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မြန်ြ ာ့န ိုငင်ရံ ေးတငွ ်အြ   ေးသြ ေးြ  ေးပါဝငြ်ှု မြြှင်ာ့တငမ်ြငေ်း* 

သူရိနလ်င််း1 

စ တြ်ေးအက ဉေး 

မြနြ်ာနိိုငင်သံည်  စစ်အာဏာရှငလ်က်အအာက်တွင ်နစ်ှအ ေါင််း ၆၀ြျှ က ျ

အရာက်ခ ဲ့မခင််းအ ကာငဲ့ ် မြနြ်ာနိိုငင်အံရ်းတွင ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍသည် 

အလွနအ်ြှ်းြိှနခ် ဲ့သည်။ ထိို ဲ့မ င ် နိိုငင်၏ံ ယဥ်အက ်းြှု၊ ဓအလဲ့ထံို်းတြ််း 

အစဥ်အလာြ ာ်းအရ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း၏ မြစ်တည်ြှုသည် ြခငန်ငှဲ့ ်ခင ွ်န််းအအ ေါ် 

ြှ ခိိုအာ်းထာ်းရြည်ဟူအသာ အအတွ်းအအခေါ်ြ ာ်း၊ အြ်ိြှုကိစစကိိုသာ နိိုငန်ိိုငန်င််းနင််း 

လို ်ရြည်ဟူအသာ ယံို ကည်ခ က်ြ ာ်း စသညဲ့် သြာ်းရိို်းက  အ ာငခ်တ်ထာ်းအသာ 

မြနြ်ာဲ့လူအ ာင ် အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမြငြ် ာ်းအ ကာငဲ့ ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် 

နိိုငင်အံရ်း၌  ေါဝငြ်ှု အာ်းနည််း ကသည်။ ယခိုအခ ိနတ်ွင ် မြနြ်ာနိိုငင်သံည် 

ြက်ဒရယ်စနစ်နငှဲ့ ် ဒ ြိိုကအရစ ခရ ်း ကြ််းကိို အလျှာက်လှြ််းအနခ ိန ် မြစ်ပ  ်း 

နိိုငင်အံရ်းစနစ်ြ ာ်းသည် အာ်းလံို်း ေါဝငြ်ှုြူ (inclusiveness policy) အရ 

 
1သူရိန်လ င ််း သည် လငူ ယ ်သုတေ သီ (young researcher)၊ ပြ ည်သူူ့ြညာ တ ြ်း(civic 

educator)၊ လ ူမ ှု့တ ရ်း လ ုြ်သာ ်း(social worker) ေစ ်တ ယာ က်ပြစ ်ပြ ီ်း န ိငု ်င ံတ ရ်း ၊ 

ပင ိမ််း ချမ််းတ ရ်း နငှ  ် အြု်ချျု ြ်တ ရ်း ြညာ မျာ ်း ကိစု ိေ ်ဝင ်စ ာ်း သူပြ စ ်သည်။ 
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အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် အအရ်း ေါအသာ အခန််းကဏ္ဍတွင ်  ေါဝငအ် ာငရွ်က်လ က် 

ရှိသည်။ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငြ်ှုဟို  ိိုရာတွင ် အရ ် က် 

အြွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းတွငတ်ွင ် လို ်ကိိုင ်  ေါဝငမ်ခင််း၊ ပငြ်ိ်းခ ြ််းအရ်းအ ွ်းအန်ွး ွ ြ ာ်းတွင် 

(အြ ိ ်းသာ်းအ ငဲ့/် အအမခခံအ ငဲ့)်  ေါဝငမ်ခင််း၊ အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်းြှတစ် ငဲ့ ်

လွှတ်အတာ်နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငမ်ခင််း၊ လွတ်လ ်၍ တရာ်းြျှတအသာ 

အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်းတွင ် ြ အ ်းမခင််းအာ်းမြငဲ့ ်  ေါဝငမ်ခင််း စသည်မြင်ဲ့  ေါဝငြ်ှု 

 ံိုစံအြ ိ ်းြ ိ ်းရှိ ေါသည်။ ဤသိုအတသနစာတြ််းတွင ် ြက်ဒရယ်စနစ်နငှဲ့ ်

ြွ ွဲ့စည််း ံို ိိုငရ်ာစံနှုန််းြ ာ်း၊ အရွ်းအကာက် ွ  ိိုငရ်ာ ဥ အဒြ ာ်းက အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငမ်ခင််း၌ ြည်သိို ဲ့အအထာက်အကူမ  အ ကာင််း ကြ္ာဲ့နိိုငင်ြံ ာ်း၏ 

နိိုငင်အံရ်းစနစ်ြ ာ်းမြငဲ့ ် နှုငိ််းယှဉ်အလဲ့လာတငမ် ထာ်းသည်။ မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းတွင ်

အြ ိ ်းသြ ်း ေါဝငြ်ှုအအမခအအနမ  ညွှန််းကိန််းအမြစ် ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၀ 

အအထအွထအွရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်း၌ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ဝငအ်ရာက်ယှဥ်ပ ိ ငြ်ှု 

အအရအတွက်၊ အနိိုငရ်ရှိသူအအရအတွက်၊ အစိို်းရအြွ ွဲ့၌ 

 ေါဝငလ်ာြှုအအရအတွက် စသည်တိို ဲ့ ြည်ြျှ တိို်းမြငဲ့လ်ာသည်တိို ဲ့ကိို 

 န််းစစ်အလဲ့လာထာ်း ေါသည်။ အထက် ေါရိို်းရှင််းအသာ အခ က်အလက်ြ ာ်းသည် 

မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းတွင ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း  ေါဝငြ်ှုတိို်းတက်လာမခင််း 

အအ ကာင််းအရာကိို အမ ညဲ့်အဝ ြရှင််းမ နိိုင ်ေါ။ စာတြ််းရှငသ်ည် 

မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းတွင ်အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း  ေါဝငြ်ှုတိို်းတက်အစရန ်အ ကံမ  ခ က်ြ ာ်းကိို 

မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းအအမခအအနနငှဲ့အ်ည  တငမ် ထာ်း ေါသည်။ 
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အဓ ကစက ေးလံိုေးြ  ေး -  အြ ိ ်းသြ ်း၊ နိိုငင်အံရ်း၊ ြက်ဒရယ် 

၁။ န ဒါန်ေး 

မြနြ်ာနိိုငင်သံည် ြက်ဒရယ်စနစ်နငှ်ဲ့ ဒ ြိိုကအရစ စနစ်ကိို 

အအမခခံအသာ ြယ်ဒရယ်ဒ ြိိုကအရစ နိိုငင်အံတာ်သစ်  သိို ဲ့ 

အလျှာက်လှြ််းအနခ ိန ် မြစ် ေါသည်။ ယခိုကာလတွင ် အ ေါ်အ ေါက်လာအသာ 

အြ ိ ်းသာ်း ည ညွတ်အရ်းအစိို်းရ၏ အြ ိ ်းသြ ်း၊ လူငယန်ငှ်ဲ့ ကအလ်းသငူယ ်

အရ်းရာဝနက်က ်းဌာနကလည််း တန််းတူည ြျှအရ်း၊ လွတ်လ ်အရ်း၊ 

ပငြ်ိ်းခ ြ််းအရ်းနငှ်ဲ့ တရာ်းြျှတအသာ နိိုငင်တံည်အ ာက်အရ်း၊ 

စွြ််းအာ်းမြြှငဲ့တ်ငအ်ရ်း၊ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းဥ ်းအ ာငြ်ှု အခန််းကဏ္ဍ 

အ ေါ်အ ေါက်အရ်း၊ က ာ်းြအရ်းရာ တန််းတူည ြျှြှု အျအမခမ   

ြက်ဒရယ်ဒ ြိိုကအရစ  ြွ ွဲ့စည််း ံို အအမခခံဥ အဒ အ ေါ်အ ေါက်အရ်း စသည်ဲ့ 

အြျှာ်ြှန််းခ က်ြ ာ်း ကတိမ  ထာ်းသည်။ ဤသိုအတသနစာတြ််း၏ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ ဒ ြိိုကအရစ နငှဲ့ ် ြယ်ဒရယ်စနစသ်ည် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငြ်ှုကိို ြည်သိို ဲ့အအထာက်အကူမ  အ ကာင််း အြာ်မ  

ထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ ဤစာတြ််းတွင ် ြယ်ဒရယ်စနစ်နငှဲ့ ် ဗဟိိုခ   ်ကိိုငြ်ှု 

အလျှာဲ့ခ ထာ်းအသာ နိိုငင်ြံ ာ်း မြစ်သညဲ့် တူန ်းရှာ်း၊ မ ငသ်စ်၊ အနိဒယိ၊ 
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ယူဂနဒ်ေါနငှဲ့ ် ကအနဒေါတိို ဲ့၏ ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒြ ာ်း၊ 

အရွ်းအကာက် ွ  ိိုငရ်ာ ဥ အဒ၊ နည််းဥ ျအဒြ ာ်းသည် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငြ်ှုကိို ြည်သိို ဲ့အအထာက်အကူမ  အ ကာင််းကိို ေါ 

ထညဲ့်သွင််း အ ွ်းအန်ွးထာ်းသည်။ ထိို ဲ့အနာက် မြနြ်ာနိိုငင်တံွင ် နိိုငင်အံရ်း 

မ  မ ငအ်မ ာင််းလ ြှုြ ာ်း စတငလ်ို ်အ ာငခ် ဲ့အသာ ၂၀၁၀ခိုနစှ်ြှစ၍  

၂၀၂၀ခိုနစှ်အထ ိ က င််း ခ ဲ့သညဲ့် အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်း၌ 

အြ ိ ်းသြ ်းအရွ်းအကာက်ခ ံ နိိုငင်အံရ်းသြာ်းြ ာ်း  ေါဝငြ်ှုနှုန််းကိို 

အ ွ်းအန်ွးထာ်းသည်။  

၂။ သိုရတသနနည်ေးန   

ယခိုသိုျအတသနစာတြ််းတငွ ် မြနြ်ာနိိုငင် ံ မ ည်အထာငစ်ို 

အရွ်းအကာက် ွ  အကာ်ြရှင ် (Union Election Commission)၏ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းကိို အဓိကထာ်း အသံို်းမ  ထာ်းသည်။ ထိို ဲ့မ င ်

မြနြ်ာအြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း နိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငြ်ှုကိို 

မြြှငဲ့တ်ငန်ိိုငြ်ညဲ့် စာအို ်စာအ ြ ာ်း၊ အရွ်းအကာက် ွ  

အ ကညာခ က်ရလဒြ် ာ်းနငှဲ့ ် သိုအတသနစာတြ််းြ ာ်းြ ှ
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အခ က်အလက်ြ ာ်းကိို အလ ဉ််းသငဲ့သ်လိို အကာက်နိုတ ်

အြာ်မ ထာ်း ေါသည်။ 

ဤသိုအတသနစာတြ််းတွင ် မြနြ်ာနိိုငင်၌ံ 

က င််း ခ ဲ့အသာအရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်း၏ အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း 

 ေါဝငြ်ှုနှုန််းနငှဲ့ ် အနိိုငရ်ြှုနှုန််းကိို မြနြ်ာနိိုငင် ံ မ ည်အထာငစ်ိုအရွ်းအကာက် ွ  

အကာ်ြရှင ် (UEC) ၏ ထိုတ်မ နအ် ကညာခ က်စာရင််းြ ာ်း၊ 

ကိန််းဂဏန််းအခ က်အလကြ် ာ်းကိို  န််းစစ်နှုငိ််းယှဉ်ကာ အစိို်းရအစိုအြွ ွဲ့၌ 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ေါဝငြ်ှုကိို အြာ်မ ထာ်းသည်။  

၃။ ဖယဒ် ယစ်နစ်နငှာ့ ်အြ   ေးသြ ေးပါဝငြ်ှု 

ြယ်ဒရယ်စနစ်၊ ဗဟိိုခ   ်ကိိုငြ်ှုအလျှာဲ့ခ မခင််းနငှ်ဲ့ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

နိိုငင်အံရ်းတွင ်ေါဝငြ်ှု စသညဲ့် စစ်ြှနအ်သာြယဒ်ရယ်စနစသ်ည်  

Subsidiary Principle ြအူရ နိိုငင်ံဲ့အာဏာကိို မ ည်အထာငစ်ိုအ ငဲ့ြှ် 

မ ည်နယ်အ င်ဲ့၊ မ ည်နယ်အ ငဲ့ြှ် ပြိ ွဲ့နယ်ရ ်ရွာအ င်ဲ့(အဒသနတရ)သိို ဲ့ 

အလျှာဲ့ခ ထာ်းသည်။ အဒသနတရအရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်းသည် ြ  နဒနယ်က ဉ််း၍ 

ြ ာ်းအသာအာ်းမြင်ဲ့ ြ  ယွ်ကိုနက် စရိတ်နည််းသည်။ ဗဟိိုအ င်ဲ့နငှ်ဲ့ 
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မ ည်နယ်အ င်ဲ့ အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်းနငှဲ့ ် နှုငိ််းယှဥ်လျှင ် ကိုနက် စရိတ် ိို၍ 

သက်သာသည်။  (Enid Slack, Zachary Spicer, & Makram Montacer, 

2014) ထိို ဲ့အ ကာင်ဲ့ အြ  ိ်းသြ ်းနိိုငင်အံရ်းသြာ်းြ ာ်းသည် အခ ိနန်ငှ်ဲ့ 

ခရ ်းသွာ်းလာအရ်းကိုနက် စရတိ်ြ ာ်း အလ ာဲ့နည််းသွာ်းသည် (Enid Slack, 

Zachary Spicer, & Makram Montacer, 2014)။      

အဒသနတရအစိို်းရအ င်ဲ့တွင ် ပ ိ င ်ိိုငြ်ှုနည််းသည်ဲ့အတကွ် 

အရွ်းအကာက်ခရံနိိုငအ်ခ   ိိုြ ာ်းသည်။ ယင််းြှတစ် ငဲ့ ် မ ည်နယ်နငှ်ဲ့ 

ဗဟိိုအစိို်းရအြွ ွဲ့ဝငအ်မြစ်  ေါဝငအ် ာငရွ်က်နိိုငရ်န ်အခွငဲ့အ်အရ်း  ိိုရှသိည်။ 

အ ယ်အ ကာငဲ့ ်ိိုအသာ် ဗဟိိုအ င်ဲ့အစိို်းရအစိုအြွ ွဲ့တွင ်  ေါဝငန်ိိုငရ်န ်

အဒသနတရအ ငဲ့န်ိိုငင်အံရ်းတွင ်  ေါဝငမ်ခင််းကိို အလှကာ်းထစ်အမြစ် 

အသံို်းမ  နိိုငအ်သာအ ကာင်ဲ့ မြစ်သည်။ အဒသနတရအစိို်းရအ ငဲ့တွ်င ်

အရွ်းအကာက်ခရံအသာ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းအအနနငှဲ့ ်

အရွ်းအကာက် ွ အအတွွဲ့အ ကံ ြ ာ်း၊ အို ်ခ   ်အရ်း အအတွွဲ့အ ကံ ြ ာ်း 

ရရှ ိကမခင််းနငှဲ့ ် အဒသအ ငဲ့တွ်င ် လူသြိ ာ်းအက ာ် ကာ်းလာမခင််း၊ 

အသအိြှတ်မ  ခံရမခင််းတိို ဲ့အ ကာငဲ့ ် မ ည်နယ်နငှဲ့ ် ဗဟိိုအ ငဲ့ ်

(အအာက်အမခအ ငဲ့)် တွင ်အရွ်းအကာက်ခရံြညဲ့် အခွငဲ့အ်အရ်း  ိိုရှိနိိုငသ်ည်။ 

ဗဟိိုအစိို်းရြ ာ်းတငွ ် အြ  ိ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းမ   ေါဝငြ်ှု နည််းရမခင််းြှာ 
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အအာက်အမခအ ငဲ့တွ်င ်အြ  ိ်းသြ ်းြ ာ်းလံိုအလာကစ်ွာ  ေါဝငြ်ှု ရှိြအနမခင််း 

အ ကာငဲ့မ်ြစ်သည်။  

၃.၁။ ဖကဒ် ယစ်နစ်န ိုငင်ရံ ေးတငွ ်အြ   ေးသြ ေးြ  ေးပါဝငြ်ှု အရ ေးကက ေးပံို 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် နိိုငင်အံရ်းနငှဲ့ ် ဥ အဒမ  အရ်း ိိုငရ်ာ 

မ  မ ငအ်မ ာင််းလ ြှုြ ာ်းတွငလ်ည််း  ေါဝင ် အအကာငအ်ထည် 

အြာ်အ ာငန်ိိုငသ်ည်ဟို သိုအတသနအစ ရငခံ်စာြ ာ်းနငှဲ့ ် စာတြ််းြ ာ်း၌ 

အြာ်မ ထာ်းသည်။ အ ယ်အ ကာငဲ့ ်ိိုအသာ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် 

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းနငှဲ့ ် ြတညူ အသာအမြငြ် ာ်းကိို ယူျအ ာငလ်ာသည်။ 

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းက စ ်း ွာ်းအရ်း၊ နိိုငင်အံရ်း ိိုငရ်ာြူဝေါဒြ ာ်းကိို 

ဦ်းစာ်းအ ်းအလဲ့ရှိပ  ်း အြ ိ ်းသြ ်း နိိုငင်အံရ်းသြာ်းြ ာ်းက အြ ိ ်းသြ ်း၊ 

ကအလ်း၊  ညာအရ်း စသညဲ့်အရာြ ာ်းကိို ဦ်းစာ်းအ ်းအလဲ့ရှသိည်ဟို 

သိုအတသနြ ာ်းတွင ် အတွွဲ့ ရှရိသည်။ အြ ိ ်းသြ ်းတိို ဲ့ အာဏာရရှိလာအသာ 

အခ ိနတ်ွငလ်ည််း အစိို်းရဌာနြ ာ်း၌ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းကိို  ိိုြိို 

အရွ်းခ ယ်ခန ဲ့အ် ်ထာ်းတတ် ကသည်။ ထိို ဲ့အမ င ်

အြ ိ ်းသြ ်းနိိုငင်အံရ်းအခေါင််းအ ာငြ် ာ်းသည် အလို ်သြာ်းြ ာ်းကိို 

ခ  ်းအမြြှာက်မခင််းနငှဲ့ ် အစဲ့စ ်အမ ပငြ်ိ်းနိိုငမ်ခင််းစသညဲ့အ်ခ က်တိို ဲ့ကိို 
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 ိိုြိိုတနြိ်ို်းထာ်းတတ် ကသည်။ နိိုငင်အံရ်း  ံို်းမြတ်ခ က်ခ ြှတ်မခင််း၏ 

သအ ာတရာ်းနငှဲ့ ်  ံိုစံတငွ ် သသိာအသာ သကအ်ရာက်ြှုရှိအစရန ်

အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းမ  ြှု ၃၀ ရာခိိုငန်ှုန််းသည် အအရ်း ေါအသာ အငအ်ာ်းစို 

မြစ်အ ကာင််း ၁၉၉၀ ကိုလသြဂဂ အစ ရငခ်ံစာတွင ် အြာ်မ ခ ဲ့သည်။ (The 

World's Women 1970 - 1990 Trends and Statistics, 1991) 

၃.၂။ တနူ ေးရှ ေးန ိုငင် ံ

တူန ်းရှာ်းနိိုငင်၏ံ ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒတွင ် အရွ်းအကာက်ခံ 

ဗဟိိုအ ငဲ့၊် မ ည်နယ်အ ငဲ့န်ငှဲ့ ်အဒသနတရအ ငဲ့ြ် ာ်း၌ အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းနငှဲ့ ်

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ကာ်း တန််းတူည ြျှြှုရှိအစရန ် အထ်ူးအအလ်းအ ်း 

အြာ်မ ထာ်းသည်။  ၂၀၁၄တွင ် အတည်မ  ခ ဲ့အသာ 

ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒ၏  ိုဒြ် ၃၄ အရ နိိုငင်အံတာ်သည် အရွ်းအကာက် ွ  

ြ အ ်းမခင််းနငှဲ့ ်အရွ်းအကာက်ခံမခင််းတိို ဲ့တွင ်အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း အခွငဲ့အ်အရ်းရရန ်

လို ်အ ာငအ် ်းရြည်။ မ ည်အထာငစ်ိုအ ငဲ့၊် မ ည်နယ်အ ငဲ့န်ငှဲ့ ်

အဒသနတရအ ငဲ့ ် အရွ်းအကာက် ွ အကာ်ြတ ြ ာ်းတွင ်

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းကိိုယ်စာ်းမ    ေါဝငန်ိိုငရ်န ်အ ာငရွ်က်အ ်းရြည်။  ိုဒြ် ၄၆ 

အရ နိိုငင်အံတာ်သည် နယ် ယ်အာ်းလံို်းရှိ အလို ်အြ ိ ်းြ ိ ်းနငှဲ့ ် က်သက်၍ 
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အြ ိ ်းသာ်းနငှဲ့ ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းအ ကာ်း တန််းတညူ ြျှ ရှိအစရန ်

လို ်အ ာငအ် ်းရြည်။ အရွ်းအကာက် ွ အကာ်ြတ ြ ာ်းတငွလ်ည််း 

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းနငှဲ့ ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း တူည အသာ အခွငဲ့အ်အရ်း ရရှရိန ်

လို ်အ ာငအ် ်းရြည်။ (Tunisia's Constitution of 2014 ) 

၃.၃။ မပငသ်စ်န ိုငင် ံ

မ ငသ်စ်နိိုငင်၏ံ အထက်လွှတ်အတာ်နငှဲ့ ် အအာက်လွှတ်အတာ် 

အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်း၌ အရွ်းအကာက်ခံကိိုယ်စာ်းလယှ ် အအရအတကွ် 

တစ်ဝက်ြှာ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း မြစ်ရြည်ဟူအသာ (Parit’eျLaw)ျဥ အဒကိို 

၂၀၀၀ မ ညဲ့်နစှ်တွင ် အတည်မ  ခ ဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခိုနစှ ် အဒသနတရအ ငဲ့ ်

အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်းတငွ ် အရွ်းအကာက်ခံ အြ ိ ်းသြ ်းဥ ်းအရြှာ ၂၅.၇ 

ရာခိိုငန်ှုန််းြှ ၄၇.၉ ရာခိိုငန်ှုန််းအထ ိ တိို်းမြငဲ့လ်ာသည်။ ( (Enid Slack, 

Zachary Spicer, & Makram Montacer, 2014) 

၃.၄။ အ နဒ ယန ိုငင် ံ

  ၁၉၉၂ ခိုနစှ်တွင ် အနိဒယိသည် အဒသနတရ အစိို်းရအစိုအြွ ွဲ့၌ 

အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းလှယ်အနရာ ၃၀ ရာခိိုငန်ှုန််း  ေါဝငြ်ှုကိို 
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အာြခံခ က်အ ်းနိိုငရ်နအ်တကွ် ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒကိို မ င ်ငခ် ဲ့သည်။ 

ထိို ဲ့အ ကာငဲ့ ်၁၉၉၄ခိုနစှ်တငွ ်အြ ိ ်းသြ ်း တစ်သန််းအက ာ် အဒသနတရအစိို်းရ၌ 

 ေါဝငလ်ာသည်ကိို အတွွဲ့ရသည် (The Constitution {73rd  Amendment} 

Act, 1992)။ 

၃.၅။ ယဂူန်ဒါန ိုငင် ံ

ယူဂနဒ်ေါတွင ် ၁၉၉၇ခိုနစှ်ြစှ၍ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ဝငအ်ရာက ်

ယှဥ်ပ ိ ငန်ိိုငရ်နအ်တွက် အဒသနတရအ ငဲ့တွ်င ် ကိိုယ်စာ်းလှယ်အနရာ 

အာ်းမြငဲ့ ်၃၀ ရာခိိုငန်ှုန််း သတ်ြှတ်အ ်းထာ်းအသာအ ကာငဲ့ ်ထိိုအနရာြ ာ်းတငွ ်

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသာ ဝငအ်ရာက်ယှဥ်ပ ိ ငန်ိိုငသ်ည်။ ၎င််းြာှ အြ ိ ်းသြ ်း 

ကိိုယ်စာ်းမ  ြှုအတွက် ြနတ် ်းအ ်းထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ (Social 

Development Research at UNRISD 2005-209) 

၃.၆။ ကရနဒါ န ိုငင် ံ

ကအနဒေါနိိုငင်တံငွ ် အဒသနတရအ ငဲ့ ် အကာငစ် ြ ာ်းက 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းကိို သင ်ကာ်းမ သအ ်းရနအ်တကွ ် လိိုအ ်သညဲ့ ်

ကြ် ိန််းသငတ်န််း အက ာင််းြ ာ်းြနတ် ်းသငဲ့သ်ည်ဟို အ ကံမ  ထာ်းသည်။ 

ကြ် ိန််း သငတ်န််းအက ာင််းြ ာ်းတငွ ် အစိို်းရအစိုအြွ ွဲ့၌ ဝငအ်ရာက် 
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တာဝနယ် ူ အ ာငရွ်က်နိိုငရ်န ် နိိုငင်အံရ်းအခေါင််းအ ာငြ်ှု စွြ််းအ ာငအ်ရ 

မြြှငဲ့သ်ငတ်န််းြ ာ်းနငှဲ့ ် ဝငအ်ရာကယ်ှဥ်ပ ိ ငြ်ညဲ့ ်

ကိိုယ်စာ်းလှယ်အလာင််းြ ာ်းအတွက် စည််းြ ဉ််း စည််းကြ််းြ ာ်းကိို 

သင ်ကာ်းအ ်းသည်။ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း အရွ်းအကာက် ွ ြ ာ်း စ ြံနိိုငရ်နန်ငှဲ့ ်

အနိိုငရ်နိိုငရ်နအ်တွက် လိိုအ ်သည်ဲ့ နိိုငင်အံရ်းကျွြ််းက ငြ်ှုြ ာ်း၊ 

ြဟာဗ  ဟာြ ာ်းနငှဲ့ ် ရိယာယ်ြ ာ်းကိို သင ်ကာ်းအ ်းနိိုငသ်ည်။  

အဒသနတရ ိိုငရ်ာ  ံို်းမြတ်ခ က်ြ ာ်းတငွ ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

 ေါဝငန်ိိုငရ်နအ်လိို ဲ့ငာှ အကာ်ြတ ြ ာ်း၊  ိုတ်အြွ ွဲ့ြ ာ်းနငှဲ့ ် အကာ်ြရှငြ် ာ်း၌ 

က ာ်း/ြ အခ ိ ်းတ ူ  ေါဝငန်ိိုငအ်ရ်း စည််းြ ဉ််း၊ ဥ အဒြ ာ်း 

သတ်ြှတ်မခင််း၊  အအတွွဲ့အ ကံ ရှိအသာ သက်တြ််းရင်ဲ့ အြ ိ ်းသြ ်း 

အကာငစ် ဝငြ် ာ်းနငှဲ့ ် သက်တြ််းနိုအသ်းအသာ အြ ိ ်းသြ ်း အကာငစ် ဝငြ် ာ်း 

အရာအနာှ ေါဝငြ်ှုကိို အသခ ာအစရန ် သက်တြ််းြ ာ်းကိို ဗ  ဟာက က  

သတ်ြှတ် မခင််းတိို ဲ့မြစ်သည်(Enid Slack, Zachary Spicer, & Makram 

Montacer, 2014)။  

 



မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းတွင ်အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ေါဝငြ်ှု မြြှင်ဲ့တငမ်ခင််း 

228 

 

၄။ သိုရတသနရတွွေ့ ရှ ြ ကြ်  ေး 

နိိုငင်အံရ်း ိိုငရ်ာ  ံို်းမြတ်ခ က်ခ ြှတ်ရာ၌ သသိာထငရ်ာှ်းအသာ 

အမ ာင််းလ ြှုမြစ်အစရန ် အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းမ  ြှု ၃၀% သည် 

အအရ်း ေါသညဲ့် အငအ်ာ်းစိုမြစ်အ ကာင််း ၁၉၉၀ ကိုလသြဂဂ 

အစ ရငခ်ံစာတွင ် အြာ်မ ခ ဲ့သည်။ ထိိုအခ ိနြ်ှစ၍  နိိုငင်တံိိုင််း၏ 

အစိို်းရအစိုအြွ ွဲ့တွင ် အြ ိ ်းသြ ်း ၃၀%  ေါဝငအ်ရ်းသည်  

စံသတ်ြှတ်ခ က်တစ်ခို မြစ်လာသည်။ မြနြ်ာနိိုငင်သံည် ၂၀၁၀ 

မ ညဲ့်နစှ်ြှစ၍ အရွှရည်စြိ် ဒ ြိိုကအရစ ကိို အအမခခံထာ်းအသာ 

၂၀၀၈ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒနငှဲ့အ်ည  နိိုငင်အံရ်းမ  မ ငအ်မ ာင််းလ ြှုြ ာ်းကိို 

စတငလ်ို ်အ ာငခ် ဲ့သည်။  

၄.၁။ ၂၀၁၀ ရ ွေးရက ကပွ်ွဲနငှာ့ ်က  ေး/ြ ြည ြျှြှု 

မြနြ်ာနိိုငင်တံငွ ် ၂၀၀၈ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒနငှဲ့အ်ည  ၂၀၁၀ 

မ ညဲ့်နစှ ် အအထအွထအွရွ်းအကာက် ွ ကိို က င််း ခ ဲ့အသာ်လည််း 

စငစ်စ်အာ်းမြငဲ့ ် ထိိုအရွ်းအကာက် ွ ြှာ လွတ်လ ်၍ တရာ်းြျှတအသာ 

အရွ်းအကာက် ွ  ြဟိုတ်အ ။ အရွ်းအကာက် ွ စနစ်သည် 
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နိိုငသ်ူအကိုနယ်စူနစ်ကိို (Fast Past the Post)2 အအမခခံထာ်း ေါသည်။ 

၂၀၁၀ အရွ်းအကာက် ွ တွင ်အြ ိ ်းသြ ်းအရွ်းအကာက်ခံ ၃၆၉ဉ ်း ရှသိညဲ့်အနက် 

၅၃ဉ ်း အရွ်းအကာက်ခရံသည်။ မ ည်အထာငစ်ို အရွ်းအကာက်ခ ံ

အြတ်အနရာ  ၄၆၆ အနရာရှသိညဲ့်အနက် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် ၂၈ အနရာ 

အရွ်းအကာက်ခရံသည်။ အြ ိ ်းသာ်းလွှတ်အတာ်တွင ် ၄ အနရာ ရရှိပ  ်း 

မ ည်သူ ဲ့လွှတ်အတာ်တွင ် ၂၄ အနရာ ရရှိမခင််းမြစ်သည်။ ထိို ဲ့အ ကာငဲ့ ်

လွှတ်အတာ်နစှ်ခိုအ ေါင််းသညဲ့ ် မ ည်အထာငစ်ိုလွှတ်အတာ်တွင ် အြ ိ ်းသြ ်း 

အရွ်းအကာက်ခအံြတ်ဉ ်းအရြာှ ၂၈အနရာ မြစ်ပ  ်း စိုစိုအ ေါင််း 

အရွ်းအကာက်ခအံြတ်ဉ ်းအရ၏ ၆ ရာခိိုငန်ှုန််းသာရှိသည်။ အရွ်းအကာက်ခ ံ

ြဟိုတ်အသာ တ ်ြအတာ်သာ်းကိိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ၁၆၆ 

အနရာရှသိည်ဲ့အနက် ၂၀၁၄ ဇနန်ဝေါရ လတွင ်

အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းလှယ်နစှဦ််း ခန ဲ့အ် ်ခံရသည်။ တိိုင််းအဒသကက ်း/ 

 
2 န ိုင ်သူအကုန ်ယစူ န စ ်ကို (Fast Past the Post) ဆ ိုသည်မှာ မဲဆ န ဒန ယေ် စ ်ခုေငွ ် 

ြါဝင ်ယှဉ်ပြိျုင ်တ သာ ကိယုစ် ာ ်း လယှ ်တလ ာ င််း မျာ ်း မှ မအဲ မျာ ်း ဆ ံု်းရရ ှတိ သာ 

ကိယု ်စ ာ ်းလ ှယ်တလ ာ င််း မ ှ အ န ိငု ်ရတ သာ စန စ ်ကိုဆိလု ိုသည်။ သုိို့တ သာ ် 

န ိုင ်သူအကုန ်ယူစန စ ်ေငွ ် အ ပခ ာ်း တသာ အ ဓိြပာယ ်ြွင  ဆ် ိုချက်မျာ ်း လ ည််းရှိြါတ သ်း သည်။ 
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မ ည်နယ်လွှတ်အတာ် ၁၄ ခိုတွင ် ၆၅၉ အနရာရှသိညဲ့်အနက် 

အရွ်းအကာက်ခအံြ ိ ်းသြ ်းအြတ် ၂၅ အနရာ၊ ၃.၈ ရာခိိုငန်ှုန််း အနိိုငရ်သည်။ 

သြမတအဟာင််း ဦ်းသနိ််းစိနဉ် ်းအ ာငအ်သာ မ ည်အထာငစ်ို အစိို်းရအြွ ွဲ့တငွ ်

ဝနက်က ်းဌာန ၃၃ ခိုရှသိည်ဲ့အနက်  ညာအရ်းဝနက်က ်း၊ လူြှုကယ် ယ်အရ်းနငှဲ့ ်

မ နလ်ည်အနရာခ ထာ်းအရ်းဝနက်က ်း နစှ်အနရာတွငသ်ာ အြ ိ ်းသြ ်း နစှ်ဉ ်း 

ခန ဲ့အ် ် တာဝနအ် ်းခရံသည်။ အဒေါ် မြတမ်ြတ်အိုန််းခငသ်ည် 

လူြှုကယ် ယ်အရ်းနငှဲ့ ် မ နလ်ည်အနရာခ ထာ်းအရ်းဝနက်က ်းအမြစ် 

ခန ဲ့အ် ်ခံရသည်။ ယင််းြှာ မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းအလာကတွင ်

နစှ်အ ေါင််းအမခာက် ယ် ကာပ  ်းအနာက်ြှ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ဝနက်က ်းအမြစ ်

မ နလ်ည်ခန ဲ့အ် ်ခံရမခင််းမြစ်သည်။  (၁၉၅၃ခိုနစှ ်

 ေါလ ြနဒ် ြိိုကအရစ အခတ်တွင််း ဝနက်က ်းခ   ်ဥ ်းနို အစိို်းရအြွ ွဲ့တငွ ်

အဒေါ် အြာငခ် ိနသ်ည် အြ ိ ်းသြ ်း အစိို်းရအြွ ွဲ့ဝငအ်မြစ် 

 ထြ ံို်းခန ဲ့အ် ်မခင််းခံရသည်)။ ဦ်းသနိ််းစိနအ်စိို်းရလက်ထက်တွင ်

အြ ိ ်းသြ ်း ဒိုဝနက်က ်း ၆ ဦ်းခန ဲ့လ်ည််း ရာထ်ူး ခန ဲ့အ် ်မခင််း ခံရသည်။ ၂၀၁၂ 

ခိုနစှ ်  ကာ်းမြတ်အရွ်းအကာက် ွ တွင ် အြ ိ ်းသြ ်း အနိိုငရ်အြတ ်

၅၃အယာက်၊ ၄.၆ ရာခိိုငန်ှုန််းခန ဲ့ ်လွှတ်အတာ် အသ ်းသ ်းတငွ ်တိို်းလာသည်ကိို 

အတွွဲ့ရသည်။ 
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ဇယ ေး(၁)၊ ၂၀၁၂ြိုနစ်ှ ကက ေးမဖတရ် ွေးရက ကပွ်ွဲတငွ ်

အြ   ေးသြ ေးအန ိုင ်အြတဉ် ေးရ  

အရွ်းအကာက်ခံ အနိိုငရ်ဥ ်းအရ အြ ိ ်းသာ်း 

လွှတ်အတာ် 

မ ည်သူ ဲ့ 

လွှတ်အတာ် 

တိိုင််းအဒသကက ်း/

မ ည်နယ် 

လွှတ်အတာ် 

၃၆၉ ဦ်း ၅၃ ဦ်း ၄ ဥ ်း ၂၄ ဦ်း ၂၅ ဦ်း 

ရင််းမြစ်၊  မ ည်အထာငစ်ိုအရွ်းအကာက် ွ  အကာ်ြရှင ်

၄.၂။ ၂၀၁၅ ရ ွေးရက ကပွ်ွဲနငှာ့ဂ် န်ဒါ3ြည ြျှြှု4 

၂၀၁၅ခိုနစှ် အရွ်းအကာက် ွ တွင ် အြ ိ ်းသြ ်း ဉ ်းအ ာငအ်သာ 

အြ ိ ်းသာ်းဒ ြိိုကအရစ အြွ ွဲ့ခ   ်(NLD)  ေါတ ြ ှ အတာငပ် ိ ကြ််းပ ိ  

အနိိုငရ်ပ  ်းအနာက် အနိိုငရ်အြ ိ ်းသြ ်းအြတ်ဦ်းအရ ြ ာ်းလာသည်ဟို 

 ိိုနိိုငအ်သာ်လည််း နိိုငင်တံကာစံနှုန််းနငှဲ့ ် တိိုင််းတာ ေါက နည််း ေါ်းလ က် င ်

 
3 ဂ နဒ်ေါ ိိုသည်ြ ာ က ာ်း၊ြ ကိို ိိုလိိုသည်။ 

4
 ဂ နဒ်ေါြည ြျှြှု ိိုသည်ြှာ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းသည် နိိုငင်အံရ်း၊ စ ်း ွာ်းအရ်း၊ လူြှုအရ်းစအသာ 

အခန််းကဏ္ဍအသ ်းသ ်းတွင ်လံိုအလာက်စွာ  ေါဝငန်ိိုငြ်ှု ြရှိနိိုငမ်ခင််းကိို  ိိုလိိုသည်။ 
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ရှိအသ်းသည်။ အရွ်းအကာက်ခအံြတ်ဉ ်းအရ ၆၀၇၄ ဦ်းအရ တွင ်အြ ိ ်းသြ ်း 

အရွ်းအကာက်ခ ံ ၈၀၁ဦ်းထ ိ ရှိလာမခင််းသည် ယခင ် ၂၀၁၀ မ ညဲ့်နစှ ်

အရွ်းအကာက် ွ ထက် အ ြ ာ်းစွာ တိို်းလာမခင််းမြစ်အ ကာင််း အတွွဲ့ရသည်။ 

တစ်နိိုငင်လံံို်း အတိိုင််းအတာအရ ၁၁၅၀ အနရာရှသိညဲ့်အနက ်

အနိိုငရ်အြ ိ ်းသြ ်းအြတ်ဦ်းအရြှာလည််း ၁၅၂ အနရာအနိိုငရ်ပ  ်း ယခင ်

၂၀၁၀ အရွ်းအကာက် ွ ထက် နစှ် တိို်းလာအ ကာင််း အတွွဲ့ရသည်။ 

မ ည်သူ ဲ့လွှတ်အတာ်တွင ် အရွ်းအကာက်ခံအနရာ ၃၂၃ ရှသိညဲ့်အနက် ၄၁ 

အနရာအနိိုငရ်ပ  ်း အြ ိ ်းသာ်းလွှတ်အတာ်တွင ်၁၆၈ အနရာရှိသညဲ့်အနက် ၂၃ 

အနရာအနိိုငရ်သည်။ တိိုင််းအဒသကက ်းနငှဲ့ ် မ ည်နယ်လွှတအ်တာ်တွငလ်ည််း 

၈၀ အနရာအနိိုငရ်သည်။ ၂၀၁၀ အရွ်းအကာက် ွ နငှဲ့ ် နှုငိ််းယှဉ်လျှင ်

မ ည်အထာငစ်ိုလွှတ်အတာ်တငွ ် အြ ိ ်းသြ ်းဦ်းအရ ၁၃.၅ ရာခိိုငန်ှုန််းတိို်းလာ 

ပ  ်း တိိုင််းအဒသကက ်းနငှဲ့ ်မ ည်နယ်လွှတ်အတာ်တွင ်၁၃ ရာခိိုငန်ှုန််းထ ိတိို်းလာ 

အ ကာင််း အတွွဲ့ရသည်။ တိိုင််းရင််းသာ်းအရ်းရာ ဝနက်က ်းအနရာတွငလ်ည််း ၂၉ 

အနရာရှသိညဲ့်အနက် အြ ိ ်းသြ ်း ၅ျ ဦ်း အရွ်းခ ယ် ခန ဲ့အ် ်မခင််းခံရသည်။ 

တ ်ြအတာ်ကိိုယ်စာ်းလှယ်၌ အြ ိ ်းသြ ်းတ ်ြအတာ်ကိိုယ်စာ်းလှယ် နစှ်ဦ်း 

စ ကိို မ ည်သူ ဲ့လွှတ်အတာ်နငှဲ့ ် တိိုင််းအဒသကက ်းနငှဲ့ ် မ ည်နယလ်ွှတ်အတာ်တွင ်

ခန ဲ့အ် ်ခံရသည်။ နိိုငင်အံတာ်ကက ်းအက နငှဲ့ ် အစိို်းရအြွ ွဲ့၏ အခေါင််းအ ာငြ်ှာ 
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အြ ိ ်းသြ ်း မြစ်အသာ်လည််း တိိုင််းအဒသကက ်းနငှဲ့ ် မ ညန်ယ်ဝနက်က ်းခ   ် 

ရာထ်ူးြ ာ်းတွင ်အြ ိ ်းသြ ်း ဝနက်က ်းခ   ်အမြစ် ကရငမ် ညန်ယ်တစ်ခို၌သာ  

အတွွဲ့ရပ  ်း5 အြ ိ ်းသြ ်းလွှတ်အတာ်ဥကက ဋ္ဌကိိုလည််း ြွနမ် ညန်ယ်လွှတအ်တာ် 

တစခ်ို၌သာ အတွွဲ့ရသည်။  

မ ည်အထာငစ်ိုအစိို်းရအြွ ွဲ့တွငလ်ည််း နိိုငင်မံခာ်းအရ်းဝနက်က ်းနငှဲ့ ်

က န််းြာအရ်း ဒိုတိယဝနက်က ်းတိို ဲ့ကိိုသာ အြ ိ ်းသြ ်းအမြစ ် အတွွဲ့ ရှိရသည်။ 

၂၀၁၅ အရွ်းအကာက် ွ တငွ ် တိိုင််းရင််းသာ်းအရ်းရာဝနက်က ်းအနရာ ၂၉ 

အနရာရှပိ  ်း အြ ိ ်းသြ ်းဝနက်က ်း ၄ အယာက် 

အရွ်းအကာက်တငအ်မြြှာက်ခံရသည်။ 

 

 

 

 
5 ယခင်ကတနသသာရ တိိုင််းအဒသကက ်းတွငလ်ည််း အမျ ျို်းသမီ ်း ဝ န ်ကက ီ်းခ ျ ျုြ် 

တစ်ဦ်းရှိခ ဲ့သသ ော်လညော််း အဂတိလိိုကော်စ ်းမှုဖြငဲ့ော် တရ ်းစ ွဲဆိိုမှုခံခွဲဲ့ရသညော်။ 



မြနြ်ာဲ့နိိုငင်အံရ်းတွင ်အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း ေါဝငြ်ှု မြြှင်ဲ့တငမ်ခင််း 

234 

 

             ပံို(၁) ၂၀၁၅ရ ွေးရက ကပွ်ွဲတငွအ်ြ   ေးသ ေးနငှာ့အ်ြ   ေးသြ ေး  

ရ ွေးရက ကြံ် ြှုနှုန်ေး နှု ငေ်းယဉှရဖ ်မပထ ေးပံို 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ပြညသ်  ူ့လွှတ်တတ ် 

 

 

 

အမျျို်းသာ်းလွှေတ်ော ်

       ေိငု််းတေသကက ီ်းနှင  ်ပြညန်ယလ်ွှေ်တော ်
ေိငု််းရင််းသာ်းတရ်းရာ ဝန ်ကက ီ်း 
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၄.၃။ ၂၀၂၀ ရ ွေးရက ကပွ်ွဲနငှာ့ ်ဂ န်ဒါြည ြျှြှု 

အြ ိ ်းသြ ်းအရွ်းအကာက်ခံဦ်းအရသည် ၂၀၁၅ အရွ်းအကာက ်ွ ထက် 

၂၀၂၀ အရွ်းအကာက် ွ ၌ ၁၇ ရာခိိုငန်ှုန််းခန ဲ့ ် တိို်းလာသည်ကိို အတွွဲ့ရသည်။ 

မ ည်သူ ဲ့လွှတ်အတာ်တငွ ် အရွ်းအကာက်ခံ ၁၅၆၆ အနရာရှသိညဲ့်အနက် ၂၄၉ 

အယာက်ြှာ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း မြစ်သည်။ အြ ိ ်းသာ်းလွှတ်အတာ်တွငလ်ည််း 

ယှဉ်ပ ိ ငသ်ညဲ့် အြတ်အလာင််း ၇၀၈ ဦ်း ရှိသည်ဲ့အနက် ၁၃၅ အယာက်ြှာ 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းပ  ်း တိိုင််းအဒသကက ်းနငှဲ့ ် မ ညန်ယ်လွှတ်အတာ ်

အသ ်းသ ်းတငွလ်ည််း ကိိုယ်စာ်းလှယ်အလာင််း  ၃၁၂၂ အယာက် 

ရှိသည်ဲ့အနက် ၄၉၀ အယာက်ြှာ အြ ိ ်းသြ ်းကိိုယ်စာ်းလှယ်အလာင််းြ ာ်း 

မြစသ်ည်။ တိိုင််းရင််းသာ်းအရ်းရာဝနက်က ်းအနရာတွငလ်ည််း အရွ်းအကာက်ခ ံ

၁၈၃ အယာက်ရှိသညဲ့အ်နက် ယှဉ်ပ ိ ငသ်အူြ ိ ်းသြ ်း ၃၃ အယာက်ရှိသည်။ 

အခ   ်အာ်းမြစ် ိိုလျှင ် ၂၀၁၀ အအထအွထအွရွ်းအကာက် ွ တွင ်

အြ ိ ်းသြ ်းယှဉ်ပ ိ ငဉ် ်းအရသည် စိုစိုအ ေါင််းဝငအ်ရာက် ယှဥ်ပ ိ ငအ်သာ 

ကိိုယ်စာ်းလှယ်ဉ ်းအရစိုစိုအ ေါင််း၏ ၄ ရာခိိုငန်ှုန််းရှိသညဲ့်အနက် ၃ ရာခိိုငန်ှုန််း 
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အရွ်းအကာက်တငအ်မြြှာက်ခံရသည်။ ၂၀၁၅ အရွ်းအကာက် ွ တငွ ်

အြ ိ ်းသြ ်းယှဉ်ပ ိ ငဉ် ်းအရြှာ ၁၃ ရာခိိုငန်ှုန််းရှသိည်ဲ့အနက် ၁၃ ရာခိိုငန်ှုန််း 

အရွ်းအကာက်ခရံပ  ်း၊ ၂၀၂၀ အရွ်းအကာက် ွ တွင ် အြ ိ ်းသြ ်း အရွ်းအကာက်ခ ံ

၁၇ ရာခိိုငန်ှုန််းရှိသည်ဲ့အနက် ၁၆% ရာခိိုငန်ှုန််း အရွ်းအကာက ်

တငအ်မြြှာက်ခံရသည်။   

အအထအွထအွရွ်းအကာက် ွ သံို်းခိုအနက် ၂၀၂၀ အရွ်းအကာက ်ွ သည် 

ဝငအ်ရာကယ်ှဉ်ပ ိ ငအ်သာ အြ ိ ်းသြ ်းအအရအတွက်သာြက အနိိုငရ် 

အြ ိ ်းသြ ်းအြတ်ဦ်းအရ ေါ အြ ာ်း ံို်းအသာ အရွ်းအကာက် ွ မြစ်ခ ဲ့သည်။ 

သိို ဲ့အသာ် ၂၀၂၀ အြအြာ်ဝေါရ လ ၁ ရက်အန ဲ့တွင ် မြနြ်ာစစ်တ ်ြ ှ

အရွ်းအကာက် ွ ရလဒက်ိို မငင််း ယ်ကာ အာဏာကိို သြိ််းယူလိိုက်သည်။ 

ထိို ဲ့အ ကာင်ဲ့ ၂၀၂၀ အရွ်းအကာက် ွ ြှတစ် ငဲ့ ် မ ညသ်ူလူထို ြ အ ်း 

အရွ်းခ ယ်တငအ်မြြှာက်ခံရြှုကိို အအမခမ  အသာ  မ ည်အထာငစ်ိုလွှတ်အတာ ်

ကိိုယ်စာ်းမ  အကာ်ြတ 6 (Committee Representing Pyidaungsu 

Hluttaw) နငှဲ့ ် အြ ိ ်းသာ်းည ညွတ်အရ်းအစိို်းရ (National Unity 

 
6 ပြ ည်တ ာ ငလ် ွေတ် ေ ာ ်ကိယု ်စ ာ်း ပြ ျု တ ကာ ်မေ ီသည်  ၂၀၂၀ တ ရ ်း တ ကာ က်ြွမဲ ှ

အ န ိုင ်ရ လ ွှေ ်တေ ာ ် ကိယု ်စာ ်းလ ှယ်မျာ ်း ပြ င   ်ြွဲှု့စ ည််း  ာ ်း ပခင ််း ပြစ ်သည်။ 



Inya Economic Journal 

237 
 

 

 

 

Government) တိို ဲ့ အ ေါ်အ ေါက်လာသည်။ အြ ိ ်းသာ်းည ညွတ်အရ်းအစိို်းရ 

တွင ် မ ည်အထာငစ်ိုဝနက်က ်းြ ာ်း ၃၆ ဦ်းရှသိညဲ့်အနက် ၉ ဦ်းြှာ 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း မြစ ်ကသည်။ မ ည်အထာငစ်ိုလွှတ်အတာ် 

ကိိုယ်စာ်းမ  အကာ်ြတ တွင ် အြွ ွဲ့ဝင ် ၂၀ ဦ်းရှသိညဲ့်အနက် ၄ ဦ်းြှာ 

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းမြစ်သည် (Government of the Federal Democratic 

Union of Myanmar - NUGMyanmar.org, n.d.) (CRPH - 

Committee Representiung Pyidaungsu Hlutaw, n.d.) 

ဇယ ေး(၂)၊ ၂၀၂၀အရထရွထ ွ ရ ွေးရက ကပွ်ွဲတငွ ်

အြ   ေးသြ ေးက ိုယစ် ေးလယှရ်လ ငေ်းြ  ေး ပါဝငြ်ှုမပဇယ ေး 

 

ရင််းမြစ်၊  မ ည်အထာငစ်ိုအရွ်းအကာက် ွ  အကာ်ြရှင ်
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ပံို(၂)၊၂၀၁၀၊၂၀၁၅၊၂၀၂၀ အရထရွထရွ ွေးရက ကပွ်ွဲြ  ေးတငွ ် အြ   ေးသြ ေး 

ရ ွေးရက ကြံ်ဦေးရ  ပါဝငြ်ှု မပဇယ ေး 

 

ရင််းမြစ်၊  မ ည်အထာငစ်ိုအရွ်းအကာက် ွ  အကာ်ြရှင ်

၅။ အကကမံပ ြ ကြ်  ေး 

၅.၁။ န ိုငင်ရံ ေးဆ ိုင ် အငစ်တ က  ေးရှငေ်းြ  ေးရမပ ငေ်းလွဲမြငေ်း 

မ ည်အထာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာနိိုငင်အံတာ်၏ ၂၀၀၈ြွ ွဲ့စည််း ံို 

အအမခခံဥ ျအဒ  ိုဒြ် ၃၅၂ အရ နိိုငင်အံတာ်သည် 

အလို ်အကိိုငခ်န ဲ့အ် ်ရာတွင ် မ ည်အထာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာနိိုငင်အံတာ၏် 

ြည်သညဲ့်နိိုငင်သံာ်းကိိုြ ိို သတ်ြှတ်ထာ်းအသာ အရည်အခ င််းနငှဲ့ ်

မ ည်ဲ့စံို ေါက လြူ ိ ်း၊ ဇာတ၊ိ ကိို်းကွယ်ရာ  ာသာသာသနာ၊ အြ ိ ်းသာ်း၊ 
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အြ ိ ်းသြ ်းမြစ်ြှုတိို ဲ့ကိို အအ ကာင််းမ  ၍ ရာထ်ူးအရွ်းခ ယ ် ခန ဲ့အ် ်မခင််းကိို 

ခွ မခာ်းြှုြမ  ရဟို အမ  သအ ာအ ာင၍် အြာ်မ ထာ်းသည်။ သိို ဲ့ရာတွင ်

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းနငှဲ့ ် အလ ာ်ကနသ်ငဲ့မ်ြတ်သည်ဲ့ ရာထ်ူးတာဝနြ် ာ်းအတကွ ်

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်း အရွ်းခ ယ်ခန ဲ့အ် ်မခင််းကိို ဤ ိုဒြ်အရ 

အဟန ဲ့အ်တာ်းြမြစ်အစရဟို အြာ်မ ထာ်းသည်။ ထိို ဲ့အမ င ်အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

က ာ်းြတန််းတူအရ်းအတကွ ် သ ်းသန ဲ့အ်ခွငဲ့အ်အရ်းအ ်းအသာ 

ဥ အဒြ ာ်းလည််း ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည််း ံိုအအမခခံဥ အဒတွင ်ြ ေါဝငအ်ခ ။  

၁။ ဒ ြိိုကအရစ နငှဲ့ ် ြက်ဒရယ်စနစ်တိို ဲ့ကိို အအမခခံအသာ မ ည်အထာငစ်ိုကိို 

တည်အ ာက်ရာတွင ် မ ည်အထာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာနိိုငင်အံတာ်၏ 

ြည်သညဲ့်နိိုငင်သံာ်းကိိုြ ိို က ာ်း၊ ြ ိိုငရ်ာ လိငက်ွ မ ာ်းြှုကိို အအမခခံသညဲ့ ်

ခွ မခာ်း က် မံခင််း ြရှိအစအရ်းနငှဲ့ ် တန််းတူည ြျှရှအိစအရ်းအတွက ်

ြူဝေါဒခ ြှတရ်န။် 

၂။ နိိုငင်အံရ်း ိိုငရ်ာ အငစ်တ က  ်းရငှ််းြ ာ်းမြစ်အသာ 

အစိို်းရအြွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ လွှတ်အတာ်ြ ာ်း၊ အကာ်ြရှငြ် ာ်းစသည်ဲ့ 

ကဏ္ဍအသ ်းသ ်းတငွ ် က ာ်း၊ြ  ေါဝငြ်ှု ၃၀ ရာခိိုငန်ှုန််း ရှိအစအရ်းကိို 

အာ်းအ ်းရန။် 
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၃။ ဒ ြိိုကအရစ နငှဲ့ြ်က်ဒရယ်စနစ်တိို ဲ့ကိို အအမခခံအသာ မ ည်အထာငစ်ိုကိို 

တည်အ ာက်ရာတွင ် မ ည်အထာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာနိိုငင်အံတာ်သည် က ာ်း၊ 

ြအရ်းရာအအမခမ  အသာ အ ကြ််းြက်ြှု ကာကွယ်နိိုငသ်ညဲ့် ြူဝေါဒြ ာ်းကိို 

ခ ြှတ်အအကာငအ်ထည်အြာ် အ ာငရွ်ကသ်ွာ်းရန။် 

၄။ က ာ်း၊ ြ ိိုငရ်ာတန််းတူည ြျှြှုကိို အအထာက်အကူမ  အစရန ်

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းကိို သက် ိိုငရ်ာအရွ်းအကာက် ွ အကာ်ြရှငြ် ာ်း၊ 

အဒသနတရအစိို်းရြ ာ်းြှ နိိုငင်အံရ်း ညာ ကျွြ််းက ငသ်ငတ်န််းအက ာင််းြ ာ်း 

ြွငဲ့လှ်စ်အ ်းရန။် 

လွှတ်အတာ်အသ ်းသ ်းတွငလ်ည််း က ာ်း၊ ြျအရ်းရာ ိိုငရ်ာ  န််းစစ ်

အလဲ့လာအသာအြွ ွဲ့ြ ာ်း ြွ ွဲ့စည််းမခင််းနငှဲ့ ်ဂ နဒ်ေါ ိိုငရ်ာ လို ်ထံို်းလို ်နည််းြ ာ်း 

က ငဲ့သ်ံို်းသငဲ့သ်ည်။ 

၅.၂။ န ိုငင်ရံ ေးပါတ ြ  ေး 

နိိုငင်အံရ်း ေါတ ြ ာ်းသည် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းကိို အရွ်းအကာက် ွ တငွ ်

 ေါဝငအ်စပ  ်း ထိိုြှတစ် ငဲ့ ် နိိုငင်အံတာ်အ ငဲ့ ်ိိုငရ်ာ ြူဝေါဒခ ြှတ်အရ်းတွင ်

 ေါဝငန်ိိုငရ်နအ်တွက် လို ်အ ာငအ် ်းမခင််းသည် အအရ်းကက ်းအသာ နိိုငင်အံရ်း 

အငစ်တ က  ်းရှင််း မြစ်သည်။ 
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၁။ နိိုငင်အံရ်း ေါတ ြ ာ်းသည် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းနငှဲ့ ်ိိုငအ်သာ 

လိငအ် ကြ််းြက်ြှုြ ာ်း၊ အြ ိ ်းသြ ်း အလို ်သြာ်းသြဂဂြ ာ်းစသညဲ့ ်

အအ ကာင််းအရာြ ာ်းကိို အ ွ်းအန်ွးညြှိနှုငိ််း တိိုင ်ငန်ိိုငရ်နန်ငှဲ့ ် အြ ိ ်းသြ ်း၊ 

အြ ိ ်းသာ်းြ ာ်းအတူတကွ ဂ နဒ်ေါ ိိုငရ်ာအအ ကာင််းအရာြ ာ်းနငှဲ့ ်

 တ်သက်ပ  ်း အအတွွဲ့အ ကံ ြ ာ်း ြျှအဝရန ် ဂ နဒ်ေါ လက်အြာင််းြ ာ်း 

ြနတ် ်းအ ်းမခင််း၊ ထိို လက်အြာင််းြ ာ်း အကာင််းြွနစ်ွာ 

လည် တ်နိိုငရ်နလ်ည််း  တ်ဂ တ်ြ ာ်း (Gender Sensitivity 

Budgeding) ခ အ ်းရန။်  

၂။ ထိို ဲ့အမ င ် နိိုငင်လံံို်း ိိုငရ်ာ ဂ နဒ်ေါြူဝေါဒြ ာ်းကိို ထအိရာက်စွာ 

အအကာငအ်ထည်အြာ်နိိုငရ်န ် နိိုငင်အံရ်း ေါတ ြ ာ်း၊ ြ ဒ ယာြ ာ်း၊ ဂ နဒ်ေါနငှဲ့ ်

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်အရ်း ိိုငရ်ာ ညာရှငြ် ာ်း စိုအ ေါင််းကာ အြ ိ ်းသြ ်း ကွနရ်က်ြ ာ်း 

ြွ ွဲ့စည််းရန။် 
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၆။ န ဂံိုေး 

ဤသိုအတသနစာတြ််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ မြနြ်ာနိိုငင်အံတာ်က 

အလျှာက်လှြ််းအနအသာ ြယ်ဒရယ်ဒ ြိိုကအရစ စနစ်တွင ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း 

 ေါဝငြ်ှုသည် ြည်သိို ဲ့အအရ်းကက ်းအ ကာင််း အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း နိိုငင်အံရ်းတွင ်

 ေါဝငြ်ှုမြငဲ့ြ်ာ်းသညဲ့် အမခာ်းနိိုငင်ြံ ာ်း၏ နိိုငင်အံရ်းစနစ်မြငဲ့ ်

နှုငိ််းယှဉ်အြာ်မ မခင််းအာ်းမြငဲ့ ် အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း နိိုငင်အံရ်းတငွ ် စိတ်ဝငစ်ာ်းြှု 

မြငဲ့ြ်ာ်းလာအစရန ်ရည်ရွယ် ေါသည်။ လူ ဲ့အ ာငအ်ြွ ွဲ့အစည််း၊ ယဉ်အက ်းြှု၊ 

ဓအလဲ့ထံို်းတြ််းအစဥအ်လာြ ာ်း၊ အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်းမြစတ်ည်ြှု၊ ြခငန်ငှ်ဲ့ 

ခင ်ွန််းကိို ြှ ခိိုရြည်ဟူအသာအအတွ်း၊ အြိ်ြှုကိစစကိိုသာ နိိုငန်ိိုငန်င််းနင််း 

လို ်ရြည်ဟူအသာယံို ကည်ြှု၊ နိိုငင်အံရ်းအရအအတွွဲ့အ ကံ  နည််း ေါ်းြှု 

 ိိုသည်ဲ့ သြာ်းရိို်းက  အ ာငခ်တ်ထာ်းအသာ လူအြွ ွဲ့အစည််း၏ 

အမြငက် ဉ််းအမြာင််းြှု စသညဲ့်အခ က်ြ ာ်းအ ကာငဲ့ ် နိိုငင်အံရ်းနငှဲ့ ်

 ံို်းမြတ်ခ က်ခ သညဲ့် အ ငဲ့ ် (Decision Making Level) ြ ာ်းတငွ ်

အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း  ေါဝငြ်ှု အာ်းနည််းသည်။ သိို ဲ့အသာ် မြနြ်ာနိိုငင်တံငွ ်

ဒ ြိိုကအရစ  မ  မ ငအ်မ ာင််းလ ြှုြ ာ်း စတငသ်ည်ဲ့ ၂၀၁၀ ြှ ၂၀၂၀ 

 ယ်နစှ်တာ ကာလအတွင််း အြ ိ ်းသြ ်းြ ာ်း လွှတ်အတာ်နိိုငင်အံရ်းတငွ ်

 ေါဝငြ်ှုသည် ၄ ရာခိိုငန်ှုန််းြှ ၁၆ ရာခိိုငန်ှုန််းထ ိ မြငဲ့ြ်ာ်းလာသည်ကိို 
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အတွွဲ့ရသည်။ ဤက ဲ့သိို ဲ့ တိို်းတက်လာမခင််းြှာ  အရှ်းရိို်းစွ အသာ 

မြနြ်ာဲ့လူ ဲ့အ ာငအ်ြွ ွဲ့အစည််းတွင ် အကာင််းအသာ တိို်းတက် 

အမ ာင််းလ ြှုမြစ်ပ  ်း ြက်ဒရယ်ဒ ြိိုကအရစ စနစ်သိို ဲ့ ဦ်းတည်အနသည်။ 

မြနြ်ာနိိုငင်တံငွ ်အြ ိ ်းသြ ်းဦ်းအရ ၅၂ ရာခိိုငန်ှုန််း ရှိပ  ်း အြ  ိ်းသြ ်းြ ာ်း  ိိုြိို 

 ေါဝငလ်ာနိိုငမ်ခင််းသည် မြနြ်ာဲ့ဒ ြိိုကအရစ စနစ်ကိို  ိိုြိို 

အာ်းအကာင််းအစနိိုငြ်ည်မြစသ်ည်။ 
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