၁၉၅၊ ၂၃၄
 - စာရင္းဖြင့္စနစ္မ်ား  ၉၂၊ ၁၂၉၊ ၁၃၂၊ ၁၄၀၊ ၂၃၀၊ ၂၇၁
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၁၀၉
 - သမၼတမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၁၈၆၊ ၁၈၉
 - အမတ္ေနရာခြဲေဝျခင္း  ၉၁-၉၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၾကား ေပၚေပါက္လာေသာ   
   အမတ္ေနရာအလြတ္မ်ား -  ၂၃၆-၂၃၇
 - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္   
   မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၉၃-၉၄
 - Stembusaccoord  ၁၄၀
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ 
    သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၉၁-၉၂
 - ဆႏၵမဲေပးျခင္း -  ၉၂
 - မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္း  ၂၃၄
 - ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္   
   အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ  ၂၈၀-၂၈၂
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၉၃-၉၄၊ ၁၈၉-၁၉၀
 - ယင္းစနစ္လုပ္ေဆာင္ပုံ  ၉၁-၉၂

• စာရင္းလြတ္စနစ္မ်ား  ၉၀၊ ၁၂၉

• စနစ္ေရာမ်ား 
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၀
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၁၄၁-၁၇၆
 - အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  ၄၂
 - မ်ဳိးစပ္စနစ္  ၁၈၅-၁၈၆
 - ေဒသႏၱရအဆင့္/ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ ့  
   ဆက္ႏြယ္မႈ  ၂၂၉၊ ၂၃၀
 - မ်ဳိးကြဲမ်ား  ၄-၅
 - ယင္းစနစ္ကုိအသုံးျပဳရန္အလားအလာ  ၃၃-၃၄
 - အလႊာမ်ား  ၁၈၅

 - အမ်ဳိးအစားမ်ား  ၄၂

• စာရင္းဖြင့္စနစ္မ်ား -   
   ၉၀၊ ၁၃၀၊ ၁၃၂၊၁၄၀၊ ၂၃၀၊ ၂၇၁

• စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၁၇၅၊ ၁၈၇၀
 - ဆႏၵမဲျပားမ်ား  ၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၂၃၅
 - ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ား  ၄၂၊ ၄၃
 - ယင္းစနစ္အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၁
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၁၇၆၊ ၁၈၇
 - ယင္းစနစ္အား ေဆြးေႏြးခ်က္  ၁၆၂၊ ၁၇၅၊ ၁၇၆
 - ယင္းစနစ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္  ၄
 - အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၆၊ ၄၇
 - ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၁၆၂
 - အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ထားရွိသည့္အပုိင္း  ၁၆၂
 - အမတ္ေနရာမ်ား / ဆႏၵမဲမ်ား  ၁၇၉
 - ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာသုိ႔ ခြဲေဝရာတြင္   
   အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ  ၂၈၀-၂၈၂

• စိန္႔ဟယ္လီနာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီဗစ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• စိန္႔ လူစီယာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• စိန္႔ ဗင္းဆင့္ႏွင့္ ဂရီနဒင္းစ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• Sainte – Lague နည္း -  ၁၅၁၊ ၂၇၃

• စေကာ့တလန္ပါလီမန္  ၁၄၄

• စပိန္ 
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 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - ကန္႔သတ္မဲေပးစနစ္  ၁၈၄

• စဖိတ္ ( ေဂ်ာ့ဂ်္ စဖိတ္)  ၃၄

• Stembusaccord  ၂၇၄
 
ဆ
• ဆႏၵမဲျပား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ -  ၇၊ ၂၆၃

• ဆႏၵမဲျပားမ်ား
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳဆႏၵမဲ -  ၂၆၄
 - လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲ -  ၁၅၊ ၂၁
 (အေရွ႕၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ဆႏၵမဲေပးသူ အရည္အေသြးအလုိက္   
 ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆႏၵမဲေပးသူစာရင္း  ၂၆၄
 (ယင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံအမည္မ်ား၏   
 ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ဆုိက္ပရပ္စ္ 
 - ဆႏၵမဲေပးသူ အရည္အေသြးအလုိက္   
   ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း  ၁၉၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏို္င္ငံမ်ား  ၂၁၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဆုိက္ပရက္စ္(ေျမာက္)
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃ 

• ဆႏၵမဲအမ်ားစုကုိ ရရွိေစျခင္း 
 - ယင္း၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ -  ၂၇၀

• ဆႏၵမဲအခ်ဳိးအဆရ အမတ္ေနရာရသင့္သည္ထက္   
 ပုိမုိရရွိျခင္း  ၂၇၅

• ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား 
 - ယင္းတုိ႔အတြက္ျပ႒ာန္းခ်က ္ ၁၁
 - ယင္းတုိ႔၏ အခန္းက႑  ၃၆
(ႏိုင္ငံအမည္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ဆာမုိအာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂

• ဆန္မာရီႏို 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ဆန္တုိ႔စ္ ( ဂ်ဳိ႕ေဒါ့စ္ ဆန္တုိ႔စ္)  ၈၀

• ဆာဆုိတုိမီႏွင့္ ပရင္စီပီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ဆာဝင္ဘီ ( ဂ်ဳိ႕နက္စ္ ဆာဝင္ဘီ)  ၈၀

• ဆီနီေဂါ -
 - ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သုံးေရး   
   အာဖရိကန္ပါတီ  ၁၇၃
 - တုိးတက္ေရး မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုမ်ား  ၁၇၂
 - ဆီနီေဂါ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ  ၁၇၂
 - ဒီမုိကေရစီနည္းက် အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း  ၁၇၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား   
  - ၁၉၉၃ -  ၁၇၃ 
  - ၁၉၉၈ -  ၁၇၁
  - ၂၀၀၀ -  ၁၇၀
  - ၂၀၀၁ -  ၁၇၂
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၇၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ 
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

စာည
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 - Hare မဲခြဲတမ္း  ၁၇၁
 - အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည့္နည္း  ၁၇၁
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၁၇၃
 - ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၇၂
 - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္  ၁၇၂
 - အတုိက္အခံမ်ား  ၁၇၂
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၆၈၊ ၁၆၂၊ ၁၇၀-၁၇၂
 - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ 
   ၁၆၂၊ ၁၇၀၊ ၁၇၁၊ ၁၇၂
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၇၀
 -ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ                                       ၁၇၀ 
 - SOPI ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕  ၁၇၁၊ ၁၇၃ 
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၁၇၁
 - ဒီမုိကရက္တစ္ အသြင္သစ္ 
    ကူးေျပာင္းေရးအဖြဲ႔  ၁၇၂

• ဆာဘီးယား ႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ -  ၁၉၈ 
 (ကုိဆုိဗုိ ကုိထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 

• ဆာဘီးယားႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ဆုိက္ရွဲလ္စ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂

• ဆီဆာယာလီအြန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲ (၁၉၉၆) -  ၂၃၄
   - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
  - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၉၃
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၇

• ဆလုိဗကၠီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
   - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဆလိုဗီးနီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ   
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ဆုိဟာတုိ ( သမၼတ ဆုိဟာတုိ) -  ၁၀၂

• ဆုိကာဒို ( သမၼတ ဆုိကာဒုိ) -  ၁၀၂

• ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုမ်ား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• ဆုိမာလီယာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု 
 (ျပည္ေထာင္စု ဆုိဗီယက္ ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံကုိ
 ထပ္မံ ၾကည့္ရႈပါ)

• ဆူဒန္ 
 - ယင္းႏိုင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ျခင္း  ၁၉၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇

• ဆာရီနမ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• ဆြာဇီလန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• ဆီြဒင္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၁၃၀၊ ၂၁၈
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 - ဥေရာပပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား  ၂၁၈
 - အေဝးေရာက္မဲေပးျခင္း  ၁၉၅

•  ဆြစ္ဇာလန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္
   ၁၄၀၊ ၁၈၅

•  ဆီရီးယန္းအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံ 
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  ၆၃
   - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၆၀

• ဆႏၵမဲမ်ား 
 - ေရတြက္ျခင္း  ၇၊ ၂၀၉၊ ၂၃၇
   - တရားမဝင္ေသာဆႏၵမဲမ်ား  ၂၆၉
   - ႏုိင္ငံျပင္ပ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၁၉၆၊ ၂၇၁
   - တရားမဝင္ျဖစ္သြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ား  ၂၃၅၊ ၂၇၄
  - အေလအလြင့္ျဖစ္သြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ား  ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၇၅

• ဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္ အမတ္ေနရာဆက္ႏြယ္မႈ 
   - ၃၉၊ ၈၇၊ ၂၈၀-၂၈၂

•  ဆႏၵမဲေပးျခင္း 
 - ပ်က္ကြက္သူ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၂၆၃
   - မလာမေနရမဲေပးစနစ္  ၁၉၆
   - အပယ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား  ၁၉၈
   - လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈ  ၁၅ 
   - ျပင္ပ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၂၆၇
   - ႏုိင္ငံျပင္ပမွ ဆႏၵမဲေပးျခင္း
        - ဒုကၡသည္မ်ား  ၁၉၈
        - အေဝးေရာက္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၁၉၅-၆၊ ၂၇၃
        - အမတ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၈
        - ဗ်ဴဟာနည္းက် တြက္ခ်က္မဲေပးျခင္း  ၁၁
(အေရွ႕ပုိင္း၌ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

ဇ
• ဇမ္ဘီယာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 

   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃

• ဇင္ဘာေဘြ 
 - ဘုံအုပ္စုအလိုက္ အမည္စာရင္းထားရွိေသာ 
   စနစ္   ၁၉၄
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
  သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
  - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၅-၂၀၇

• ဇုိင္း စလက္ဘာ့ဂ္ 
   (ဖရက္ဒရစ္ခ္ ဗြန္ ဇုိင္း စလက္ဘာ့ဂ္)   ၉၇

ည
• ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၈၊ ၂၀၁
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၁၈
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၇၊ ၁၈

တ
• တြဲဖက္ကိုယ္စားလွယ္စနစ္  ၂၆၃

• တရုတ္ 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၂၂၈
 - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ  ၂၂၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
 - အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္  ၂၂၃
 - ျပည္သူ႔ဘုံအဖြဲ႕ငယ္မ်ား  ၂၂၃
 - ေက်းရြာသားေကာ္မတီမ်ား၏ စနစ္တက်   
   ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ -  ၂၂၄
 - ေကာ္မတီမ်ား  ၂၂၄
 - ေက်းရြာေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၂၄-၂၂၇
 - ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီမ်ား  ၂၂၅
 - မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း  ၂၂၅
   (ထုိင္ဝမ္ကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ‘တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီ’  ၁၁၊ ၂၃၁
• တစ္ပါတီအစုိးရ  ၂၀၁

စာည
ႊန္း
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• ေတာင္အာဖရိက 
 - တာဝန္ယူမႈ  ၃၀၊ ၉၉
 - အာဖရိကန္၊ ခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ  ၉၂၊ ၉၇
 - အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္( ANC) 
   ၃၉၊ ၉၅၊ ၁၉၁၊ ၂၄၅
 - လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ  ၉၅
 - လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား  ၉၅
 - ဆႏၵမဲျပား  ၁၀၀
 - လူမည္းမ်ား  ၉၈
 - အေသြးေရာင္စုံလူမ်ား  ၉၈
 - အေျခခံဥပေဒ  ၂၉၊ ၉၇၊ ၉၉
 - ဒီမုိကေရစီသုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္း  ၉၅
 - ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DP)  ၉၅၊ ၉၇၊ ၉၉
 - မဲဆႏၵနယ္အလုိက္တာဝန္ယူမႈ  ၉၉
 - Droop မဲခြဲတမ္း  ၉၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  - ၁၉၉၄  ၂၃၅
  - ၂၀၀၄  ၃၉
 - လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၄၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  ၃၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၂၉၊ ၃၉၊ ၉၅-၉၉
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၉၅-၉၉၊ ၂၄၅
 - လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (FF)  ၉၅၊ ၉၇၊ ၉၈
 - ပထဝီေဒသ  ၉၇
 - လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (IEC) ၉၉
 - အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ား  ၉၈
 - အင္ကာသာ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (IFP)  ၉၅၊ ၉၇
 - ကြာဇူူးလူး ေနတယ္ေဒသ  ၉၅၊ ၉၈၊၉၉
 - အႀကီးဆုံးအၾကြင္းရေစသည့္နည္း  ၉၆
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
   ၉၃၊ ၁၂၉၊ ၁၈၅၊ ၂၂၁၊၂၄၁၊ ၂၄၅၊ ၉၅-၉၉
 - ေရာေႏွာထားေသာ 
   ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္  ၉၉
 - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (NP)  ၂၉၊ ၉၅-၉၉
 - ေတာင္အာဖရိကစီရင္စုမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ   
   ၁၂
 - အမ်ဳိးသားပါတီ (NP)  ၉၅၊ ၉၆
 - ပီဒီ  ၉၃၊ ၉၈
 - ပန္အာဖရိကန္နစ္ ကြန္ဂရက္ (PAC)  ၉၅၊ ၉၇

 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၀ 
 - ေတာင္အာဖရိကရွိ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ - 
   ၁၀၊ ၁၇၊၃၀၊ ၃၉၊ ၉၃
  (စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကုိလည္း   
 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)
 - သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္  ၃၀
 - ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  ၉၇၊ ၉၈
 - ေဒသအလိုက္ စာရင္းမ်ား  ၉၆
 - ရွန္ဂန္း  ၉၃၊ ၉၈
 - ေဆာ္သို  ၉၃၊ ၉၈ 
 - ဆြာဇီ  ၉၃၊ ၉၈
 - တာဝန္ခံအဖြဲ႔  ၉၉
 - ဆြာနာ  ၉၃၊ ၉၈
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၂၁၁
 - ဝမ္ဒါ  ၉၃၊ ၉၈
 - အႀကမ္းဖက္မႈ  ၉၆
 - အေလအလြင့္ျဖစ္သြားေသာဆႏၵမဲမ်ား  ၃၉
 - လူျဖဴမ်ား  ၉၃၊ ၉၈
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၉၈၊ ၁၉၁
 - ဇုိဆာ  ၉၃၊ ၉၈ 
 - ဇူးလူး  ၉၃၊ ၉၈

• ေတာင္ပစိဖိတ္  ၅၀

• ေတာင္အာဖရိကဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အဖြဲ႔ ၁၇၊ ၁၄၃

• ထုိင္ဝမ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
    သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
   - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂
   - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၁၆၂
   - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ 
   တစ္မဲတည္းေပးစနစ္   ၁၆၂၊ ၁၇၇

• တာဂ်စ္စတန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၁၆၂၊ ၇၈
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• တန္ဇန္းနီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• တီေမာလက္ဆီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၁၆၂
 - ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား  ၈၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇

• တုိဂုိ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈

• တုိကယ္လ်ဴ 
 -  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
    သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• တြန္ဂါ 
 - ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• ၾတီနီဒက္ ႏွင့္ တုိဘာဂုိ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

• တူနီးရွား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၆၈၊ ၁၆၂
 - ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (PBV)  ၆၈၊ ၁၆၂
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃

• တူရကီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ( ၂၀၀၂)  ၁၂၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

- ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
   ၄၀၊ ၉၂၊ ၁၂၉
• တာ့ခ္မန္နစၥတန္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈

 • တာ့ခ္ႏွင့္ ဆုိက္ေကာ့စ္ ကၽြန္စုမ်ား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

 • တူဗာလူ 
 - ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ 
   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀

ထ
• ထုိင္းႏိုင္ငံ 
 - ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္   
   ၆၃၊ ၁၆၄-၁၆၅
   - ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား  ၁၆၅
   - အေျခခံဥပေဒ ( ၁၉၉၇)  ၁၆၄-၁၆၇
   - စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း  ၁၆၆
   - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  -၂၀၀၁ -  ၁၆၇
    -၂၀၀၅ -  ၁၆၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  ၁၆၄
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၆၅-၁၆၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၃၂၊ ၁၆၅
 - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ၁၆၄-၁၆၅
 - စနစ္ေရာ  ၆၄
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၁၆၂၊ ၁၆၆
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၆၅-၁၆၈၊ ၂၁၂
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၁၆၄၊ ၁၆၆၊ ၁၆၈၊ ၂၁၂
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  ၁၇၆
 - ထုိင္းရက္ထုိင္းပါတီ  ၁၆၈

စာည
ႊန္း
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 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္  ၁၆၇
 - မဲ၀ယ္ျခင္း ၁၆၅

• ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်က္  ၂၇၄ 
(ႏိုင္ငံအမည္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား 
ေအာက္တြင္ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 

ဒ
• ဒီကေလာ့ခ္ (အက္ဖ္ ဒဗယ္လ်ဴ ဒီကေလာ့ခ္ ၉၅

• ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား 
 - ဒီမုိကေရစီစနစ္ ႀကံ႕ခုိင္မႈရွိျခင္း  ၂၄၆၊ ၂၆၅
 - ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
    ၂၊ ၁၁
 - အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ  ၁၉
(အေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၊   
ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံသစ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ   
တင္ျပ ခ်က္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

•  ဒီမုိကေရစီ 
 - ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ  ၃၊ ၉၀၊ ၂၄၅
 - ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း  ၂၉၊ ၂၄၂ 
(အေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း   
ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ဒီမုိကေရစီ (တုိက္ရုိက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္) -  ၂၃၁

• ဒိန္းမတ္ 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ -  ၁၃၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  - ၂၅၃
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ - 
    ၁၈၅၊ ၂၁၅၊ ၂၁၈
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား -  ၂၁၅

• ဒီဟြန္႔ ပုံေသနည္း  ၁၃၄၊ ၂၆၅
 (ယင္းပုံေသနည္းကို လက္ခံက်င့္သုံးသည့္   
 ႏိုင္ငံအမည္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ဒီေအာ့ဖ္ (သမၼတ အဗၺဒူ ဒီေအာ့ဖ္) ၁၇၀

• ဒုိမီနီကာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၃

• ဒုိမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံ
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၃

• Droop ကုိတာစနစ္ - ၉၆၊ ၂၆၆

• ဒ်ဴဗာဂါ (ေမာရစ္ ဒ်ဴဗာဂါ) –  III 

• ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ား   
 ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း  ၁၈၄၊ ၂၈၈

• ေဒသႏၱရ အစုိးရေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း  ၁၂

• ဒီမုိကေရစီႏို္င္ငံသစ္မ်ား 
 - တည္ေဆာက္ျခင္း  ၁၉၈
 - ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ   
   အခ်ိန္လႊဲ၍က်င္းပျခင္း ၁၉၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရြးခ်ယ္မႈ  ၁၊ ၂၄၁၊ ၂၄၆
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၂၄၇
 - စာရင္းလိုက္အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၉၃
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ စနစ္ေရာမ်ား  ၄၂
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ စနစ္ေဟာင္းမ်ား  ၂၄၇
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၂၂၉
 - ၎ႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား  ၂၄၅
 - အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား  ၈၇၊ ၁၀၉
 - ဦးစားေပးမႈမ်ား  ၂
 - လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကြဲျပားမႈမ်ား  ၈၈
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားေလွ်ာ့တြက္ျခင္း  ၂၄၃
 - ၎ႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၅၃

•ဒုတိယဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  ၄၀

• ဒုကၡသည္မ်ား  ၁၉၈

• ေဒသတြင္းႀကီးစုိးမႈ  ၂၇၃
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န
• ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္၏ အမည္ခြဲတစ္ခု   
 သုိ႔မဟုတ္ (Ballotage) -  ၁၂၄၊ ၂၆၃

• ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္  ၁၁၊ ၃၆

• နမၼီဘီးယား 
 - ဘစ္စတာ  ၉၃
 - ဒမ္မာရာ  ၉၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ဟီရာရုိ  ၉၃
 - နမၼာ  ၉၃
 - မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအျဖစ္  ၁၀၉
 - အုိဝမ္ဘုိ  ၉၃
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၁ 
 - ယင္း၏အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၅
 - လူျဖဴမ်ား  ၉၃
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၉၀

• ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား - ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈပမာဏ  ၁၁-၁၂

• ႏြာရူ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆

• နီေပါ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၅၀
 - လုိသည္ထက္ပုိ၍ 
   ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေသာ ေဒသမ်ား  ၁၉၂

• နယ္သာလန္ 
 - ကုိလိုနီမ်ား  ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၆
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅

 - မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအေနျဖင့္  ၈၇
 - ႏိုင္ငံျပင္ပမွမဲေပးျခင္း  ၁၉၆
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ 
   သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၉

• နယ္သာလန္ အင္တီးလိစ္ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆ 

• နယူးဇီလန္ 
 - ယင္းႏိုင္ငံရွိ အာရွသားမ်ား  ၁၅၉
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၁၆၁
 - ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား  ၁၅၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား    
  - ၁၉၇၈ -  ၁၇
  - ၁၉၈၁ -  ၁၇
  - ၁၉၉၆ -  ၁၅၈
  - ၂၀၀၂ -  ၁၅၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ   
   ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၉၊ ၃၁၊ ၂၄၁၊ ၂၄၃၊ ၁၅၆
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၂၀၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈
 - ေမာ္ရီ  ၁၅၉၊ ၁၉၄
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၅၉၊ ၁၉၂
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးက်စနစ္   
  (MMP)   
   ၂၀၊ ၄၇၊ ၁၄၂၊ ၁၄၈၊ ၂၄၁၊ ၂၄၃၊ ၁၄၂၊ ၁၅၆
 - အမ်ဳိးသားပါတီ  ၃၆၊ ၁၄၈၊ ၁၅၆၊ ၁၅၈
 - ပစိဖိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား -  ၁၅၉
 - အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳျခင္း  ၁၅၆-၁၆၀
 - ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား  ၂၄၊ ၃၁၊ ၁၅၆၊ ၂၄၃
 - အေဝးေရာက္မဲေပးစနစ္  ၁၉၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဆုိင္ရာ ေတာ္ဝင္ေကာ္မရွင္   
   ၁၅၆၊ ၁၅၉
 - အမတ္ေနရာခြဲေဝျခင္း  ၁၅၇
 - ဆုိရွယ္ခရက္ဒစ္ပါတီ  ၁၅၆
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ 
   သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၈၊ ၁၅၈
 - အေလအလြင့္ျဖစ္သြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ား -  ၁၄၈
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား -  ၁၅၉

စာည
ႊန္း
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• နီယက္ဆီ ( ေမာ့စၥတာဖာ နီယက္ဆီ)  ၁၇၂

• နီကာရာဂြာ 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၁၃၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ဆင္ဒီနစၥတပ္စ္တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ရႈံးနိမ့္မႈ ၂၄၄

• ႏိုင္ဂ်ာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆

• ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား 
 - ျဖန္႔က်က္ေရးလုိအပ္ခ်က္  ၂၁၀-၂၁၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၇၊ ၂၁၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇

• ႏ်ဴလီ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ေနာ္ေဝ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကားရွိ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား  ၈ 
 - ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ အတုိင္းအတာ   
   ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၂၉၊ ၂၄၄
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ   
   ၂၀၊ ၂၃၀
 - ယင္းတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းျခင္း  ၈
 - ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ  ၁၆
 - ယင္းတုိ႔၏စည္းကမ္း  ၈
 - ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
   ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ  ၂၀၊ ၂၃၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
   ခ်ိန္သားကုိက္ျဖစ္ေစျခင္း  ၂၀၂
 - ယင္းတို႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၁၀၊ ၂၂၉-၂၃၁

 - တြန္းအားေပးျခင္း  ၁၄၊ ၁၉၊ ၂၄၄
 - ယင္းတို႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု  ၁၉၈
 - အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ျခင္း  ၁၉၊ ၄၇
 - ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္း  ၂၂၉
 - ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား  ၁၁
 - ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ  ၁၁၊ ၁၉
 - ယင္းတုိ႔၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ -  ၃၆
 - ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး  ၁၉၈
 - ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၉၈
 - ေဒသအလိုက္ ေထာက္ခံမႈစုေဝးေနျခင္း  ၄၀
 (ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအမည္မ်ား   
 ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)

• ႏိုင္ငံေတာ္လြန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 - ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း  ၂၁၃
 - ယင္းတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၂၁၄

• ႏုိင္ငံေတာ္အထက္ရွိ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံအဖြဲ႔အစည္း -  ၂၇၄

• ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္  ၂၃၆
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၇၈၊ ၁၈၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး 
   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၇၈
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံမ်ား  ၂၃၅ 
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ 
•  ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  ၇၇
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၄
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၇၉၊ ၁၈၇
 - ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား  ၉၇-၉၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚရွိ ဖိအားမ်ား  ၇၉
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  ၂၃၃
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအႏြယ္  ၄ 
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူ (FPTP) စနစ္  ၇၉
 - အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ စာမတတ္ေျမာက္မႈ  ၇၉
 - မဲအမ်ားစု၊ မဲအသာရ  ၇၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၇၇
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၇၈၊ ၂၀၂၊ ၂၀၅
 - မဲေပးသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း  ၇၉၊ ၂၀၇
 - ဆႏၵမဲကြဲျပားမႈျပႆနာ  ၇၉
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ပ
• ပဋိပကၡ 
 - ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၂၃၊ ၃၁၊ ၁၉၇
 - ပဋိပကၡ စီမံေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္   
   ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၉၊ ၁၆၊ ၂၄၈
 - ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း 
   ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္တည္ေထာင္မႈ  ၂၃
 - ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား 
   ၃၁၊ ၉၀၊ ၁၉၇

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္   
 လႊတ္ေတာ္မ်ား  ၂၂၁

• ျပင္သစ္ 
 - ကိုလုိနီႏိုင္ငံမ်ား  ၇၈၊ ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ပထဝီေဒသ  ၂၁၇
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ 
   ၂၁၇၊ ၂၁၈၊ ၂၄၃
 - အေရာ ေရြးေကာက္ပြဲစံနစ္(MEP’s)
   ၁၄၀၊ ၁၄၁-၁၄၂၊ ၂၁၅
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စံနစ္ (TRS) ၅၂၊ ၁၀၉၊
   ၁၃၃၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ ၇၇၊ ၁၇၀၊ ၂၀၅၊ ၂၄၃၊ ၂၁၇ 
 - ဆႏၵမဲ/ ကုိယ္စားလွယ္ ဆက္ႏြယ္မႈ  ၂၁၇

• ပွ်မ္းမွ်ျခင္း အျမင့္ဆုံးရေစသည့္နည္း -  ၂၆၈

• ပါလီမန္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသမဂၢ  ၅၂

• ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (၁၉၉၆) -  ၂၁

• ပါကစၥတန္ 
 - အသုိက္အဝန္းတူ ဘုံအုပ္စုအလုိက္   
   အမည္စာရင္းထားရွိေသာ စနစ္  ၁၉၃-၁၉၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - လူနည္းစုမ်ား  ၁၉၂
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂

• ပါေလာင္း 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

• ပါလက္စတုိင္း 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၂၀၃
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ၊ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈ  ၆၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 
  ( ၁၉၄၀ ႏွစ္မ်ား) -  ၆၆
  ( ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ား ) -  ၆၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၆၅-၆၇
 - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္  ၆၅
 - ဖာတာ  ၆၆၊ ၆၇
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူ (FPTP) စနစ္  ၆၅
 - ဂါဇာၿမဳိ႕ေတာ္  ၆၆
 - ဟာမားစ္  ၆၆
 - လြတ္လပ္သူမ်ား  ၆၆
 - ၾကားျဖတ္သေဘာတူညီမႈ  ၆၅
 - ယင္းႏွင့္ အစၥေရး  ၆၅
 - ဥပေဒျပဳေကာင္စီ  ၆၆
 - လူနည္းစုမ်ား  ၆၇
 - ေအာ္စလုိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္  ၆၅
 - ပါလက္စတုိင္းေကာင္စီ  ၆၅-၆၆
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၆၆
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - ဆမာရစ္တန္မ်ား  ၆၇
 - ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္း 
  - ဂါဇာအေနာက္ဘက္ကမ္း (ၿမဳိ႕မ်ား)  ၆၆

• ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ - (PLO)  ၆၅

•Panachage  ၂၇၁

• ပနားမား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - မ်ဳိးစပ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၈၆

စာည
ႊန္း
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 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃

• ပါပူဝါနယူးဂီနီ 
 - တာဝန္ယူမႈ  ၇၅
 - ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေတးလ်  ၇၃
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး 
   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (AV)  ၄၇၊ ၇၁၊ ၇၃၊ ၂၄၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၇၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ  ၇၄
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၁၀၊ ၆၁
 - လူမ်ဳိးစုမ်ား သင့္ျမတ္ညီညြတ္ေရး  ၇၁၊ ၇၃-၇၅၁
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၀၊ ၂၂၉
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး၍ ဆႏၵမဲေပးျခင္း  ၇၄

• ပါရာေဂြး 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၄၂

• ပါတီဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (PBV) 
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၆၈
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၁
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၆၉
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၆၈
 - မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၁၂၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  ၂၃၃
 - တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈ  ၆၈
 - ယင္းစနစ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္  ၄၊ ၄၁
 - ယင္းစနစ္အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  
   ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆

• ပါတီပမာဏ  ၂၇၂

• ပါတီဗဟုိျပဳ ဆႏၵမဲ  ၂၇၂ 

• ပီရူး   
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္  ၂၀၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈

 - အထက္လႊတ္ေတာ္ ၂၀၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၈
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၉၀
  
• ပီႏိုခ်တ္ ( ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာက္ဂတ္စတုိ ပီႏုိခ်တ္)   
   ၂၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၁
• ပစိဖိတ္ကၽြန္းစုမ်ား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ ္ ၁၁၃
  
• ပုိလန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၄၀၊ ၂၁၆
 - ေထာက္ခံမဲ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္  
   သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၈-၁၂၉
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS) ၂၀၅-၂၀၇
  
• ေပၚတူဂီ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၈၇
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇
  
• ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား   
   ၂၃၊ ၃၁၊ ၁၉၇
• ပရင္စီပီ   
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇
  
• ျပည္သူ႔အျမင္ -  ၂၉
  
• ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း  ၃၆
  
• ျပည္နယ္ - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၄
  
• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္/ 
 ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား  ၂၂၁
  
• ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ၁၆၄
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• ျပည္ေထာင္စု ဆုိဗီယက္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ႏုိင္ငံ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲ ဆက္ခံမႈ  ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲလာေရာက္မဲေပးသူမ်ား  ၁၉၆
 - စနစ္ေရာမ်ား  ၄၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈၊ ၂၀၅
  
• ျပည္ေထာင္စုအာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊သက္ဆုိင္ရာ  ၂၆၀
   အခ်က္အလက္မ်ား  
  
ဖ  
  
• ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား  ၆
  
• ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား 
 - ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၁၀၊ ၂၉
 (ယင္းဥပေဒက်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံအမည္မ်ား  
  ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
 
  
• ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲကမာၻ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇိုင္း -  III ၊ ၂၄၅
 - ေဒသအလိုက္ သစၥာေစာင့္သိျခင္း  ၁၈၉
  
• ေဖာကၠလန္ ကၽြန္းစုမ်ား  
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  
 ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV)  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
  သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  
• ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား  ၁၁၊၁၂
 - သမၼတစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား  ၁၃
  
• ဖီဂ်ီ   
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး  
   ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္ (AV)  ၃၄၊၄၇၊ ၇၁၊ ၂၄၂
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၇၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္  
   ေကာ္မရွင္ထားရွိျခင္း  ၂၃
 - လူ႕အသုိက္အဝန္းအလိုက္   

   အမည္စာရင္းထားရွိေသာ စနစ္  ၁၉၄
 - အသုိက္အဝန္းတူ ဘုံအုပ္စုမ်ား  ၁၉၃
 - ယင္းႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၃၃
 - မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားၾကား ထိန္းထိန္းဆဆရွိေစျခင္း  ၃၃
  
• ဖင္လန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၃၀၊ ၁၄၀၊  
   ၁၈၅
 - အေဝးေရာက္မဲေပးစနစ္  ၁၉၅
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
  
• အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)   
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၅၀-၅၂၊ ၁၈၇
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံမ်ား  ၅၄၊ ၂၀၃၊ ၂၀၄၊ ၂၃၅
 - က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျခခံထားသည့္  
   ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၁
 - ကိုယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳဆႏၵမဲေပးစနစ္  ၄၉၊ ၅၁
 - ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား  ၅၀
 - ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား  ၅၀
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၁၊ ၂၆၇
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၅၂-၅၃၊ ၆၁-၆၂
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္  ၄၉-၆၂
 - ကြဲျပားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ၅၁
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၆၂၊ ၂၃၃
 - အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၁
 - ယင္းစနစ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား  ၄
 - ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊  
   ၃၃၊ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ပထဝီေဒသ  ၅၁
 - လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ၅၁
 - တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ၅၁
 - စားရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အား  
   ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္း  ၃၂
 - လူနည္းစုပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၂၊ ၆၁
 -ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္  
   မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၄၁
 - အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၁

စာည
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 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၉၊ ၅၂၊ ၆၁၊ ၂၂၉
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃-၂၀၇
 - ေဒသအလုိက္ တစ္ဖက္သတ္ႀကီးစုိးမႈ  ၆၁
 - ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအပုိဆု  ၅၀
 - ရုိးရွင္းလြယ္ကူမႈ  ၅၀၊ ၅၂
 - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္  
   မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၄၁-၄၉
 - ပါတီတစ္ခုတည္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၁
 - ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၂
 - တတိယအင္အားစု ပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၀
 - လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား ၁၈၆
 - မွ်တမႈမရွိျခင္း  ၅၁၊ ၅၂၊ ၁၄၃
 - ဆႏၵမဲကြဲျပားျခင္း  ၆၁
 - ဆႏၵမဲမွအမတ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္  
   သက္ေရာက္မႈ  ၂၈၀-၂၈၂
 - ဆႏၵမဲ/အမတ္ေနရာ ကြာဟမႈ  ၅၂၊ ၆၂၊ ၁၄၃
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၅၂
  
• ေဖာက္စ္ (သမၼတ ဗင္းဆင့္ေဖာက္စ္)  ၁၅၀
  
• ဖရီ (သမၼတ အီဒ်ဴဝါဒုိ ဖရီ)  ၁၂၁
  
• ဖူဂ်ီမုိရီ (သမၼတ အယ္ဘာတုိ ဖူဂ်ီမုိရီ)  ၂၀၇
  
• ဖိလစ္ပုိင္   
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - စနစ္ေရာ  ၆၄
 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
  
• ဖယ္ခ်န္အမတ္ေနရာမ်ား  ၂၇၃
  
ဗ  
  
• ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီယာ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္  ၂၄၊ ၂၇၊ ၁၀၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  
 - ၁၉၉၆- ၂၅

 - ၂၀၀၁- ၂၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း -  ၂၆
 - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ -  ၂၅
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ -  ၂၆
 - လစ္ဘရယ္ပါတီ -  ၂၅
 - ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသစ္ -  ၂၅
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား -  ၂၅
 - ၿဗိတိသ်ွကုိလံဘီယာ ျပည္သူမ်ားအတြက္  
   ပဏာမအစီရင္ခံစာ -  ၂၆
 - လူထုဆႏၵခံယူပြဲ -  ၂၆
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္ေပးစနစ္  ၂၆
  
• ၿဗိတိသွ်ဗာဂ်င္းကၽြန္းစုမ်ား -  ၂၅၁
  
• ဗဟုိ အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံ -  ၇၇
  
• ဗဟိုအာရွ   
 - ၾသဘာေပးခံခဲ့ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား   ၈၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္   ၂၀၅
  
• ဗဟု/အမ်ားစု စနစ္မ်ား   
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၉၊ ၂၇၂
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၄၉-၈၀
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၄၁
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုကြဲျပားမႈ  ၁၄
 - အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  ၄၂၊ ၄၅၊ ၄၆
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္  
   ေနရာအမ်ားစုရရွိျခင္း  ၁၇
 - လုပ္ယူထားေသာ အမ်ားစ ု ၂၇၀
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၉-၁၀
 - ယင္းစနစ္အား အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ (PR)  
   အပိုင္းေပါင္းထည့္ျခင္း  ၃၄
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ  ၃၉
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
   တာဝန္ယူမႈ  ၁၂၊ ၁၈
 - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္  
    မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၄၁
 - တစ္ပါတီအစုိးရ  ၁၇
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 - မ်ဳိးကြဲမ်ား  ၄၊ ၁၄၁
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား  ၄၁
 - မမွ်တေသာစနစ္မ်ား  ၈၈
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၉၃
 (AV၊ BV၊ FPTP၊ PBV၊ TRS တုိ႔ကုိလည္း   
 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)  
  
• ၿဗိတိန္ျပည္ေထာင္စု -  
 - ကိုလိုနီမ်ား  ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္  ၂၃
 - ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ  ၂၁၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ  
   (၁၉၉၉) -  ၂၁၇
 - မွ်တမႈ  ၁၇
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၅၀၊ ၂၁၆
 - အထက္လႊတ္ေတာ္(နယ္စားလႊတ္ေတာ္) ၂၁၂
 - ေလဘာပါတီ  ၁၉၀၊ ၂၁၆
 - စာရင္းလိုက္အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၉၀
 - လန္ဒန္  ၇၁၊ ၂၀၈
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅၊ ၂၁၆
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္  
   (MMP)  ၂၂၁
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၉
 - လုိအပ္သည္ထက္ ပုိ၍ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရေသာ  
   ေဒသမ်ား  ၁၉၂
 - စေကာ့တလန္ပါတီ  ၂၂၁
 - တတိယအင္အားစုပါတီ  ၂၁၆
 - ေဝလႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္  ၂၁၇
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၉၀
  
• ဗင္ႏြာတူ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  ၄၇၊ ၁၇၆
  
• ဗင္နီဇြဲလား  
 - အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား  ၁၄၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁

 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက်စနစ္  
   (MMP)  ၄၇၊ ၁၄၂
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃၊ ၂၀၅
  
• ဗီယက္နမ္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၇၈
  
ဘ  
  
• ဘဟမ္မတ္(စ္)  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
  
• ဘာရိန္း -  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ဆႏၵမဲျပားမ်ား  
 -ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္  
 ဆႏၵမဲျပား၏ရႈပ္ေထြးမႈ -  ၁၅
 - ဒီဇုိင္း  ၂၃၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇုိင္းႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံ -  ၇
 (ႏိုင္ငံအမည္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအလုိက္  
 ေဖာ္ျပေပးထားသည့္ ဇယားကုိလည္း  
 ထပ္မံ ၾကည့္ရႈပါ) 
  
• ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ -  ၅၀
  
• ဘယ္လ္ဂ်ီယံ  
 - ကုိလိုနီႏိုင္ငံမ်ား  ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၅၀
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္   ၂၁၅
 - ဥေရာပ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား   ၂၁၆၊ ၂၁၈
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္   ၂၁၈
 - မလာမေနရ မဲေပးစနစ္   ၁၉၆
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား   ၁၉၀

စာည
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• ဘယ္လဇ ္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၅၀
 - အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္   ၅၀
  
• ဘီနင္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၁
  
• ဘာျမဴဒါ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၅၁
  
• ဘူတန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
    သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
  
•  ဘုိလီဗီယား  
 - CONDEPA  ၁၉၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၁၉၆
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္  
   (MMP)  ၄၇၊ ၁၄၂၊ ၁၉၀
 - အစားထုိးကုိယ္စားလွယ္မ်ား  ၂၃၆
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၉၀
  
• ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇက္ဂုိဗီးနီးယား  
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၇၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ဆႏၵမဲေပးျခင္း -  ၁၉၈
  
• ေဘာ့ဆြာနာ  
 -ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
  သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၅၁
 -ရုိးရာမ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား - ၂၁၂
  
• ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံ   

 - အမ္ပါ -  ၁၃၄
 - ကုိယ္စားလွယ္ ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (BV) ၁၃၄
 - ယင္းႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္  
   ဆႏၵမဲေပးျခင္း -  ၁၃၀
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္  ၁၃၄၊ ၁၃၅၊ ၁၃၆
 - ကုိယ့္လူကုိယ္ေမြးေသာ 
   အေလ့အထမ်ား  ၁၃၅၊ ၁၃၈
 - အေျခခံဥပေဒမ်ား  ၁၃၃၊ ၁၃၈
 - D’Hondt ပုံေသနည္း  ၁၃၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၀၂)  ၁၃၃
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၃၄
 - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္  
   မဲဆႏၵနယ္  ၁၃၇
 - မဲဆႏၵနယ္ အရြယ္အစား  ၁၃၅၊ ၁၃၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၁
 - ဖက္ဒရယ္ဝါဒ  ၁၃၈၊ ၁၃၉
 - ပထဝီအေနအထား  ၁၃၇
 - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား  ၁၃၃
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား  ၁၃၃၊ ၁၃၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးျပဳကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၃၀၊ ၁၃၄၊  
   ၁၃၈
 - မဲဆႏၵရွင္မညီမွ်မႈ  ၁၃၄
 - စစ္အစုိးရ  ၁၃၃
 - မုိင္နပ္စ္ ဂ်ာရစ္ျပည္နယ္  ၁၃၆
 - လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္မဲ၊ တန္ဖုိးတစ္ရပ္  
   (OPOVOV) စနစ္  ၁၃၄
 - ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၃၆-၁၃၉၊ ၁၃၄၊ ၂၀၇
 - ဦးစားေပးဆႏၵမဲမ်ား  ၁၃၆
 - သမၼတစနစ္  ၁၃၈၊ ၂၀၇
 - မဲခြဲတမ္း  ၁၃၄၊ ၁၃၇
 - ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း  ၁၃၇
 - ေဒသတြင္း မညီမွ်မႈ  ၁၃၄
 - ေဒသႀကီးမ်ား  ၁၃၅
 - ဆာအုိပူလုိေဒသ  ၁၃၄
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၁၃၃
 - ဆႏၵမဲအနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္မ်ား  ၁၃၄
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၁၃၃
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား  
   ဆက္ႏြယ္မႈ  ၁၃၇
 - ကုံလုံႀကြယ္ဝမႈကုိ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း  ၁၃၅
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• ဘရူးႏိုင္း ဒါရူစလင္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
  
• ဘူေဂးရီးယား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ -  ၂၀၇
  
• ဘာကီနာ ဖက္ဆုိ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
  
• ဘာရြန္ဒီ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
  
• ဘုရွ္ (သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ဒဗယ္လ်ဴဘုရွ္) -  ၂၀၅
  
• ဘူသယ္လဇီ (မင္ဂုိေဆာ္သုိ ဘူသယ္လဇီ) -  ၁၀၉
  
မ  
  
• ျမန္မာ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
 - အႏုိင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ -  ၅၀
  
• Circonscription  
 (မဲဆႏၵနယ္၏ သီးျခားအေခၚအေဝၚတစ္မ်ဳိး)  ၂၆၄
  
• မဲဆႏၵနယ္ (Constituency) ၂၆၅
  
• မဲဆႏၵနယ္ (Electoral district) ၂၆၆
( မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
 
• ‘မဲဆႏၵရွင္’ (Elector) ၂၆၆
  
• မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  
 - ေရးဆြဲျခင္း  ၂၃၃-၄၊ ၂၆၄၊ ၂၈၃-၅

 - ျခယ္လွယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  ၁၉၂-၃
 - နယ္နိမိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္  
   လုိအပ္ေသာအခ်ိန္  ၁၉၇
  
• မဲဆႏၵနယ္မ်ား   
 - ပ်မ္းမွ်မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၂၆၃
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား၊  
  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္  
  မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၇၊ ၂၃၄
 - တစ္ဆက္တည္းရွိေနေသာ မဲဆႏၵနယ္  
   (အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္)  ၂၆၅
 - (မဲဆႏၵနယ္၏) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၆
 - ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ ေဖာ္က်ဳးႏိုင္သည့္ 
   မဲဆႏၵနယ္  ၂၆၈
 - ညီညႊတ္မွ်တမႈကုိ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္သည့္ 
   မဲဆႏၵနယ္  ၂၆၉
 - မဲဆႏၵနယ္ ပမာဏ  
 - ပ်မ္းမွ်ပမာဏ  ၂၆၃
 - ေျပာင္းလဲေနေသာ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၃၁
 - (မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ) 
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က ္ ၅၊ ၁၇၆
 - လူနည္းစုမ်ားႏွင္ ့
  မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ ၁၂၂
 - ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္  
     ပုိေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္  ၂၇၀
 - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္  
   မဲဆႏၵနယ္  ၂၃၃၊ ၂၇၃
  
• မဲေပးမည့္သူပမာဏ (အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္) ၂၆၇
  
• မိမိတုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားသက္သက္အနက္  
 မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း -  ၆၂
 - ယင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၇
  
• မ်ဳိးစပ္စနစ္မ်ား  ၂၆၈
  
• မက္ဆီဒိုနီးယား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
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• မက္ဒါဂက္စတာ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - စနစ္ေရာ -  ၃၄
  
•  မဲဆႏၵနယ္မ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈ မညီမွ်ျခင္း -   
   ၄၀၊၆၂၊ ၁၃၄၊ ၂၇၀
•  မာလာ၀ီ   
 - ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္  ၄၀
 - ကြန္ဂရက္ပါတီ  ၄၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၀၀၄)  ၄၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ 
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPFP)  ၆၁
 - ‘အက်ဳိးတူအုပ္စုမ်ား’ -  ၂၁၁
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား -  ၂၀၃
 - ယူႏိုက္တပ္ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး -  ၄၀
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၂၁၁
  
• မေလးရွား   
 - ဘာရီဆန္ အစုိးရ -  ၅၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၅၀၊ ၅၁
  
• ေမာ္လဒုိက္   
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• ေမာ္လတာ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  
   ၄၇၊ ၁၁၀၊ ၁၁၈၊ ၂၁၃၊ ၂၁၈
  
• မန္ ကၽြန္းႏိုင္င ံ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• မင္ဒဲလား ( နယ္ဆင္ မင္ဒဲလား)  ၆၂၊ ၆၃

  
• မာရွယ္ကၽြန္းစုမ်ား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - အေဝးေရာက္မဲေပးစနစ္  ၁၉၅
  
• ေမာ္ရီေတးနီးယား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၇၈
  
• ေမာရိသွ်   
 - ‘အေကာင္းဆုံး အရႈံးသမား’ စနစ္  ၁၉၂
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္  ၂၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္မ်ား  ၈ 
  
• မကၠဆီကုိ  
 - တာဝန္ယူမႈ  ၁၅၅
 - ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ၁၅၅
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္  ၁၅၁၊ ၁၅၂
 - ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား  ၁၅၁
 - ကြန္ဂရက္  ၁၅၁
 - D’Hondt ပုံေသနည္း  ၁၅၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား     
  - ၁၉၇၉  ၁၅၂
  - ၁၉၈၂  ၁၅၂
  - ၁၉၈၅  ၁၅၂
  - ၁၉၈၈  ၁၅၀၊ ၁၅၁
  - ၁၉၉၄   ၁၅၀၊ ၁၅၃
  - ၁၉၉၇  ၁၅၂၊ ၁၅၃
  - ၂၀၀၀  ၁၅၀၊ ၁၅၁၊ ၁၅၃
  - ၂၀၀၃  ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၃
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၅၁၊ ၁၅၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၃၀၊  
   ၁၅၀-၁၅၅
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 - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲခုံရုံး  ၁၅၄
 - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕ (IFE)  ၁၅၂-၁၅၃
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၁၅၁၊၁၅၂
 - ဂရင္းစ္ပါတီ  ၁၅၁
 - Hare မဲခြဲတမ္း  ၁၅၂
 - အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရးပါတီ  
   (PRI)  ၁၅၁-၁၅၅
 - အႀကီးဆုံးအႀကြင္းရေစသည့္နည္း  ၁၅၂
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၅၁-၁၅၄
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္  
   ၄၇၊ ၁၄၂၊ ၁၄၂
 - အမ်ဳိးသားစြမ္းေဆာင္ေရးပါတီ (PAN)  ၁၅၂
 - လုိသည္ထက္ပို ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရျခင္း  ၁၅၃
 - ဒီမုိကရက္တစ္ေတာ္လွန္ေရးပါတီ  ၁၉၀
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၅၅
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - သမၼတစနစ္  ၁၅၀၊ ၁၅၄
 - ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈကုိ     
   တားျမစ္ျခင္း  ၁၅၀၊ ၁၅၄
 - ေတာ္လွန္ေရး  ၁၅၁၊ ၁၅၅
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၁၅၁၊ ၁၅၃
 - အာဏာခြဲေဝျခင္း  ၁၅၁
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္   
   ၁၅၁-၁၅၂
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၈၉
  
• မက္ခရုိနီးရွား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• မိြဳင္ ( သမၼတ ဒန္နီယယ္ အာရပ္မြဳိင္)  ၁၃၈
  
• ေမာ္လ္ဒုိဗာ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• မုိနာကုိ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• မြန္ဂုိလီယာ  

 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - မြန္ဂုိလီယာ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးပါတီ  ၃၉
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၃၉
  
• မြန္စတာရတ္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• ေမာ္ရုိကုိ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  
• မုိဇမ္ဘစ္ခ္  
 - က်င့္သုံးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၄၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
 - အလႊာအမ်ားအျပား ထားရွိေသာစနစ္၊  
   ယင္း၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၀
  
• ေျမာက္အုိင္ယာလန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  
  -၁၉၉၈ ၁၆
  -၂၀၀၃ ၁၆
 - Good Friday သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ   
   ေရြးေကာက္ပြဲ  ၁၆
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၆
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္   
   ၁၆၊ ၁၁၀၊ ၂၁၆၊ ၂၄၂
  
•မဲအသာရမႈကုိၾကည့္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း 
ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္စနစ္ (အႏုိင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ 
(FPTP) ကုိၾကည့္ပါ) 
  
•မဲခြဲတမ္း   
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၂
 - ယင္းကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ပုံေသနည္း  ၃၂
 (ႏိုင္ငံအမည္မ်ား ၊ မဲခြဲတမ္းအသီးသီးႏွင့္  
 ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း  

စာည
ႊန္း
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 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
  
• မဲဆႏၵနယ္ (Riding)  ၂၇၃
  
• မဲအပုိေဆာင္းခံစားခြင့္ရွိေသာ စနစ္  ၂၆၄၊ ၂၀၈၊ ၂၀၉
  
•မဲဆႏၵရွင္မ်ား   
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈ  ၁၈
 - ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ခံျခင္း  ၂၄၇
 - မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရး  ၃၃၊ ၉၁၊ ၂၃၅
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ မွ်တမႈ  ၁၇
 - အစုိးရအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈ  ၁၈
 - အုပ္စုမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္စဥ္းစားျခင္း  ၁၆
 - လႊမ္းမုိးမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း  ၂၄၄
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ အစမ္းက်င္းပေသာ  
   ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၃၂
 - ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ  ၁၉
 - မွတ္ပုံတင္ျခင္း  
   - ယင္း၏ခက္ခဲနက္နဲမႈ  ၂၃၄
   - ယင္းအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား  ၃၆၊ ၂၃၄
 - ေလွ်ာ့တြက္ျခင္း  ၂၄၃
  (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း  
 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
  
ယ  
  
• ယူဂန္ဒါ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၈၉
  - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၁၃၃
  
• ယီမင ္
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇
  
• ယူဒုိရုိႏုိ (ဆူစီလုိ ဘန္ဘမ္း ယူဒုိရုိႏုိ)  ၁၀၇
  
• ယူဂုိ ဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ  ၁၉၈

 (ဆာဘီးယားႏွင့္ မြန္တီနီဂရုိ   
   တုိ႔ကုိလည္းထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)  
ရ  
  
• ေရြးေကာက္ပြဲ ပုံေသနည္း 
 - အမတ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယင္းပုံေသနည္း  ၇၊ ၂၆၆
  
• ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ   
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ -  ၂၆၆
  
• ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (EMB) ၏   
 အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၆
  
•   ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္ျခင္း  
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း  ၇
 - ယေန႔ေခတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္စနစ္  ၁၅
  
• ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ  
   ဥပေဒျပဳ႒ာန္းခ်က္မ်ား -  ၂၆၆
  
• ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
 - ယင္းကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း -  ၂၄၇
 - ယင္း၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊  
   ေနာက္ပုိင္းျပင္ဆင္မႈမ်ား  ၂၄၇
 - ယင္းပုံစံတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား  ၃၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္  
      မသိမသာေျပာင္းလဲျခင္း  ၄၁
 - သက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း  ၃၃
 - အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အႀကံဉာဏ္  ၃၃
 - အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမွ သင္ယူျခင္း  ၂၄၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္  
   စနစ္ေဟာင္းမ်ား -  ၂၄၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ရရွိမႈ -   ၂၄၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား -  ၂၃၁
 - ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား  ၃၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္  
   အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား  ၂၄၆
 - မၾကာမီအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  ၃၅
 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ား  ၃၂
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 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တင္းခံေနျခင္း  ၃၀
 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ တုန္႔ျပန္ျခင္း  ၃၃
 - အတတ္ပညာပုိင္းအရ အသြင္ယူေလ့က်င့္ျခင္း   
   (Simulation) ၃၂
 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာမ်ား  ၃၄
 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ နားလည္လာျခင္း  ၃၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ  
   ပုံစံေရးဆြဲသူမ်ား  ၂၃
•  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား   
 - တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း  ၂၃၀
 - လက္ခံက်င့္သုံးေရး လုိအပ္ခ်က္  ၃၁
 - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္  
    ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ၂၃၃-၂၃၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား  ၄၊ ၃၉
 - ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ  
 - အမွတ္တမဲ့ ေရြးခ်ယ္မိျခင္း  ၁
   စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ား  ၂၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏  
   ေနာက္ခံအေၾကာင္း  ၂
 - ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ  
   ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား -  ၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္  
   ကုန္က်စရိတ္ -  ၂၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏  
   အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား -  ၁၊ ၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အေရးပါမႈ -  ၁၊ ၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္  
   ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား -  ၂၁
 - ေရရွည္/ေရတုိ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း  ၂၄၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္  
   ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္မႈ  ၁-၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏  
   ႏုိင္ငံေရးဘဝအေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ  ၁-၃
 - ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ  
   ေရြးခ်ယ္္ခဲ့ျခင္း  ၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္  ၂၄၃
 - ႏိုင္ငံသားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
   ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၊ ၂၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား  
   အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္း  ၁-၆၊ ၄၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈ  ၂၀

 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း ၉၊ ၂၄၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏  
   ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား  ၂၄၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏  
   ကုန္က်စရိတ္  ၂၃၃-၂၃၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏  
   အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၆၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ ဒီဇုိင္း 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  
   အႀကံျပဳခ်က္  ၂၄၁-၂၄၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇုိင္းအား  
   စစ္ေဆးရန္စာရင္း  ၂၄၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇုိင္းအတြက္  
   စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၇၊ ၁၃-၂၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အစုိးရ -  ၁၆-၁၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား-  ၂၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း -  ၂
 - ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း  ၂၄၃
 - မွ်တမႈ  ၁၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား  ၄၊ ၅၊ ၃၉
 - အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္  ၄၂-၄၇၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆
 - ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ -  ၂၃၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပု ံ ၄၀၊ ၁၂၉
 - မ်ဳိးစပ္စနစ္  ၂၆၈
 - ထည့္သြင္းပါဝင္မႈ၏ အေရးႀကီးပုံ -  ၂၄၃
 - မဲဆႏၵရွင္ကုိေလွ်ာ့တြက္မိျခင္းက လႊမ္းမုိးမႈရွိပုံ -   
   ၁၆၂၊၂၄၆
 - အေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရန္  
   လုိအပ္ေသာအခ်ိန္ -  ၁၉၇
 - ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း -  ၂၄၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  
   တရားဝင္မႈ -  ၁၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား စိတ္ဝင္စားမႈ  
   ျမင့္မားလာျခင္း  ၃၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး/  
   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆက္ႏြယ္မႈ -  ၁၁
 - တရားဝင္မႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း -  ၂၄၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအား 

စာည
ႊန္း
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    ႀကဳိးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း -  ၇
 - ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ -  ၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ား  ၁၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ မူလအစ -  ၂၃
 - ေဆးေတာ္ႀကီးဟူ၍ (ပနာဆီးယား) ၂၄၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ  
   ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း  ၁၇
 - ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး  
   အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမူေဘာင္  ၁၁-၁၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၈၊ ၂၃၀
 - ဆႏၵမဲေပးရမည့္ ရက္အေရအတြက္  ၂၃၆
 - ဦးစားေပးမႈကုိ ေပၚေပါက္ေစျခင္း  ၂၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ -  ၃၉
 - စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၉၊ ၃၃
 - ေဒသအလုိက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔အသုံးျပဳပုံ -  ၇၁
 - ကုိယ္စားျပဳခြင့္လိုသည္ထက္ ပုိရရွိေနေသာ  
   ေဒသမ်ား  ၁၉၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏  
    တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ -  ၂၄၅
 - ရုိးရွင္းမႈ  ၂၄၂
 - လူမႈႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာ  ၁၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
    တည္ၿငိမ္ေသာအစုိးရ  ၁၆-၁၈
 - စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ျခင္း  ၂၃၅
 - ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား  ၂၄၂
 - လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား  ၁၈၆၊ ၁၉၆-၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ  
   ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား  ၂၄၈
 - ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္း  ၂၃၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပညာေပးျခင္း ၂၃၅
 - မဲေပးသူ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၂၃၄
 - ဆႏၵမဲမွ အမတ္ေနရာ ေျပာင္းလဲရာတြင္  
   သက္ေရာက္ပုံ  ၂၈၀-၂၈၂
(ဆႏၵမဲႏွင့္ အမတ္ေနရာမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ထပ္မံ 
ၾကည့္ရႈပါ) 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္  
   မဲဆႏၵေပးျခင္းအျပဳအမူ -  ၁၆

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ 
အသီးသီး၏အမည္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း ထပ္မံ 
ၾကည့္ရႈပါ ) 
  
• ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  
  - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ဒီမုိကေရစီေရးေျပာင္းလဲျခင္း -  ၂၉
 - အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက်ပ္အတည္း  ၂၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္   
   ဥပေဒျပဳျခင္း -  ၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္  
   လုပ္ငန္းစဥ္  ၂၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္း -  ၂၉
 - ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာ -  ၂၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း  ၁
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာမ်ား  ၃၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္  
   ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ၁
 -  အခ်ဳိးညီမွ်မႈရရွိရန္ အလားအလာမ်ား  ၃၆
 - ကမာၻအႏွံ႔အျပား ေရြးေကာက္ပြဲစနစ ္
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  III, ၃၆
  
• ေရာေႏွာထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္     
 (MMP)  
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၁၄၈၊ ၁၈၇
 - ဆႏၵမဲျပားမ်ား  ၁၆၁၊ ၂၃၅
 - အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား ၁၄၂
 - ယင္းစနစ္အသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ား  ၁၄၂
 - ယင္းစနစ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၂၊ ၂၇၀
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၁၄၈၊ ၁၈၇
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၁၄၂
 - ယင္းစနစ္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား  ၄၊ ၄၂
 - အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ပထဝီေဒသ  ၁၄၈
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အရြယ္အစား  ၁၄၈
 - လႊတ္ေတာ္တြင္း ရထုိက္သည့္  
   အမတ္ေနရာထက္ ပုိမုိရရွိျခင္း  ၁၄၈
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၄၈
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 - ဗ်ဳဟာနည္းက် တြက္ခ်က္၍ မူမမွန္မဲေပးျခင္း  ၁၄၈
 - ဆႏၵမဲမ်ားအား အမတ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း  
   ၁၄၈၊ ၂၈၁
  
• ရာမုိ႔စ္ (ဖီဒယ္ ရာမုိ႕စ္)   
၂၀၃
  
• ေရာ္ဘင္ဆင္ (သမၼတ ေမရီ ေရာ္ဘင္ဆင္)   
၂၀၈
  
• ရုိေမးနီးယား  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
  
• ရုရွားျပည္ေထာင္စု  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္  ၄၄၊ ၁၆၂
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၂၂၉
 - ေထာက္ခံမဲ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္  
   သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၂၀၇
  
• ရ၀မ္ဒါ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ  
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၈၉
  
• ရွင္နာဝပ္ထရာ ( သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ထရာ)  ၁၆၈
  
လ  
  
• လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေသာ စနစ္မ်ား  
 - မတူကြဲျပားေသာနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္  
   တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား   ၁၂
(အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)  
  
• လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အတန္းစားကုိ ေက်ာ္လြန္၍  
 ႏိုင္ငံေရးသစၥာေစာင့္သိမႈ  ၂၆၅

  
• လက္စြဲစာအုပ္  
 - ဤစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္  ၂၊ ၃၊ ၆
 - ဤစာအုပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  
   ပုံစံေရးဆြဲသူမ်ား  ၆
 - ဤစာအုပ္မွ အေလးေပးထားသည့္ အရာ -  ၃၊ ၅
 - ဤစာအုပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား -  ၃၊ ၅
 - ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း ၄
 - ဤစာအုပ္အား အသုံးျပဳျခင္း  ၄-၇
  
• လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ၁၄
  
• လားဂုိးစ္ ( ရီကာဒုိလားဂုိ႔စ္ )  ၁၂၄
  
• လာအုိ  
 - ကုိယ္စားလွယ္ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၆၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ  
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
  
• လက္တင္အေမရိက  
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၂၊ ၄၄
 - အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား  ၈၇
 - သမၼတစနစ္မ်ား  ၁၂၊ ၂၀၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၅၊ ၂၀၇
 - မလာမေနရမဲေပးစနစ္  ၁၉၆
  
• လတ္ဗီယာ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ -  ၂၁၈
  
• လာဗင္ ( ဂ်ဳိအာကြင္ လာဗင္ )  ၁၂၄
  
• လက္ဘႏြန္  
 - ကိုယ္စားလွယ္ ဗဟုိျပဳ ဗဟု/အမ်ားစုစနစ ္ ၆၃၊ ၁၉၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၁၆၉ ၂၅၄
  
• လီေဆာ္သုိ  
 - ဘာေဆာ္သို အမ်ဳိးသားပါတီ (BVP)  ၅၂၊ ၁၄၃
 - အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား  ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၅၈

စာည
ႊန္း
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 - ဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္  ၁၇
 - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ  ၁၄၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ( ၁၉၉၈)  ၁၇၊ ၅၂
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၄၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  
   ၁၇၊ ၁၄၄-၁၄၅၊ ၂၄၁
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၁၇
 - လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  ၁၄၆
 - ၾကားျဖတ္ႏိုင္ငံေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (IPA)   
   ၁၄၄-၁၄၅၊ ၁၄၆
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္  ၁၄၈
 - လီေဆာ္သုိ ဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္ (LCD)  ၁၄၃၊ ၁၄၆
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးက်စနစ္  
   (MMP)  ၄၄၊ ၄၇၊ ၁၄၆၊ ၁၄၄
 - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္  ၁၄၄၊ ၁၄၆
 - အတုိက္အခံမ်ား  ၁၄၃၊ ၁၄၅
 - စင္ၿပဳိင္စနစ္  ၁၄၄
 - ဆႏၵခံယူပြဲ  ၁၄၆
 - ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အေရအတြက္  ၁၄၅
  
• လစ္ေဘးရီးယား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲ ၁၉၉၇- ၂၃၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
  
•လစ္ဗ်ား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
  
• လုိက္တန္စတိန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
  
• လစ္ဂ်္ဖာ့တ္ ( အာရင္ လစ္ဂ်္ဖာ့တ္) -  ၄၃
  
• လစ္သြားနီးယား  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈

 - စင္ၿပဳိင္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္  ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၁၆၂၊ ၂၀၇
  
• လူလာဒါေဆးလ္ဗား  
( လူအဇ္ အင္နာဆီယုိလူလာဒါေဆးလ္ဗား)  ၁၃၃
  
• လူဇင္ေဘာ့ဂ္    
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၆
  - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၁၄၀၊ ၂၁၈
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅
  
• လုပ္ယူထားေသာအမ်ားစု  
 - ယင္းစနစ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၀
  
• လူနည္းစုမ်ား  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား  ၉၊ ၁၉၁-၁၉၃
 - ၎တုိ႔အား ေဒသအဆင့္တြင္  
   ျမွင့္တင္ေပးျခင္း  ၁၂
 - ၎တုိ႔အား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္  
   ပါဝင္ခြင့္မေပးျခင္း  ၁၂
 - ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ  ၁၉၁-၁၉၃
 - ဖယ္ခ်န္အမတ္ေနရာမ်ား  ၁၉၂
(ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအမည္မ်ား ေအာက္တြင္ 
လည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)  
 
  
• လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္မဲ၊ တန္ဖုိးတစ္ရပ္ (OPOVOV)  ၂၇၁
  
• လႊတ္ေတာ္ထားရွိေသာစနစ္  
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္  ၁၂-၁၃
  
• လႊတ္ေတာ္စနစ္  
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္  
   ဆက္ႏြယ္မႈ  ၂၀၂
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား  
    အတြက္ မတူညီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား   
   ၂၁၁-၂၁၃
  
• လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ (SNTV)  
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၁၇၇
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 - ဆႏၵမဲျပားမ်ား  ၂၃၅
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအစား  ၄
 - ေဖာက္သည္လက္သပ္ေမြးႏိုင္ငံေရး  ၁၈၃
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၂၊ ၂၇၃
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၁၈၄
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၁၇၆-၁၈၃
 - မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၁၂၆-၁၂၈
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၂၃၃
 - အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ လူနည္းစုပါတီမ်ား  ၁၇၇၊ ၁၈၃
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၇၇၊ ၁၈၃
  
•  လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ (STV)  
 - အားသာခ်က္မ်ား  ၁၁၇
 - ဆႏၵမဲျပားမ်ား  ၁၁၆၊ ၂၃၅
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း  ၁၁၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ေဖာက္သည္လက္သပ္ေမြး  
   ႏိုင္ငံေရး  ၁၁၈
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၂၊ ၂၇၃
 - အားနည္းခ်က္မ်ား  ၁၁၂၊ ၁၁၈
 - ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား  ၁၀၉-၁၁၈
 - Droop မဲခြဲတမ္း  ၁၀၉
 - မဲဆႏၵနယ္ နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၂၃၃
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအႏြယ္  ၄
 - အသုံးျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇၊ ၈၇
 - ယင္းစနစ္ႏွင့္ ပထဝီေဒသ  ၁၁၇
 - တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား  
   ဦးစားေပးျခင္း  ၁၁၃
 - အမီွအခုိကင္းသူမ်ား  ၁၁၇
 - ပါတီစာရင္း အသုံးျပဳသည့္နည္း  ၁၁၇
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္  ၁၁၈
 - မဲခြဲတမ္းမ်ား  ၁၀၉၊ ၁၁၀
 - လတ္တေလာအက်ိဳးကုိသာ ၾကည့္တတ္ျခင္း  ၁၁၃
 - ယင္းစနစ္၏ဆန္းျပားမႈ  ၁၁၇၊ ၁၁၈
 - အစြန္းထြက္တန္ဖုိးမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း  ၁၁၈
 - ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္း  ၁၁၇၊ ၁၁၈
 - မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးျခင္း  ၂၃၅
  
• လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား  ၁၁၉၊ ၁၂၅
  
• လုိသည္ထက္ပုိရထားေသာ  

 အမတ္ေနရာ Uberhangsmandat  ၂၇၅
  
၀  
  
• ဝါဒီ ( အဗၺဒူလာယီ ဝါဒီ)  ၁၇၀
  
• ေဝလႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္  ၂၂၁
  
သ  
  
• သီးျခားေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိးတူးပူးေပါင္းျခင္း  
 (apparentement) -  ၁၇၇၊ ၂၆၃
  
• သမၼတစနစ္မ်ား  
 - ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၁၂၊ ၂၀၁၊  
   ၂၀၂-၂၁၀၊ ၂၄၁
 - ယင္းတို႔ႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၂
 - သမၼတႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆက္ႏြယ္မႈ  ၁၂၊ ၁၉၊ 
   ၂၀၂
 - မိမိအေျခစုိက္ေဒသမ်ားအျပင္ အျခားေဒသမ်ား၌ပါ   
   မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္း  ၂၁၀
  
• သမၼတႏွင့္ တစ္ဝက္သက္ဆုိင္ေသာစနစ္  ၁၂၉-၁၃၀
  
• သီရိလကၤာ  
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၂၀၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၀
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၃၀
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၈
 
ဟ  
  
• Hagenbach – Bischoff မဲခြဲတမ္း -  ၂၆၇
• ေဟတီ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈၊ ၂၀၅
  
• Hare မဲခြဲတမ္း -  ၁၀၁၊ ၁၅၂၊ ၁၇၁၊ ၂၆၇
  

စာည
ႊန္း
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• ေဟး ( ေသာမတ္စ္ ေဟး ) -  ၁၁၀
  
• ဟုိလီဆီး ( ဗက္တီကန္ၿမဳိ႕ေတာ္)  
- ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
 သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  
• ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၂၅၄
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
  
• ဟန္ေဂရီ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၈
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၈
 - စနစ္ေရာ  ၁၈၅
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ 
    အခ်ဳိးက်စနစ္  ၄၇
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၁၄၂
  
အ  
 
• အာဖဂၢန္နစၥတန္  
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ   ၂၀၆
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား   ၂၅၀
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  ၄၇၊  
   ၁၇၆
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္   ၂၀၇
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား   ၁၉၀၊ ၁၉၁
  
• အာဖရိက 
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၄၇၊ ၅၀၊ ၅၃
 - အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္  ၂၃၆
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၄၅၊ ၄၇၊  
   ၁၄၀
 - စနစ္ေရာမ်ား  ၄၂
 - အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား  ၈၇
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၂၀၇
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၁၅၂၊ ၅၃

 (ႏိုင္ငံအမည္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ။) 
  
• အာကိဗ္ (သမၼတ အက္စကာ အာကိဗ္) ၈၁၊ ၈၅
  
• အယ္လ္ဘန္နီးယား 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစ ံ ၁၆၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၀
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးက်စနစ္  
   ၄၇၊ ၁၄၁
 
• အယ္ဂ်ီးရီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၀
 - အစၥလာမ့္ကယ္တင္ျခင္းတပ္ဦး ၈၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ ္ ၈၀
  
• အလန္ဒီ၊ (သမၼတ ဆာေဗဒါ အလန္ဒီ)  ၂၀၂
  
• အင္ဒုိရာ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ -  ၁၆၃
 - အင္ဒေရ၊ (ကားလ္ အင္ဒေရ) -  ၁၁၀
  
• အင္ဂုိလာ  
 - ျပည္တြင္းစစ္  ၈၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)  ၇၉
  
• အင္ဂြီလာ   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
  
• အင္တီဂြါႏွင့္ ဘာဘူဒါ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ၂၅၀
  
• အာရာဖတ္ (ယာဆာ အာရာဖတ္)  ၆၅
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• အာဂ်င္တီးနား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ပါရြန္နစ္ ပါတီ (Peronist Party) -  ၁၉၀
 - အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၈၇
 - ေတာ္လွန္ေရးျပည္သူ႔သမဂၢ  
   (Radical Civic Union)  ၁၉၀
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ -  ၂၀၇
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား -  ၁၉၀
  
• အာေမးနီးယား  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ၂၅၀
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ -  ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ (TRS)- ၂၀၅
  
• အာရုဘာ 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
  
• အာရွ  
 - အႏုိင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ (FPTP) -  ၄၇၊ ၅၀
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၁၄၀
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ -  ၄၇
  
• အာဏာရွင္စနစ္မ်ား -  ၁၅၊ ၂၃၊ ၁၉၈
  
• အာလ္ဝင္(ပတၳရီဆီယုိ အာလ္ဝင္) -  ၁၂၂
  
• အဇာဘုိင္ဂ်န ္
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္ -  ၁၆၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ -  ၁၆၂၊ ၂၀၇
  
• အပုိင္းကိန္းပုံစံျဖင့္ ဦးစားေပးမႈကုိ  
 တြက္ခ်က္ယူေသာ မဲေပးစနစ္ (BC) 
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၂၃၅
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအစား  ၅
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၄၂၊ ၁၈၄၊ ၂၆၄
 - ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  ၄၃၊ ၄၅၊  

   ၄၆၊ ၄၇
 - မြမ္းမံထားေသာစနစ္၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၀
 - မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရး ၂၃၅
  
• အသုိက္အဝန္းတူ ဘုံအုပ္စုမ်ား 
 - ယင္းဘုံအုပ္စုတုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ  ၁၉၂-၁၉၄
 - ယင္းဘုံအုပ္စုအလုိက္  
    အမည္စာရင္းစီစဥ္မႈ  ၁၉၃-၁၉၄
  
• အစားထုိးအမတ္ေနရာမ်ား  ၂၆၅
 (ယင္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံအမည္မ်ားႏွင့္  
 ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား ေအာက္တြင္လည္း  
 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
  
• အပယ္ခံပုဂၢဳိလ္မ်ား  ၁၉၈
  
• အေရွ႕ဂ်ာမနီ  
 - (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား -  ၁၃၀
 - စာရင္းလုိက္အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၁၃၀
  
• အေရွ႕ဥေရာပ  
 - စာရင္းလုိက္အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၄၇
 - ပူးတြဲစင္ၿပဳိင္စနစ္  ၄၇
  
• အီေကြေဒါ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၂၂၉
 - သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ စနစ္ -  ၂၀၈
  
• အီဂ်စ္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၇၈
  
• အယ္လ္ဆာဗေဒါ  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  
•  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

စာည
ႊန္း
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 - အလြယ္တကူ မဲေပးခြင့္ရွိျခင္း  ၁၅
 - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ား  ၇၊ ၂၀
 - ဆႏၵမဲျပား လုံၿခဳံမႈ  ၁၉၄
 - ကုန္က်စရိတ္  ၂၀၊ ၂၀၂၊ ၂၀၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (EMB)  ၃၃
 - အနာဂတ္အစုိးရႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၅
 - အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝျခင္း  ၁၅
 - အစမ္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း  ၃၂
 - လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္မဲ  ၂၁
 - ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္လာျခင္း  ၁၅
 - ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၉၇
 - ေရြးေကာက္ခံရေသာ အဖြဲ႕၏စြမ္းပကား  ၁၅
 - အခ်ိန္လႊဲ၍က်င္းပျခင္း  ၁၉၄
 - အရွည္ တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ  ၂၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား  
   အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း  ၁၉၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲလာေရာက္သူမ်ား  ၁၈၇၊ ၁၉၆
 - (ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိ ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ)  
  
• အီေကြတာရပ္ဝန္းရွိ ဂီနီႏိုင္ငံ 
 -  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
    သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၃
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
  
•  အယ္ရစ္ႀတီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊   
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  
• အေျခခိုင္ၿပီးသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၄၇
 - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပုံ  ၂
 - အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္မ်ား  ၈၇၊ ၈၈
  
• အက္စတုိနီးယား   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၃
  
• အစုိးရမ်ား   
 - တာဝန္ခံမႈ -  ၁၈
 - အတုိက္အခံႏွင့္ အစုိးရမ်ား  ၁၉
  

• အုိက္စလန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၀၃
  
• Imperiali မဲခြဲတမ္း  ၂၆၈
  
• အခ်ဳိးမညီမွ်မႈ အညြန္းကိန္း  ၂၆၈
  
• အိႏိၵယ   
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံ  ၅၄
 - ဘာရာတီယာ ဂ်နတာပါတီ (BJP)  ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀
 - ကြန္ဂရက္ပါတီ  ၅၆၊ ၅၉
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားညီလာခံ  ၅၅
 - အေျခခံဥပေဒ  ၅၅၊ ၅၈
 - ဒီမုိကေရစီကာကြယ္ျခင္း  ၅၈
 - ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  ၅၉၊ ၁၉၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား    
  - ၁၉၇၁  ၅၆
  - ၁၉၈၉ -  ၅၇
  - ၁၉၉၆ -  ၅၇
  - ၁၉၉၉ -  ၅၇
  - ၂၀၀၄ -  ၅၇
 - အႀကိမ္ေရ -  ၅၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၄
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  
   ၁၀၊ ၁၈၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၅၅-၅၉
 - ဂ်နတာ ဒယ္လ္ပါတီ -  ၅၈
 - ေလာ့ခ္ဆာဘား ( ေအာက္လႊတ္ေတာ္)  ၅၅၊ ၅၆
 - ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား  ၅၇၊ ၁၈၉
 - အေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရန ္
   အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ထားရွိျခင္း  ၅၉
 - အမ်ဳိသားကြန္ဂရက္ပါတီ  ၅၉
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၀
 - လူဦးေရ  ၄၅၊ ၅၅
 - ရာဂ်ာ ဆာဘား ( အထက္လႊတ္ေတာ္ ) ၅၅
 - ဖယ္ခ်န္အမတ္ေနရာမ်ား  ၅၈၊ ၁၉၃
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၅၈
  
• အင္ဒုိနီးရွား   
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 - ကုိလုိနီစနစ္  ၁၀၁
 - မဲဆႏၵရွင္မ်ားညီလာခံ  ၁၀၁
 - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ  ၁၀၄
 - အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း  ၁၀၁
 - ျဖန္႔က်က္ေရး လုိအပ္ခ်က္  ၂၁၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၁၀၅
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား     
 - ၁၉၉၉  ၁၀၂
 - ၂၀၀၄  ၁၀၂
 - မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၈၇
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား  ၁၀၁-၁၀၈
 - သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - Hare မဲခြဲတမ္း  ၁၀၁၊ ၁၀၃၊ ၁၀၅
 - အစၥလာမ္  ၁၀၁
 - ဂ်ာဗား  ၁၀၂၊ ၁၀၆
 - အႀကီးဆုံး အႀကြင္းရေစသည့္နည္း -  ၁၀၁၊ ၁၀၃
 - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္  ၁၀၂၊ ၁၀၄၊ ၂၁၂
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၄၄၊ ၁၀၂၊  
   ၁၄၀၊ ၂၁၂
 - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္  ၁၀၁၊ ၂၁၂
 - လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္မဲ၊ တန္ဖုိးတစ္ရပ္  
   (OPOVOV)  ၁၀၅
 - ႏိုင္ငံျပင္ပမဲေပးစနစ္  ၁၉၆
 - ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္ရွိ ကၽြန္းေဒသမ်ား  ၁၀၆
 - မဲအသာရမႈကုိၾကည့္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္  
   တစ္ဦးတည္း ေရြးခ်ယ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္စနစ္  ၁၀၅
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၂၂၉
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၁၀၇၊ ၂၀၇၊ ၂၁၀
 - ေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္  ၁၀၇
 - တားျမစ္ခံထားရေသာ ေဒသတြင္းပါတီမ်ား  ၁၀၆
 - အမတ္ေနရာခြဲေဝျခင္း   ၁၀၇
 - လႊဲေျပာင္း၍မရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  
   ၁၀၆၊ ၁၇၆၊ ၂၁၂
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္  ၁၀၇၊ ၂၀၅
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၁၀၇
  
• အီရန္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ  
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ ္ ၂၀၇
  

• အီရတ္   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
  
• အုိင္ယာလန္ (ျပည္သူ႔သမၼတ အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံ)  
 
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၇၁၊  
   ၁၁၁၊ ၂၀၈၊ ၂၄၁
 - ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိသွ် -  ၁၁၁
 - ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၂၃၆
 - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
   အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ၁၁၂
 - ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဝိေသသလကၡဏမ်ား  ၁၁၃
 - ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား  ၁၁၂
 - ေဒးလ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ ္ ၁၁၁
 - စီးပြားေရးတုိးတက္  ၁၁၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ႀကံဆျခင္း  
   ၁၁၂၊ ၁၁၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ဖီအန္နာ ေဖးလ္  ၁၁၂
 - ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၁၁၂
 - ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ပထဝီေဒသ  ၁၁၂
 - တသီးပုဂၢလမ်ား ၁၁၃
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅
 - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၁၁၄
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား  ၇၁၊ ၁၁၁၊ ၂၀၈
 - ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား  ၁၁၂
 - အမတ္ေနရာအပုိဆု  ၁၁၂
 - ပါတီငယ္မ်ား  ၁၁၃
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  
   ၄၇၊ ၁၁၄၊ ၂၁၃၊ ၂၁၈
  
• အစၥေရး   
 - ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား  ၉၀
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ  
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ -  ၁၄၀
 - မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအေနျဖင့္  ၈၇၊ ၁၀၉၊ ၁၂၇
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္  ၉၁
  

စာည
ႊန္း
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• အီတလီ   
 - ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား  ၉၀
 - အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း  ၂၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ သက္ဆုိင္ရာ  
   အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၄
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  ၃၄
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၆
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား  ၂၁၅၊ ၂၁၈
 - ေရာေႏွာထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ 
    အခ်ဳိးက်စနစ္  ၃၄၊ ၄၇၊ ၁၄၂၊ ၁၄၂
 - ဆႏၵခံယူပြဲ  ၃၄
  
• အႀကီးဆုံး အႀကြင္းရေစသည့္နည္း   
   ၉၂၊ ၉၆၊ ၁၀၁၊ ၁၅၂၊ ၁၇၁၊ ၂၆၉
  
• ေအာက္လႊတ္ေတာ္  ၂၆၉
  
• အေ႔ရွအလယ္ပုိင္း   
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၄၇
  
• အုိရွန္နီယာ   
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး  
   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္ (AV)  ၇၁၊ ၂၄၁
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၄၅၊ ၄၇
  
• အုိမင္  
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၅၈
  
•  အြန္ထရုိင္ရို -  ၂၇
  
•  ေအာ္စလုိသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉၃) -  ၆၅
  
•  အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား   
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ  ၉၁
 - ယင္းစနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား  ၈၇-၈၉
 - ယင္းစနစ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္  ၄၁
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစံမ်ား  ၉၃
 - ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ား  ၁၇၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၂၀၁
 - ရႈပ္ေထြးမႈ  ၉၁
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၂

 - ယင္းစနစ္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား  ၉၀-၉၁
 - ေဆြးေႏြးခ်က္  ၈၇-၁၂၆
 - မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၁၁၉-၁၂၈
 - ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳသည့္ အႀကိမ္ေရ  
   ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပထဝီေဒသ  ၁၂၆
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ  
   အေၾကာင္းအရာမ်ား ၁၁၉-၁၄၀
 - ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၁၂၆
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား  ၉၂၊ ၁၉၁
 - လူနည္းစုပါတီမ်ား  ၈၉၊ ၁၂၈
 - ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္ ပုိေရြးခ်ယ္မည့္  
    မဲဆႏၵနယ္မ်ား  ၈၇
 - ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးအား မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္  
   သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား  ၈၇၊ ၁၀၉
 - ပါတီစာရင္းမ်ား  ၄၁
 - ပါတီပမာဏ  ၁၂၈
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား  ၈၊ ၁၀၊ ၈၈၊ ၉၁
 - ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း  ၉၀
 - ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး  ၄၁
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးညီမွ်မႈ  ၅၊ ၁၁၉
 - ေဒသတြင္းႀကီးစုိးမႈမ်ား  ၈၉
 - အမတ္ေနရာအပုိဆုမ်ား  ၈၈
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္  
   တစ္ပါတီအသာစီးရေနမႈမ်ား  ၁၇၊ ၁၈
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ  ၈၈
 - ယင္းစနစ္မ်ား၏ မ်ဳိးကြဲမ်ား  ၄၊ ၄၁
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံးအဆင့္  
 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ၁၂၈-၁၂၉
 - ယင္းစနစ္သုိ႔ဦးတည္သည့္ အလားအလာမ်ား  ၃၄
 - ႏွစ္လႊာထားရွိျခင္း  ၁၈၅
 - ယင္းစနစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား  ၈၇
 - ယင္းစနစ္မ်ား၏ ကြဲျပားမႈ  ၁၈၅
 - ‘ဆႏၵမဲေပးျခင္း’  ၉၂
 - အေလအလြင့္ျဖစ္သြားေသာ ဆႏၵမဲမ်ား  ၈၈
 - ယင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား  ၅၃၊ ၁၂၈၊ ၁၉၀
 (စာရင္းလုိက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိလည္း  
 ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္  
  
• အခ်ဳိးညီမွ်မႈ အညႊန္းကိန္း -  ၂၆၈
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• အမတ္ေနရာခြဲေဝျခင္း  
 - D’Hondt ပုံေသနည္း  ၁၃၄၊ ၂၆၅
 - Droop မဲခြဲတမ္း  ၂၆၆၊ ၉၆
 - Hare မဲခြဲတမ္း  ၁၀၁၊ ၁၅၄၊ ၁၇၁၊ ၂၆၇
 - အျမင့္ဆုံးပ်မ္းမွ်ျခင္း  ၉၂
 - အႀကီးဆုံး အႀကြင္းရေစသည့္နည္း  
   ၉၂၊ ၁၀၁၊ ၁၅၄၊ ၁၇၁၊ ၉၆
 - Sainte – Lague နည္း  ၁၅၁၊ ၂၇၃
  
• အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ား  
 ေျပာင္းလဲျခင္း  ၃၁
  
• အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား   
   ၃၁၊ ၁၉၇
  
•  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား (၂၀၀၀)  ၂၀၅
 - မဲဆႏၵနယ္နိမိတ္မ်ား  ၁၉၂
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) ၄၅၊ ၄၇၊ ၅၀၊ ၂၀၅
 - သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၂၀၅
 - ဆန္ဖရန္ စစၥကိ ု ၇၁
 - အထက္လႊတ္ေတာ္  ၁၂၊ ၂၁၁
 - ဆႏၵမဲေပးခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ  ၁၉၂

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး  ေၾကညာစာတမ္း  
 (၁၉၄၈)  ၂၁
  
• အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ား  
 - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  ၂၇၅
 - ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း  ၁၂၊ ၂၁၁-၂၁၃
 - ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား  ၂၁၁
 - လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား  ၂၁၂
 - အထက္လႊတ္ေတာ္ထားရွိျခင္း၏  
   အေၾကာင္းအရင္း  ၂၁၁
 - တည္ေဆာက္ပုံမ်ား  ၂၁၁
 - ရုိးရာေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲမ်ား  ၂၁၂
  
•အေနာက္ဥေရာပ   

 - စာရင္းလုိက္အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၄၅၊ ၄၇
  
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား   
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ပမာဏ  ၁၈၉
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ အႏုိင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP)  ၅၂
 - အိႏၵိယ  ၅၈
 - ၎တုိ႔ႏွင့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (PR)  ၅၃
 - ၎တုိ႔အတြက္ မဲခြဲတမ္းမ်ား  ၁၉၀
 - ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ  ၁၈၉-၁၉၀
 - ဖယ္ခ်န္အမတ္ေနရာမ်ား  ၁၈၉
  
ဥ  
  
• ဥေရာပ  
 - အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္  ၄၇
 - စာရင္းလုိက္  
   အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္  ၄၇၊ ၁၄၀၊ ၂၄၇
 - အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္မ်ား  ၈၇

• ဥေရာပပါလီမန္  
 - အားလုံးပါဝင္၍ တုိက္ရုိက္မဲေပးခြင့္ရွိေရး  
   လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္  
   တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ -  ၂၁၅
 - ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈၉၆၄/၀၂ -  ၂၁၇
 - ဥေရာပပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား -  ၂၁၃
  - ၁၉၇၉ ၂၁၅
  - ၂၀၀၄ ၂၁၅၊ ၂၁၈
 - စာရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္  ၂၁၃
 - ဥေရာပပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏  
   အေရအတြက္ -  ၂၁၄
 - ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္  
   ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား -  ၂၁၆-၂၁၇
 - ပါတီအုပ္စုမ်ား  ၂၁၆
 - ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား -  ၂၁၄
 - ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၂၁၄
 - ေထာက္ခံမဲအနိမ့္ဆုံး သတ္မွတ္အဆင့္ -  ၂၁၇
 - လာေရာက္မဲေပးသူမ်ား  ၂၁၈
  
• ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၂၂
 (ဥေရာပပါလီမန္ကုိလည္း ထပ္မံၾကည့္ရႈပါ) 
  

စာည
ႊန္း
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• ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား   
 - လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိျခင္း  ၂၁၁၊ ၂၆၄
 - လႊတ္ေတာ္ရွိ အမွန္တကယ္  
   လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ားစု  ၁၇
  
• ဥေရာပလုံၿခဳံေရးႏွင့္  
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕  
 စံ (OSCE)  ၂၂
  
• ဥရုေဂြး   
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  ၂၆၁
   
ၾသ 
 
• ၾသစေၾတးလ် 
 - ယင္းႏွင့္ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ ဦးစားေပး  
   ဗဟု/အမ်ားစုစနစ္  ၁၅၊ ၄၁၊ ၄၇၊ ၂၁၂၊ ၂၃၅
 - ဆႏၵမဲျပားပုံစ ံ ၁၁၆
 - ၿမဳိ႕ေတာ္ေဒသ၏ ဥေပဒျပဳလႊတ္ေတာ္ -  ၁၀၉
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၀
 - ေအာက္လႊတ္ေတာ္ -  ၂၁၂
 - ေလဘာပါတီ -  ၁၉၁
 - ယင္းႏွင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီ -  ၇၃
 - ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၾကား  
   လစ္လပ္အမတ္ေနရာမ်ား -  ၂၃၆
 - အထက္လႊတ္ေတာ္ -  ၁၅၊ ၇၁၊  
   ၁၀၉၊ ၁၁၇၊ ၂၁၁၊ ၂၁၃
 - လႊဲေျပာင္း၍ရေသာ တစ္မဲတည္းေပးစနစ္ -  
   ၁၅၊ ၁၀၉၊ ၂၁၂
 - တက္စမင္နီယန္လႊတ္ေတာ္ -  ၁၀၉
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ -  ၄၁
 - မလာမေနရ မဲေပးစနစ္ -  ၁၉၆
 - အမ်ဳိးသမီးမ်ား -  ၂၁၀
  
• ၾသစႀတီးယား 
 - ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊  
   သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -  ၂၅၁
 - စားရင္းလိုက္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ -  ၂၁၈
 - ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္စနစ္ -  ၂၂၉
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