အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္(First Past The Post)
၁။ အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္ သည္ ဗဟု/အမ်ားစုကိုယ္စားျပဳစနစ္၏ အရိုးရွင္းဆုံး ပုံစံတစ္ခု
ျဖစ္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းေရြးခ်ယ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္(Single Member Districts)မ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ဗဟိုျပဳ ဆႏၵမဲေပးသည္စနစ္တြင္ အသုံးျပဳသည္။ 1 ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားထက္
သူမ်ားအား

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ

ဆႏၵမဲေပးရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏အမည္မ်ား

ထ႔ိုျပင္

ေဖာ္ျပေပးထာၿပီး

ဆႏၵမဲေပးမည့္
၎တုိ႔အနက္မွ

တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရသည္။ အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဆိုသည္မွာ အရိုးရွင္းဆုံး
ဆိုရလွ်င္

မဲအမ်ားဆံုးရရိွသူျဖစ္ၿပီး

သီအိုရီအရဆိုရလွ်င္

၎ရရိွထားသည့္

ဆႏၵမဲမ်ားသည္

ပကတိမဲအမ်ားစု (မဲထက္ဝက္ေက်ာ္) မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ထက္တစ္မဲအသာ ရရံုျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရႏုိင္သူျဖစ္သည္။ 2

(၁.၁) အႏုိင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံု
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွ မဲေပးမည့္သူတစ္ေယာက္စီသည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍
မဲေပးရသည္။

ရရိွလာေသာဆႏၵမဲအားလုံးကို

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္

အနိုင္ရမည္

ေရတြက္ၿပီးေနာက္

ျဖစ္သည္။

မဲအမ်ားဆုံးရရိွေသာ

အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပုံ
ကို ေဖာ္ျပရန္ http:// wiki.electorama.com/wiki/First_Past_the_Post_electoral_system
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာ၊ သာဓကမွ ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သာဓကမ်ား
အရိုးရွင္းဆုံးဥပမာအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၏
အတန္းေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္တူမည္ ျဖစ္သည္။ အတန္းတိုင္းသည္ ေက်ာင္းေကာင္စီတြင္
ကိုယ္စားျပဳရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရိွမည္။
1

IDEA, ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သြန္းနဒီပုံႏွိပ္တိုက္၊ စာမ်က္ႏွာ

၄၉။
2

IDEA, ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သြန္းနဒီပုံႏွိပ္တိုက္၊ စာမ်က္ႏွာ

၄၉။

1

အတန္းေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၏ အတန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံသူ (၃) ဦးရိွရာ
မျဖဴ၊ ေမာင္နီ၊ မလွ တို႔ျဖစ္သည္။ အတန္းထဲရိွ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးစီသည္ ထိုေက်ာင္းသား/သူ
သုံးေယာက္၏

အမည္မ်ားပါေသာ

မဲစာရြက္မ်ားကို

ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵမဲေပးေသာ

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အတန္းေခါင္းေဆာင္တင္ေျမွာက္လိုသူ၏ အမည္အကြက္တြင္
အမွန္

ျခစ္ရမည္။

မဲေပးျခင္းမ်ား

ျပီးဆုံးျပီးေနာက္တြင္

မျဖဴ၊

ေမာင္နီ၊

မလွ

တစ္ဦးစီ

အတြက္ရရိွေသာ မဲစာရြက္မ်ားကို ခဲြ၍ေရတြက္ရမည္။ မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးရရိွသူသည္
အနုိင္ရ၍ အတန္းေခါင္းေဆာင္ တင္ေျမွာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ မျဖဴသည္ ၁၁ မဲ၊ ေမာင္နီသည္ ၁၆ မဲ၊ မလွသည္ ၁၃ မဲ ရခဲ့လွ်င္ အမ်ားဆုံး
၁၆

မဲရေသာ

ေမာင္နီသည္

အတန္းေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ခံရမည္။

သတိျပဳရန္

အခ်က္မွာ

စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္မွာ ၁၁ + ၁၆ + ၁၃ = ၄၀ သာရိွျပီး အႏိုင္ရသူမွာ ၁၆ မဲသာရ၍ ၄၀%
သာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ေဖာ္ျပထားေသာ

၎သည္

ဥပမာတြင္

ဒီစာသင္ခန္းတစ္ခုအတြက္

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္

ရလဒ္မွ်သာ

အျမင္မတူညီႏိုင္ၿပီး

ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားက

ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ကို မဲေပးႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသူကိုယ္စားလွယ္ကို
မဲေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းေကာင္စီေရြးခ်ယ္ျခင္း
သတိျပဳရန္မွာ အတန္းထဲမွ မဲေပးသူမ်ားသည္ မဲတစ္ၾကိမ္သာေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏
မဲမ်ားသည္

အတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ေက်ာင္းေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္

(ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ

အတန္းေခါင္းေဆာင္) ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စာသင္ခန္းမ်ားမွ
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ၈ ေယာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၉
ေယာက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရလွ်င္

ေက်ာင္းသားမ်ားကို အားလံုးအႏိုင္ရေစႏိုင္သည္။ စာသင္ခန္းတြင္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္

မျဖဴ၊

စာသင္ခန္းအတြက္

မလွတို႔ကို

အတန္းေခါင္းေဆာင္ေနရာ

ႏွစ္ယာက္ျဖစ္သည့္အတြက္
ထင္ျမင္လိမ့္မည္။

ေမာင္ေအး၊

အကယ္၍

မဲမ်ားကြဲသြားၿပီး
မျဖဴသည္

မဲေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္
ေယာက္်ားေလးသည္

အခ်ိဳ႕က

မိန္းကေလးမွာ
အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု

ေရြးေကာက္ခံေက်ာင္းသူမဟုတ္လွ်င္

မလွသည္

အတန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းေကာင္စီတစ္ခုလံုး၏
အနုိင္ရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

2

(၁.၂) အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား
အႏို္င္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးသုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏
ေလ့လာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။ 1
(က) အႏုိင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္သည္ နားလည္လြယ္ၿပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည္။ တရားဝင္ေသာ
မဲတစ္မဲျဖစ္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္ႏွင့္ သေကၤတေဘးတြင္ အမွတ္အသားတစ္ခုသာ
လိုသည္။ မဲျပားေပၚရိွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္သည္ ထံုးစံအရနည္းပါးေလ့ရိွၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္သူမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေရတြက္ရ လြယ္ကူေစသည္။
(ခ) ယင္းစနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ခုၾကား၌ တိက်ျပတ္သားသည့္
ေရြးခ်ယ္မႈကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အခ်ိဳ႕စနစ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာ

တတိယပါတီႏွင့္

အစိတ္စိတ္အမႊာကြဲေနေသာ ပါတီငယ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ရာမွျဖစ္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
(ဂ)

ယင္းစနစ္သည္

တစ္ပါတီအစိုးရမ်ားကို

ေပၚထြန္းေစသည္။

အႀကီးဆုံးပါတီသည္

ပို၍

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတတ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ပါတီၾကီးမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အပိုဆုကို
ရေလ့ရိွသည္။ (ဥပမာ- အႏိုင္ရေသာပါတီၾကီးတစ္ခုသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ဆႏၵမဲ ၄၅% ကို
ရရိွေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလံုး၏ ၅၅% ကိုရရိွႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္)
(ဃ)

ယင္းစနစ္သည္

သင့္ေလ်ာ္ညီညႊတ္ေသာ

လႊတ္ေတာ္တြင္း

အတုိက္အခံအင္အားစုကုိ

ေပၚေပါက္ေစသည္။ သီအုိရီအရ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ တစ္ပါတီအစုိးရ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္
အတုိက္အခံအင္အားစုအား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ေဝဖန္စစ္ေဆးေရးက႑ကုိ
ေဆာင္ရြက္ရန္

လုံေလာက္သည့္

အတုိက္အခံအုပ္စုသည္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

လက္ရွိအစုိးရကုိ

ယထာဘူတက်က်

ေနရာမ်ားကုိ

ေပးထားသည္။

အစားထုိးႏိုင္စရာ

အင္အားစု

တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
(င)

အျမင္က်ယ္ေသာ

ႏိုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ

ေပၚထြက္ေစသည္။

ယင္းစနစ္မ်ားတြင္

မ်ားေသာအားျဖင့္ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုသာရွိသည့္အတြက္ လူမ်ဳိးေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာ
ေဒသအရ

အလြန္ပိုင္းျခားကြဲျပားေနေသာ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

ယင္းပါတီႀကီးမ်ားသည္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျခဳံငုံမိေစေသာမူဝါဒမ်ားကုိသာ က်င့္သုံးေလ့
ရွိသည္။

1

IDEA, ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သြန္းနဒီပုံႏွိပ္တိုက္၊ စာမ်က္ႏွာ

၄၉။

3

(စ) တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ပါတီမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ကုိယ္စားျပဳျခင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။
တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ပါတီငယ္တစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံမႈ အင္အားသည္ မဲဆႏၵနယ္
တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေနျခင္းမရွိပါ က FPTP စနစ္အရ ယင္းပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္၌
ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ေနရာမွ် အႏုိင္ရဖြယ္မရွိပါ။
(ဆ) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ပါတီနာမည္ထက္
သတ္မွတ္ထားသည့္

ၿမိဳ႕

သုိ႔မဟုတ္

ေဒသမ်ားကုိ

ကုိယ္စားျပဳၾကရသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေဒသအလုိက္ တာဝန္ယူမႈသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ၾကသည့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ အထူး အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။
(ဇ) ယင္းစနစ္သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ပါတီမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္မႈျပဳျခင္းထက္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။
(စ်) ယင္းစနစ္သည္ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရ
ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္း ေပးထားသည္။

(၁.၃)အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
အႏို္င္ရသူ အကုန္ယူစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးသုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏
ေလ့လာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။ 1
(က) ယင္းစနစ္သည္ ပါတီငယ္မ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳ အေရြးခံခြင့္မွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။
ဥပမာ- ပါတီတစ္ခုသည္ ဆႏၵမဲ၏ ၁၀% ကုိ ရရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ
အမတ္ေနရာ၏

ခန္႔မွန္းေျခ

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္

၁၀%

ကုိ

ရရွိသင့္သည္။

၁၉၉၈

ဘာေဆာ္သုိအမ်ဳိးသားပါတီသည္

ခုႏွစ္
ဆႏၵမဲ၏

လီေဆာ္သုိႏိုင္ငံ
၂၄%

ကုိ

အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အမတ္ေနရာ ၁% ကုိသာ ရရွိခဲ့သည္။
(ခ) ယင္းစနစ္သည္ လူနည္းစုမ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳ အေရြးခံျခင္းမွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။
FPTP
1

စနစ္တြင္

ပါတီမ်ားသည္

မဲဆႏၵရွင္

ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္

စိမ္းမေနေစရန္အလုိ႔ငွာ

IDEA, ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဒီဇိုင္း ႏိုင္ငံတကာ IDEA လက္စြဲစာအုပ္သစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သြန္းနဒီပုံႏွိပ္တိုက္၊ စာမ်က္ႏွာ

၅၂။
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မဲဆႏၵနယ္အတြင္း၌

လူအမ်ားဆုံးလက္ခံႏိုင္မည့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိသာ

တင္ျပေလ့

ရွိသည္။
(ဂ) ယင္းစနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္မွ ခ်န္လွပ္ထားသည္။
အေျမာက္အမ်ား လက္ခံႏုိင္မႈရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္
သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံႏိုင္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္။
(ဃ) ယင္းစနစ္သည္ ပါတီတစ္ခုတည္းကသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုရွိ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံး
ကုိရရွိေစႏုိင္သည့္

ေဒသအလုိက္

တစ္ဖက္သက္ႀကီးစုိးမႈဟူေသာျဖစ္စဥ္ကုိ

ပုိ၍တြန္းအား

ေပးသည္။ အကယ္၍ ပါတီတစ္ခုသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ သက္ဆုိင္ရာေဒသတစ္ခုအတြင္းမွ
ေထာက္ခံမႈအခိုင္အမာရရွိ၍

ဆႏၵမဲအသာစီးရခဲ့လွ်င္

ယင္းေဒသ

ႏွင့္

ပတ္သက္၍

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္ေနရာအားလုံး သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးနီးပါးကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
(စ) ယင္းစနစ္သည္ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိမွ် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမျပဳေသာ
အလဟႆျဖစ္သြား ေသာ ဆႏၵမဲမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ မ်ားျပားေစသည္။
(ဆ) ယင္းစနစ္သည္ မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္လိုသည္။ ထို႔ျပင္
အေဝးေရာက္မဲေပးစနစ္ကို စီစဥ္ရခက္ခဲျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
(ဇ) ယင္းစနစ္သည္
ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ေရးဆြဲမႈအေပၚတြင္ မွီခုိ ေနရျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႈ အားလုံးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ဆက္တြဲ

အက်ဳိးဆက္မ်ား ရွိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ရရွိလာမည့္အေျဖရလဒ္မ်ားအား တရားဝင္အျဖစ္
လက္ခံႏိုင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ နယ္နမိတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားလုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ပါတီ အက်ဳိးသက္သက္အတြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း ကုိ ႀကဳိးကုိင္ ျခယ္လွယ္မည့္ ဖိအားမ်ားလည္းရွိ ေနႏိုင္ပါေသးသည္။
(၁.၄) အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား
အႏိုင္ရသူ အကုန္ယူစနစ္က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏စာရင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဇယားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 1

Country
1. Antigua and Barbuda
2. Azerbaijan
3. Bahamas
1

Body
House of Representative
President,National Assembly
House of Assembly

Voting system by country, Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/Table-of-voting-systems-by-nation. {accessed 9 June 2014}
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4. Bangladesh

Jatiyo Sangshad
House of Assembly
House of Representative
National Assembly
House of Assembly

5. Barbados
6. Belarus
7. Belize
8. Bermuda
9. Bhutan

National Assembly, National council(20 seats)

10. Bosnia and Herzegovina

37. Marshall Islands

Presidency of Bosnia and Herzegovina
National Assembly
House of Commons
President
President
House of Assembly
Senate
Parliament (13 seats)
President
House of People’s Representatives
President
President, National Assembly
Parliament
House of Representatives
President
President
House of the People
National Assembly
House of Representative
Chamber of Deputies
President, National Assembly of Kenya
President
House of Representatives, Senate
National Assembly
President, National Assembly
Dewan Rakyat
Majilis
legislature

38. Mexico

President, Chamber of Deputies (300 seats)

39. Mongolia

President, State Great Khural
Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw

11. Botswana
12. Canada
13. Central African
14. Democratic Republic of Congo
15. Dominica
16. Dominican Republic
17. East Timor
18. Equatorial Guinea
19. Ethiopia
20. Gabon
21. Gambia
22. Ghana
23. Grenada
24. Honduras
25. Iceland
26. India
27. Ivory Coast
28. Jamaica
29. Jordan
30. Kenya
31. Kiribati
32. Liberia
33. Madagascar
34. Malawi
35. Malaysia
36. Maldives

40. Myanmar
6

41. Nigeria

House of Representatives, Senate

42. Pakistan

National Assembly,(Party list for women)

43. Palau

House of Delegates, Senate
44. Palestine
President
45. Paraguay
President
46. Phillippines
President
47. Poland
Senate
48. Rwanda
President
49. Saint Kitts and Nevis
National Assembly
50. Saint Lucia
House of Assembly
51. Saint Vincent and the Grenadines House of Assembly
52. Seychelles
President, National Assembly(25 seats)
53. Sierra Leone
Parliament
54. Singapore
President, Parliament(Bloc voting/FPTP)
National Parliament
55. Soloman Islands
56. South Korea
President, National Assembly (245 seats)
57. Taiwan(Republic of China)
President
58. Tanzania
President, National Assembly
59. Trinidad and Tobago
House of Representatives
60. Uganda
President, National Assembly
61. United Kingdom
House of Commons
62. United States
House of Representatives, Senate
63. Yemen
Assembly of Representatives
64. Zambia
President, National Assembly
65. Zimbabwe
House of Assembly, Senate

အထက္ပါ

အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္က်င့္သုံးေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားကိုေလ့လာၾကည္လွ်င္

FPTP

စနစ္ကုိ အသံုးျပဳသည့္ေနရာ သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္သာသုံးျခင္း (သို႔) လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
အတြက္သာသုံးျခင္း စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားပါသည္။

သတိြပုရန်
ဤသတင်းအချက်အလက်သည် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတို�၏ လ�တ်ေတာ်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ�တစ်စုံတစ်ခုအတွက်
အသုံးြပုရန်မဟုတ်ပါ။ အချိန်�ှင့်တစ်ေြပးညီ ေနာက်ဆုံးရသတင်းြဖစ်မည်ဟု သတ်မှတ်မထားသင့်ပါ။
ဤအချက်အလက်များအား တရားဝင်သို�မဟုတ် ပညာရှင်ဆိုင်ရာ အက
� ံေပးချက်အြဖစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။
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အထူးအက
� ံေပးချက် သို�မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်
များအား လိုအပ်ပါက အရည်အေသွးြပည့်မှီေသာ
သင့်ေလျာ်သည့် က�မ်းကျင်ပညာရှင်�ှင့် ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ လ�တ်ေတာ်သုေတသနဝန်ေဆာင်မ�ဌာန
သည်
စာတမ်းတိုများတွင်
ပါဝင်ေသာ
အေက
� ာင်းအရာများအား
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
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