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အင်းလျားေဘာဂေဗဒ

ရာဇဓမ�သဂ�ဟကျမ်း ။ ၎င်းသည် သီေပါကုိယ်ေတာ်ကုိ ဆုံးမေသာကျမ်းဟ ုထင်�ှားသည်။ ေဘာဂေဗဒ 

အြမင်�ှင့် ချနိထုိ်း�ကည့်လ�င် တင်ေြမ�ာက်ခံရေသာ မဟာသမ�တသည် လခစားတစ်ဦးြဖစ်ရသည်။ ထုိလစာသည်

လည်း ေငတိွက်ုစံနစ်မှ ထုတ်ယူသုံးစဲွရသည့် ေငေွ�ကးပမာဏြဖစ်သည်။ ဆုိထားေသာ ေငတိွက်ုစနစ်သည် ယခု

ေခတ်အရ ဗဟိဘုဏ်ဟ ုဆုိ�ိင်ုသည်။ ထုိစ�်အခါ တစ်တိင်ုးြပည်လံးု ငါ၏ပုိင်ဆုိင်မ�ဟဆုို�ိင်ုေသာ သက်ဦး ဆံပုိင်

စံနစ်�ှင့်  ေြဖာင့်ေြဖာင့်တနး်တနး် ဆန ့က်ျင်သည့်ကျမ်း ြဖစ်သည်။

ေယာမင်�ကီးဦးဖုိးလ�ိင် စီရင်ထားသည့် ရာဇဓမ�သဂ�ဟကျမ်းတင်ွ သဂ�ဟတရားေလးပါကုိ ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းမှာ - 

၁။ သဿေမဓ ( ကုနသ်ည်လယ်လပ်ုတိ�က စပါးဆနေ်ရေ�ကးေင ွေပးကမ်းသင့်သည့်အတိင်ုး ေတာင်းခံယူြခင်း) 

၂။ ပုရိသေမဓ (ေစာင့်ေ�ှာက်မည့် အခွနအ်တတ်ုကုိ ေစာင့်ေ�ှာက်မည့် လတိူ� ကုိ ေဝငေှပးကမ်းြခင်း) 

၃။ သမ�ာပါသ (ကုနသ်ည်လယ်လပ်ုတိ� ကုိ အား�ိှေအာင် ေစာင်မ�ကည့်���ြခင်း) 

၄။ဝါေစေပယျ (ကုနသ်ည်လယ်လပ်ုများ�ှင့် ဆက်ဆံရာတင်ွ မ�တစွာ ြပ�မူ၍ ချ�ိသာစွာ ဆက်ဆံြခင်း) တိ�

ြဖစ်သည်။ (ေကျာ်ဝင်း, ၂၀၂၀) (ေမာင်ထင်, ၁၉၈၃)

(ဆရာ)ေကျာ်ဝင်း ��နး်ဆုိသည်မှာ   ၎င်းသဂ�ဟတရားေလးပါးသည်   ဖီဆီအိကုေရစီ  (Physiocracy) ဆုိ

ေသာ ေြမယာေဘာဂေဗဒ အယူအဆ�ှင့် ထပ်တနူးီပါး တညီူသည်ဟ ု ဆုိသည်။ ဖီဆီအိကုေရစီ အယူအဆတင်ွ

ထင်�ှားေသာ ေဘာဂေဗဒပညာ�ှင်ြဖစ်သည့် ဖရနစွ်ာကာေနး၏ ဝင်ေငလွည်ပတ်စီးဆင်းမ� သေဘာတရားသည်

ေယာမင်း�ကီးဦးဖုိးလ�ိင်၏ အယူအဆ�ှင့် ထပ်တနူးီပါကျသည်ဟ ုဆုိသည်။ သိ� ေသာ် မူရင်းကျမ်းသည် ကုနသ်ည်

လယ်လပ်ုများ၏ ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်မ�ကုိ အ�ကီးအအပ်ု�ှင့် ေစာင့်ေ�ှာက်သည်။ ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ြခင်းကုိ

�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရမှ တာဝနယူ် ကုနသွ်ယ်သည်ဟဆုို�ိင်ုသည်။ တိင်ုးြပည်မှ ၎င်းတိ�အား ေစာင့်ေ�ှာက်ရန်

အခွနအ်တတ်ု ေကာက်ခံသည်။ ၎င်းအခွနအ်တတ်ုအားြဖင့် ြပည့်ဘ�ာတိက်ုကုိ ြဖည့်ဆည်းသည်။ ထုိသိ�အားြဖင့်

စာေရးသူမှာ ကုနသွ်ယ်ဝါဒ (Mercantilism) �ှင့်ပုိ၍ ထပ်တကူျသည်ဟ ုသုံးသပ်မိသည်။

ေဘာဂေဗဒ အေတးွအေခ� အယူဆပုိင်းတင်ွ အေြခအတင်ဆုိ�ိင်ုေသာ်လည်း  �ိင်ုငံေရးအယူအဆသည် 

ယေနေ့ခတ်အလိြုဖင့် လိရုာဆဲွေတးွ�ိင်ုသည်။ ရာဇဓမ�သဂ�ကျမ်း၏ အလိအုရ ြပည်သူတိ� မှာ အချင်းချင်းခုိက်ရန်

ြဖစ်ပွားလ�င်   ဆုံးြဖတ်မည့်သူမ�ိှ၍ ကုနသ်ည် လယ်လပ်ုမြပ�ပါ�ှင့်၊ စားသုံး�ိင်ုေလာက်ေအာင် ေပးပါမည်ဆုိ၍

မဟာသမ�တ မင်းေြမ�ာက်သည်ဟ ုဆုိထားသည်။ သက်ဦးဆံပုိင်ကာလ �ှင့် ဒီမုိကေရစီကာလဟ၍ူ ကာလကဲွြပား

ေသာ်လည်း မယုိးမဆဲွ တသူည်ဟ ုလိရုာဆဲွေတးွ�ိင်ုသည်ဟ ုဆုိရြခင်းြဖစ်သည်။

ေယာမင်း�ကီးဦးဖုိးလ�ိင်က ၎င်း၏ ေခတ်�ပိ�င်�ိင်ုငံများသည်  သဂ�ဟတရား ေလးပါးကုိ ကျင့်သုံး�ကသည်

ဟဆုိုထားသည်။ ေယာမင်း�ကီး��နး်သည့် ကာလမှစေရတက်ွ�ပီး ယေနေ့ခတ်အထိ ဒီမုိကေရစီကျင့်သုံး�ကေသာ

�ိင်ုငံများဆုိလ�င် ဒီမုိကေရစီရင့်မာေသာ �ိင်ုငံများြဖစ်ေန�ကသည်။ ရင့်မာသည့်အေလျာက် အြဖစ်အပျက်များစွာ

�ကံ�ေတ�ဖူး�ကလိမ့်မည်။ �ှစ်ေပါင်းများစွာ အြဖစ်အပျက်များကုိ အေြခခံ၍ ေလလ့ာထားေသာ စာတမ်းများ၏

ရလဒ်သည့်လည်း ေကျနပ်အားရဖွယ် ရလဒ်များြဖစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသုေတသနများမှ စူးစမ်းလိသုည့်ေမးခွနး်

သည် -
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ယေနေ့ခတ်ြမနမ်ာ�ှင့် ေခတ်�ပိ�င် ဒီမုိကေရစီ ရင့်မာေသာ �ုိင်ငံများတွင် �ုိင်ငံေရး ေခါင်းေဆာင်များသည်

မညသိ်�  အရညအ်ေသွး�ှင့် ြပည့စုံ်�ကသနညး်။   

ေရွးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ� ယင်းတိ�ရ�ိှေသာလစာ၏ သက်ေရာက်မ�

များ �ိှ�ုိင်ပါသလား။

    

ဟ၍ူြဖစ်သည်။

(�ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်ဟဆုိုရာတင်ွ ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ခံ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှစ၍

တပ်မေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် �ိင်ုငံေတာ်သမ�တအထိ ရည်ရွယ်ဆုိလိပုါသည်။)

ေရွးေကာက်ခံ�ှင့် အရညအ်ေသွး 

၂၀၁၇ တင်ွ National Bureau of Economics Research မှ   “ဘယ်သူ �ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင် ြဖစ်လာ�ိင်ု

သလဲ ( Who Becomes A Politician? )” ဟေူသာ စာတမ်းတစ်ေစာင်ထုတ်ေဝခ့ဲသည်။ ၎င်းစာတမ်းသည် ဆီွဒင်

�ိင်ုငံတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲသည့် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းဦးေရ �ှစ်သိနး်ကုိ ေလလ့ာထားသည်။ အချနိက်ာလ

အားြဖင့် ၁၉၈၂ - ၂၀၁၀ အ�ကား ကုိယ်စားလှယ်များ အားလံးုြဖစ်သည်။ ၎င်းစာတမ်းတင်ွ ကုိယ်စားလှယ်များ

အား မည်က့ဲသိ�  ေရ�းချယ်သည်ကုိ သိ�ိှ�ိင်ုရန ်Score (အမှတ်ေပး) တိင်ုးတာခ့ဲ�ကသည်။ တိင်ုးတာခ့ဲရာတင်ွ 

၁) သိြမင်�ိင်ုမ� (Cognitive Score)

၂)  ေခါင်းေဆာင်မ� ( Leardership Score) 

၃) ပညာေရး (Education Score)

၄) ဝင်ေင ွ(Income Score) �ှင့် 

၅) လပ်ု�ိင်ုစွမ်းတနဖုိ်း (Earning Score) စသည့် အမှတ်ေပးကိနး်�ှင်အေပ� အေြခခံ၍ အမှတ်ေပး

တိင်ုးတာခ့ဲ�ကသည်။

၁) သိြမင်�ုိင်မ� (Cognitive Score)  - သိြမင်မ�ကုိ တိင်ုးတာရာတင်ွ ေရးေြဖ (written test)၊ ြပသနာေြဖ�ှင်း�ိင်ုြခင်း

(problem solving)၊ �ှ�တ်ထွက်စကားေအာင်ြခင်း ( induction capacity)၊ ဂဏနး်သခ�ျာ ေတာ်ြခင်း (numerical )၊

�ှ�တ်ေရး�ကယ်ြခင်း ( verbal)၊ �ှ�ံစပ်သိြမင်ြခင်း ( spatial ) �ှင့် ေခတ်မီနည်းပညာကုိ တတ်က�မ်းြခင်း (

technological comprehension) စသည်ြဖင့် တိင်ုးတာသည်။ စစ်ေရးက�မ်းကျင်သူ ဘယ်ရစ်ကားစ်တတ် ( Berit

Carlstedt) က ဆီွဒင်�ိင်ုငံ၏ စစ်ေဆးမ�ေမးခွနး် ( Swedish Enlistment Test ) သည် ဉာဏ်ရည်ကုိ စစ်ေဆးသည့်

အေကာင်းဆုံးေမးခွနး်လ�ာဟ ုေထာက်ခံချက်ေပးထားသည်။ သိြမင်မ�ကုိ တိင်ုးတာရာတင်ွ အမှတ် 

၁- ၉ ေပး၍ တိင်ုးတာသည်။

(၂) ေခါင်းေဆာင်�ုိင်မ� (Leadership Score) - သိြမင်မ�ကုိ တိင်ုးတာရာတင်ွ အမှတ် ၅ မှတ်ေကျာ်မှသာ ေခါင်း

ေဆာင်မ�ကုိ ဆက်လက်တိင်ုးတာသည်။ တိင်ုးတာရာတင်ွ စိတ်ပညာဆရာဝနမ်ျားက Semi-structure interview

ြပ�လပ်ုကာ အမှတ်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ အမှတ် ၁ -၉ မှတ်ေပး၍ တိင်ုးတာသည်။

ရာဇဓမ�သဂ�ဟကျမ်း - ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ခံ ၊ လစာ �ှင့် လပ်ုရည်ကုိင်ရည်
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(၃) ပညာေရး (Education Score) - ပညာေရး ေအာင်ြမင်မ�များကုိ ဆီွဒင်�ိင်ုငံ�ိှ ေကျာင်းများ�ှင့် တက� သုိလ်များမှ

ေကာက်ယူ၍ Statistics Sweden ဌာနတင်ွ သိမ်းဆည်းထားသည်။ ေနာက်ပုိင်း ဆီွဒင်သိ�  ေြပာင်းေရ� �လာေသာ

သူများကုိ Swedish standard �ှင့်ညီမ�ေသာ ပညာေရးအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

(၄) ဝင်ေင ွ (Income Score) - ဝင်ေငကုိွ တိင်ုးတာရာတင်ွ အသားတင်ဝင်ေင ွ (Disposal income) ကုိ တိင်ုးတာ

ပါသည်။ 

(၅) လုပ်�ုိင်စွမ်းတနဖုိ်း (Earning Score) - လပ်ု�ိင်ုစွမ်းတနဖုိ်းကုိ တိင်ုးတာရာတင်ွ လတူစ်ဦး၏ ဝိေသသတနဖုိ်းကုိ

ေစျး�ှ�နး်သတ်မှတ်၍ တိင်ုးတာပါသည်။ လတူစ်ဦး၏ ဝိေသသတနဖုိ်းဟ ု ဆုိရာတင်ွ ေအာင်ြမင်ထားေသာ

ပညာေရး အဆင့်အတနး် ၊ ေရွးချယ်ထားေသာ အလပ်ုအကုိင်�ှင့် အလပ်ုအကုိင်ေအာင်ြမင်မ� (ရာထူး သိ�  ကုိယ်ပုိင်

စီးပွားေရး) တိ� ကုိ  ေစျး�ှ�နး်သတ်မှတ်ကာ တိင်ုးတာေသာ တနဖုိ်းြဖစ်သည်။ (Dal Bó, Finan, Folke,

Persson, & Rickne, 2017)

ထင်သာြမင်သာသည့်အချက်မှာ    ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းများအ�ကား    ေရွးေကာက်ခံရသည့်  ကုိယ်စား

လှယ်များသည် ေရွးေကာက်မခံရေသာ ကုိယ်စားလှယ်များထက် ပုိ၍ သိြမင်�ိင်ုမ� အားေကာင်းသည်၊

ေခါင်းေဆာင်�ိင်ုမ� အားေကာင်းသည်၊ ပညာေရး ေအာင်ြမင်မ� ပုိြမင့်မားသည်၊ ဝင်ေင�ှွင့် လပ်ု�ိင်ုစွမ်းတနဖုိ်းလည်း

ပုိမုိ ြမင့်မား�ကသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ြပည်သူများသည် အထက်ပါအရည်အချင်း�ှင့် ြပည့်စုံမှသာ မဲေပး

ေရွးချယ် �ကသည်။ 

 

 

ေရွးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်များ၏ �ကနအ်င်လက�ဏာ 

ဒီမုိကေရစီစနစ်သည် �ိင်ုငံေရးအရ ကုိယ်စားြပ�မ�ကုိ အားေပးေသာ စနစ်ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် စွမ်းေဆာင်

ရည်�ိှ ေသာ၊ ဦးေဆာင်�ိင်ုစွမ်း�ိှေသာ ကုိယ်စားလှယ်ကုိ ေရွးချယ်�ိင်ုမည်ဟ ု အာမခံချက်မ�ိှ။ ၎င်း�ှင့်ပက်

သက်၍  ဆီွဒင်တင်ွ ေလလ့ာထားေသာ သုေတသနဆနး်စစ်ချက် (၄) ချက် ေတ��ိှရသည်။ 

၁) �ိင်ုငံေရးကုိယ်စားလှယ်များ (ဝါ) �ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်တိ�သည် ၎င်းတိ� ကုိယ်စားြပ�ေသာ လအူများထက် ပုိ၍

ထက်ြမက်၍ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုစွမ်း ပုိအားေကာင်း�ကသည်။

(၂) ကုိယ်စားလှယ်ေကာင်းကုိ ေရွးချယ်�ိင်ုြခင်း (Positive selection) သည် မိသားစုေနာက်ခံေတာင့်တင်းမ�၊

လမူ�ေရးအားေကာင်းမ�အေပ� အေြခခံသည်။ အမှတ်ေပးကိနး်�ှင် (Score) တစ်ခုြခင်းစီ အားေကာင်းသည့်

အချက်ေပ�တင်ွလည်း အေြခခံပါသည်။ (Positive selection ဆုိသည်မှာ ကုိယ်စားလှယ်များသည် ေရွးေကာက်ပဲွ

မတိင်ုခင်ကပင် ရာထူးြမင့် ၊ လစာြမင့် ၊ Opportunity cost ြမင့်ြမင့်မားမား �ိှ�ှင့်သူများြဖစ်သည်) 

(၃) မိဘ သိ�  မိသားစု အသုိင်းအဝုိင်း ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ�ိှသူများသည် ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေရွးေကာက်ခံရ

သည်မှာ အခါတိင်ုးလိလို ုေတ��ိှရသည်။   

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ
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(၄) အားနည်းချက်မှာ စွမ်းေဆာင်ရည်�ိှသူ�ှင့် ြပည်သူကုိယ်စားြပ�သူအ�ကား တစ်ဦးသာေရွးချယ်ရသည့် စနစ်

ြဖစ် သည်။ လမူ�ပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွ ြပည်သူကုိ ကုိယ်စားြပ�သူအများစုသည် မိသားစု ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ

အားနည်းသူများ ြဖစ်�ကသည်။ (Dal Bó et al., 2017)

လစာ �ှင့် လုပ်ရညကုိ်င်ရည ် 

အထက်ပါအတိင်ု းေရွးချယ်ခံရေသာ ကုိယ်စားလှယ်များသည် လ�တ်ေတာ်အရပ်ရပ်မှ နင်ိငံေတာ် သမ�တ

အထိ တာဝနေ်ပးခံရ�ပီး ဒီမုိကေရစီ�ိင်ုငံတင်ွ အဓိကကျသည့် ေနရာမှ ပါဝင်သည်။ �ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်များဟု

လည်း ဆုိ�ိင်ုသည်။ ြပည်သူများက ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ကာ ြပည်သ�ကုိယ်စားြပ�၍ အချ�ပ်အြခာအာဏာကုိ

လက်ဝယ်ရ�ိှသူများလည်းြဖစ်သည်။ ထုိေ�ကာင့် ကုိယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတိ�အား မဲေပးေရွးချယ်လိက်ုေသာ

ြပည်သူများ ေမ�ာ်လင့်သည့်အတိင်ုး  ေဆာင်ရွက်�ိင်ုမည်လားဆုိသည်မှာ ၎င်းတိ�၏ စိနေ်ခ�ချက်ြဖစ်သည်။ ၎င်း

တိ�၏ စိတ်အားထက်သနမ်�လည်းြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�၏ စိတ်အားထက်သနမ်�မက်လံးုသည် တစ်နည်းနည်းြဖင့်

�ိင်ုငံေတာ်မှ ေပးသည့် လစာအေပ� မူတည်သည်။ (�ိင်ုငံေရးခံယူချက်ေ�ကာင့်၊ �ိင်ုငံေတာ်အတက်ွေ�ကာင့် ဆုိ

ေသာ ခံယူချက်များအား ြငင်းချက်မထုတ်လိပုါ။ ၎င်းအြမင်မှ �ကည့်လ�င် ယခုစာတမ်းပါ သုေတသနေမးခွနး်မှ ခဲွ

ထွက်၍ ေြဖဆုိရမည်ဆုိေသာေ�ကာင့် ထည့်သွင်း မေဆွးေ�းွပါ။)  

�ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်များ၏   လစာ�ှ�နး်ထားသည် ၎င်းတိ�၏   အရည်အေသွးကုိ   မည်သိ�   သက်ေရာက်

ေ�ကာင်းကုိ တရူကီ�ိင်ုငံတင်ွ ေလလ့ာထားေသာ သုေတသနစာတမ်းတစ်ေစာင် ၂၀၂၀ခု�ှစ် စက်တင်ဘာလတင်ွ

ထွက်လာသည်။ London School of Economics မှ ေလာေလာလတ်လတ်ထုတ်ေဝထားေသာ စာတမ်း

ြဖစ်သည်။ တရူကီ�ိင်ုငံ�ိှ (၂၃) �ကိမ်ေြမာက် သမ�တသက်တမ်း (၂၀၀၇ - ၁၁ ) �ှင့် (၂၄) �ကိမ်ေြမာက် သမ�တ

သက်တမ်း (၂၀၁၁ - ၁၅) အတင်ွးေလလ့ာထားေသာ သုေတသနြဖစ်သည်။ ြဖစ်စ�်မှာ ၂၀၁၂ ခု�ှစ်တင်ွ အနားယူ

သွားေသာ လ�တ်ေတာ်အမတ်များ၏ ပင်စင်စားရိတ်ကုိ တိးုြမ�င့်သည့် ဥပေဒအတည်ြပ�လိက်ုသည်။ ထုိဥပေဒ

ေ�ကာင့် လတ်ွေတာ်အတင်ွး ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ဥပေဒြပ��ိင်ုသည့် လပ်ုရည်ကုိင်ရည်မည်သိ�  ေြပာင်းလဲသွား

သည်ကုိ တိင်ုးတာထားြခင်းြဖစ်သည်။ လပ်ုရည်ကုိင်ရည်ဟဆုိုရာတင်ွ ကုိယ်စားလှယ်များ၏ (၁) လ�တ်ေတာ်

အတင်ွး ပါဝင်ေဆွးေ�းွသည့် အ�ကိမ်အေရအတက်ွများ (Speech)၊ (၂) လ�တ်ေတာ်အတင်ွး ပါဝင်ေဆွးေ�းွသည့်

စကားများ (Words)၊ (၃) လ�တ်ေတာ်သိ�  တင်သွင်းလာသည့် ေလျာက်ထားချက်များကုိ ေလလ့ာြခင်း (သိ� )

ေဆွးေ�းွသည် အ�ကိမ်အေရအတက်ွများ ( Motions)၊ �ှင့် (၄) ဥပေဒ�ကမ်းတင်သွင်းေသာ အ�ကိမ်အေရအတက်ွ

များ (Law drafts) များကုိ အေြခခံ၍ တိင်ုးတာသည်။

သီ၀ရီအားြဖင့် ပင်စင်�ှ�နး်ထား  တိးုြမင့်လိက်ုြခင်းေ�ကာင့် ပုိ၍ အရည်အချင်း�ိှေသာ ကုိယ်စားလှယ်များ 

ေရွးေကာက်ပဲွသိ�  ယှ�်�ပိ�င်အေရွးခံလာ�ိင်ုသည်။ ပင်စင်လစာမက်လံးုေ�ကာင့် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအတိင်ုး

�ိင်ုငံေတာ်မူဝါဒများကုိ အေကာင်းဆုံး အေကာင်အထည် ေဖာ်လာ�ိင်ုသည်။ ထုိသိ�အရည်အချင်း�ိှေသာ

ကုိယ်စားလှယ်များအတက်ွ  ေရွးေကာက်ပဲွ ေနာက်တစ်�ကိမ်ယှ�်�ပိ�င်ရန ် တနွး်အားလည်းြဖစ်သည်။ သိ�တေစ

ပင်စင်လစာ�ှ�နး်ထား တိးုြမ�င့်လိက်ုြခင်းေ�ကာင့် ရာထူးလိခုျင်ယုံ သက်သက်ြဖင့် လ�တ်ေတာ်ထဲသိ� ေရာက်လာ

ေသာ ကုိယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အေသွးသည် ကျဆင်းလာလိမ့်မည်။

ရာဇဓမ�သဂ�ဟကျမ်း - ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ခံ ၊ လစာ �ှင့် လပ်ုရည်ကုိင်ရည်
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အ��ာရယ်�ကီးသည့်အချက်မှာ   တရူကီလ�တ်ေတာ်အတင်ွး   ဆုိးဝါးသည့်   အေြခအေနတစ်ရပ်မှ  လွဲ၍ 

အရည်အချင်းမ�ိှသည့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များကုိ အလပ်ုြဖ�တ်�ိင်ုြခင်း မ�ိှြခင်းြဖစ်သည်။ သမ�တ

သက်တမ်းတစ်ခုအတင်ွး အလပ်ုအတက်ွ၊ လစာအတက်ွစိတ်ပူရနမ်လိေုပ။

တရူကီ�ိင်ုငံကုိ Difference-In-Difference framework  ြဖင့် ဆနး်စစ်�ကည့်လ�င် လစာ�ှ�နး်ထား   တိးုြမ�င့်

ြခင်းေ�ကာင့် ကုိယ်စားလှယ်များ၏ လပ်ုရည်ကုိင်ရည် ကျဆင်း�ိင်ုသည်။ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်း၏ ဥပေဒြပ�

�ိင်ုစွမ်းသည်လည်း ကျဆင်းရသည်။ လတ်ွေတာ်အတင်ွး တက်�ကစွာ မပါဝင်ေတာြ့ခင်း၊ လ�တ်ေတာ်�ကားနာမ�ကုိ 

 ပျက်ကွက်ြခင်းများြဖစ်လာသည်။ (Altindag, Filiz, & Tekin, 2017)

            ထိ�အတက်ွေ�ကာင့် လစာ�ှ�နး်ထားမတိးုေပးလ�င် �ိင်ုငံေရးေခါင်းေဆာင်များ လာဘ်စား�ိင်ုသည်ဆုိသည်

မှာ အေြခအတင်ေဆွးေ�းွရမည့် အေ�ကာင်းအရာြဖစ်လာသည်။ ထုိအေ�ကာင်းအရာမှာလည်း �ိင်ုငံေတာ်၏ ေရွး 

 ေကာက်ခံအစုိးရအတက်ွ အကျည်းတနဆုံ်း ကိစ�ရပ်လည်းြဖစ်သည်။

ေရွးေကာက်ခံ�ှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ

            လာဘ်ေပးလာဘ်ယူြပစ်မ�သည် တိးုတက်�ပီးသား �ိင်ုငံအတက်ွသာမက တိးုတက်ေနဆဲ �ိင်ုငံများအတက်ွ

ပါ အကျည်းတနသ်ည့်ြပစ်မ� ြဖစ်သည်။ သမ�တသက်တမ်းတစ်ခုအတင်ွး �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ လပ်ုရည်ကုိင်ရည်

ကုိ တိင်ုးတာသည့် အေရးပါေသာ ��နး်ကိနး်တစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ ယခုေဆာင်းပါးတင်ွ ကုိယ်စားလှယ်များ၏

လစာ �ှ�နး်ထား အတိးုအေလျာေ့�ကာင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ� ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုသလားဆုိသည့် အေြခအတင်

ေဆွးေ�းွချက်အေပ�  သုေတသနြပ�လပ်ုထားသည့် စာတမ်း (၂) ေစာင်အေပ� အေြခခံ၍ တင်ြပေဆွးေ�းွချင်

သည်။ ပထမစာတမ်းမှာ စပိန�်ိင်ုငံတင်ွ ေရွးေကာက်ခံ (၂၀,၀၀၀)ေကျာ်အနက်မှ Sample (၃၅၈) ဦးကုိ  ေလလ့ာ

ထားေသာစာတမ်း ၊ ဒတိုယစာတမ်းမှာ အေမရိက�ိင်ုငံ�ိှ အရာထမ်း (၁,၀၀၀) ၏ ဖွင့်ဟဝနခံ်ချက် များကုိ ေလလ့ာ

ထားေသာ စာတမ်းတိ�  ြဖစ်သည်။ စာတမ်း (၂) ေစာင်လံးု၏ ဘုံေတ��ိှချက်မှာ ကုိယ်စားလှယ်များ ရ�ိှေသာ လစာ

နည်းြခင်းေ�ကာင့်လည်း လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ မြဖစ်�ိင်ုပါ။ လစာေပးြခင်းေ�ကာင့်လည်း လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ

ပေပျာက်ေအာင်မေဆာင်ရွက်�ိင်ုဟ ု ဆုိထားသည်။ (Benito, Guillamón, Ríos, & Bastida, 2018) (Hoffman &

Lyons, 2013)

(လာဘ်ေပးလာဘ်ယူြပစ်မ�သည် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတစ်ဦးြခင်းစီ၏ ကုိယ်ကျင့်တရား�ှင့် သာ

သက်ဆုိင်သည်။ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ ဘာေ�ကာင့်ြဖစ်ရသည်။ မည်သည့်အတက်ွေ�ကာင့် ေလျာက့ျရ

သည်ကုိ ဆက်လက် ေလလ့ာလိလု�င် အထက်ပါ စာတမ်း (၂) ေစာင်၏ မူရင်းစာတမ်းကုိ ��နး်ချင်သည်။)

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ



ြပညသူ်များ မညက့ဲ်သိ�ေသာ ်ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ေရွးချယ်�ကမညန်ညး်။      

ကုိယ်စားလှယ် လစာ�ှ�နး်ထားေ�ကာင့် လုပ်ရညကုိ်င်ရညအ်ေပ� အကျ�ိးသက်ေရာက်�ုိင်ပါသလား…..။

ရာဇဓမ�သဂ�ဟကျမ်းအရ  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏   ဖ�ဲစည်းပုံဥပေဒဆုိင်ရာေဘာဂေဗဒ      အေတးွအေခ�များသည် 

ေယာအတင်ွးဝနဦ်းဖုိးလ�ိင်လက်ထပ်တင်ွ စတင်သေ��တည်ခ့ဲသည်။ ယေနေ့ခတ်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ လက်ေတ�

ကျင့်သုံးေန�ပီ ြဖစ်သည်။ ဒီမုိကေရစီအေြခတည်�ပီးေသာ �ိင်ုငံများ၏ သုေတသနေလလ့ာချက်များေ�ကာင့်

ေကျနပ်အားရဖွယ် ရလာဒ်များကုိ ေလလ့ာခွင့်ရသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတက်ွ သင်ခနး်စာလည်း ြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ေပ�လစီယ��ား�ိှ ေရွးေကာက်ခံများ၏လစာသည် ဗျ��ုိကရက်ဝနထ်မ်းများ၏လစာထက်

များသည်။ �ှ�ိင်းယှ�်ေကာင်း၊ မယှ�်ေကာင်းဆုိသည်မှာ စာေရးသူအတက်ွ ဝိေရာဓိြဖစ်သည် ။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ -
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