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ဖကဒ်ရယ်စနစတ်ွင် တာဝန်ခမံှုအပြည့််အဝရ ှိသ ာ 

ပြည်နယ်အစှိ ိုးရ 

 
 

ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ပြညထ် ောင်စုနှင့်် ပြည်ထ ောင်စုအဖ  ွဲ့ဝင်ပြညန်ယ်မ ောျားအကကောျား ကဏ္ဍ 
အလ ုက် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒပဖင့်် ခ  ထဝအုြခ် ျုြ်ရထသော 
စနစ ် ပဖစ်သည။် ပြညထ် ောင်စုအဖ  ွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ရရှ  ောျားထသော လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျား 
က ု အပြည့််အဝ က င့််သုံျားန ုင်မှသော စစ်မှန်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်ပဖစ်သည။်   ုသ ုို့ လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျား 
က ု အပြည့််အဝက င့််သုံျားန ုင်ရန်အတ က် န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင်မ ောျားပဖစ်ကကထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြခ် ျုြ်ထရျား 
နှင့်် တရောျားစီရင်ထရျားတ ိုု့အပြင် စီမခံန်ို့ခ  ြ င်ုခ င့််မ ောျားက ု အပြည့််အဝ ြ င်ုဆ ုင်က င့််သုံျားရန် လ ုအြ်သည။် 
 
ဥြမော - ြညောထရျားကဏ္ဍက ု ပြည်နယ်မ ောျား၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောအပဖစ် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံု 
အထပခခံဥြထဒတ င် သတ်မှတ် ောျားသညဆ် ုြါစ ုို့။ သ ုို့ရောတ င် မဏ္ဍ ျုင်(၄)ရြ်  မ ှတရောျားစီရင်ထရျားက ုသော 
ပြည်နယ်မ ောျားက က င့််သုံျားြ ုင်ခ င့််ရှ လျှင် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်က ဥြထဒပြဌောန်ျားမည်။ 
  ုဥြထဒမ ောျားက ု ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရက အထကောင်အ ည်ထဖော်မည်။ ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရ၏ 
အထ  ထ  အုြခ် ျုြ်ထရျားဌောနမှ စီမခံန်ို့ခ  မည်။ ပြညန်ယ်မ ောျားအထနပဖင့်် အဆ ုြါအထကောင်အ ည် 
ထဖော်ထဆောင်မှုမ ောျား  မှ တက်လောထသော အမှုမ ောျားက ုသော တရောျားစီရင်ြ ုင်ခ င့််ရှ မည။်   ုသ ုို့တရောျားစီရင် 
ရောတ င်လည်ျား ပြည်ထ ောင်စုက ပြဌောန်ျား ောျားထသော ဥြထဒနှင့််အညီသော လုြ်ထဆောင်ြ ုင်ခ င့််ရှ မည် 
ပဖစ်ထသောထကကောင့်် အင်မတန်မ ှလုြ်ြ ုင်ခ င့််မရှ ထသော၊ အောျားနည်ျားထသော ပြည်နယ်အစ ုျားရသောပဖစ်ထြမည။်  
 
၂၀၀၈ ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် ပြည်နယ်မ ောျား၏ ကဏ္ဍအလ ုက်လုြြ် ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု 
သတ်မှတ ်ောျားထသော်လည်ျား န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြတ် င် ဥြထဒပြျုထရျားအောဏောသောရှ သည။် 
ပြည်နယ်အကကီျားအက ပဖစ်ထသော ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ု သမမတမှ ခန်ို့အြ်သည။် ပြညထ် ောင်စု၏ တရောျားစီရင် 
ထရျားထအောက်တ င် ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားနှင့်် ပြည်နယ်တရောျားရုံျားမ ောျားက ု  ောျားရှ သည်။ 
စီမခံန်ို့ခ  ထရျားတ က် အထ  ထ  အုြခ် ျုြ်ထရျားက ု ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရ၏ တ က်ုရ ုက်က ြ်က မှုထအောက် 
တ င်  ောျားရှ သည်။  
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စစ်မှန်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်တ င်မ ူပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားသည ်န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြစ်လံုျားက ု ြ ုင်ဆ ုင် 
ကကသည်။ ဆ ုလ ုသညမ်ှော ပြညန်ယ်အစ ုျားရမ ောျားသည ်ပြညန်ယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားအထြေါ် တောဝန်ယူမှု၊ 
တောဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရှ ကကသည။်  
 

 

အဘယ့််သ ကာင့်် ပြညန်ယ်မ ာိုးတွင် နှိ င်ငံသရိုးမဏ္ှိိုင် (၄) ရြ်စလံ ိုး ရ ှိဖှိ ို့ လှိ အြ် လဲ 
 
ဥြသဒပြိုသရိုးမဏ္ှိိုင် 
 
ဖက်ဒရယ်စနစ်တ င် ပြညန်ယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလ ုက်ခ  ထဝ ောျားထသော အောဏောမ ောျားက ု 
ဥြထဒပြျုြ ုင်ခ င့်် ရှ ရန်လ ုအြ်သည။် ယဉ်ထက ျားဆ ုင်ရော မတူက  ပြောျားမှုမ ောျားက ု အကောအက ယ်ထြျားန ုင်ရန်၊ 
ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရ၏ အောဏောစက်က ု   န်ျားည  ရန်၊ ပြည်နယ်အတ င်ျားရှ  ပြည်သူမ ောျား၏ 
က ယု်စောျားပြျုြါဝင်မှုက ု ပမ င့််တင်ရန်၊ ထဒသခံပြည်သူမ ောျား၏ အသ ြညောမ ောျားက ု အသုံျားပြျုန ုင်ရန်နှင့်် မူဝါဒ၊ 
လုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားက ု လ ယ်ကူလ င်ပမန်စ ော ထဆောင်ရွက်န ုင်ထရျားတ ိုု့အတ က် ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျား 
လွှတ်ထတော်မ ောျားမှ ဥြထဒပြျုြ င်ုခ င့််အောဏော အပြည့််အဝရှ ရန်လ ုအြ်သည။် 
 
အ ြခ် ိုြ်သရိုးမဏ္ှိိုင် 
 
ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားအထနပဖင့်် အုြခ် ျုြ်ထရျားအောဏောရှ ရန်လ ုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်၏ အုြခ် ျုြ်ထရျား 
အကကီျားအက  (ဝါ) ပြည်နယ်ဝန်ခ ျုြ်ကကီျားခ ျုြ်က ု ၎င်ျားပြည်နယ်အတ င်ျားထန  ုင်ထသော ပြည်သူမ ောျား 
က ုယတ် င်ု ထရွျားခ ယ် န ုင်ခ င့််သည ်အင်မတန်မ ှအထရျားြါထသောအခ က်ပဖစ်သည်။   ုသ ုို့ပြျုလုြ်မှသောလျှင် 
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မှ အတည်ပြျုပြဌောန်ျားလ ုက်ထသောဥြထဒမ ောျားက ု ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က 
အထကောင်အ ည်ထဖော်ရောတ င် တောဝန်ယူမှု၊ တောဝန်ခံမှုရှ ရှ ပဖင့်် ထဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည။် 
  ုသ ုို့မဟုတဘ်  ပြည်နယ်အကကီျားအက သည ် ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရက ခန်ို့အြ် ောျားသူပဖစ်လျှင် 
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကအတည်ပြျုလ ုက်ထသော ဥြဒမ ောျားတ င် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရက မနှစ်သက်ထသော 
ဥြထဒမ ောျားရှ ြါက အထကောင်အ ည်ထဖော်ပခင်ျား မပြျုြ  လ စ်လျှျှူရှုပခင်ျားမ ောျား ရှ လောန ုင်ြါသည။် 
ဆ ုလ ုသညမ်ှော ပြည်နယ်အကကီျားအက သည ် သူူ့က ုခန်ို့အြ်ထသော ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရက ုသော 
တောဝန်ခံထသောထကကောင့်် ပဖစ်သည။်  
 
တစ်ဖက်တ င် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရကခန်ို့အြ်လ ုက်ထသော ပြညန်ယ်အကကီျားအက အထနပဖင့်် 
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က အတည်ပြျုလ ုက်ထသောဥြဒမ ောျားက ု လက်ထတ ွဲ့အထကောင်အ ည်ထဖော်လ ု 
ထသော်လည်ျား ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရက ု တောဝန်ခံထနရထသောထကကောင့်် အခက်ထတ ွဲ့န ုင်သည။် 
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ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မထှရျားဆ  ထသော ဥြထဒမ ောျား၏ အဓ ြပါယ်နှင့်် ရညရ်ွယ်ခ က်က ု န ျားလည် 
သထဘောထြါကရ်န် ပြညန်ယ်လွှတ်ထတော်၏ ရညရ်ွယ်ခ က်က ု သ ရှ ရန်လ ုအြ်သည။်   ုသ ုို့သ ရှ န ုင်ရန် 
ထဒသနတရယဉ်ထက ျားမှုမ ောျားနှင့်် စံတန်ဖ ုျားမ ောျားက ု န ျားလည်ရန်လ ုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျား 
အကကီျားအက  အထနပဖင့်် ထဒသခံလူ ုမ ောျားနှင့်် ထကောင်ျားမ နထ်သော ခ  တ်ဆက်မှုရှ ရန် လ ုအြ်သည။် ဥြမော - 
တူမီျားထသနတ်က ု တခ  ျုွဲ့ထဒသမ ောျားတ င်မူ  အနတရောယ်ပြျုထစန ုင်ထသောလက်နက်အပဖစ် ရှုပမင်ထသော်လည်ျား 
ခ င်ျားပြည်နယ်တ င်မူ ထဒသခံမ ောျားအတ က် အမ လ က်ုရောတ င်အသုံျားပြျုသည့်် ထနို့စဉ်လူထနမှုဘဝ၏ 
အစ တ်အြ ုင်ျားတစ်ခုပဖစ်သည။်  
 
သမမတစနစ်တ င် ပြည်နယ်အုြခ် ျုြ်ထရျားအကကီျားအက က ု ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားက တ ုက်ရ ုက် 
ထရျွားခ ယ်တင်ထပမ ောက်ကကသည။်   ုို့ထကကောင့်် ပြညန်ယ်အုြခ် ျုြ်ထရျားအကကီျားအက သည ် ပြည်နယ်သူ 
ပြည်နယ်သောျားမ ောျားက ု တ ုက်ရ ုက်တောဝန်ခံြါသည်။ ြါလီမနစ်နစ်တ င်မ ူ ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ု 
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ခန်ို့အြ် ောျားထသောထကကောင့်် ပြညန်ယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်သည ် ပြညသူ်လူ ုက ု 
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မတှဆင့်် သ ယ်ဝ ုက်နညျ်ားပဖင့််တောဝန်ခံသည။် ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ် ထရျွားခ ယ် 
ခန်ို့အြ်ပခင်ျားနှင့်် ပဖျုတ်ခ ပခင်ျားက ု ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ထဆောင်ရွက်ရသည။် တစ်ဖက်တ င်လည်ျား 
ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ပြညန်ယ်လွှတ်ထတော်က ု ဖ က်သ မ်ျားန ုင်သည။် အမ ောျားစုက ြါလီမန်စနစ်က ု ြ ုမ နုှစ်သက် 
ကကသည်။ အထကကောင်ျားမှော ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်နင်ှ့် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်တ ုို့သည ် အပြန်အလှန် 
  န်ျားည  ပခင်ျားပဖင့်် အုြခ် ျုြ်ထရျားအောဏောနှင့်် ဥြထဒပြျုအောဏောအကကောျားအပငင်ျားြ ါျားမှုက ု ထလ ော့်နညျ်ား 
ထစထသောထကကောင့််ပဖစ်သည်။  
 
တရာိုးစီရင်သရိုးမဏ္ှိိုင် 
 
ဥြထဒက ု ရှုထ ောင့်် နှစ်ခုပဖင့်် ကကည့််န ုင်သည။် တစ်ခုမှော ဥြထဒက ု ဓမမဓ ဌောန်က ထသော သ ြပံဘောသောရြ် 
(Law as an Objective Science) အပဖစ် ရှုပမင်ပခင်ျားပဖစ်သည။် ဥြထဒက ု ဓမမဓ ဌောန်က ထသော 
သ ြပံဘောသောရြ ် ရှုထ ောင့််မှကကည့််လျှင် ထကောင်ျားမ နစ် ောသင်ကကောျားထလ့်က င့်် ောျားထသော ဥြထဒြညောရှင် 
မ ောျားက ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် ပြညန်ယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်စလံုျားက ု တူညစီ ောအနက်အဓ ြပါယ် ပြန်န ုင် 
ထသောထကကောင့်် တခ  ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယ်န ုင်ငံမ ောျားတ င် ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြလ်ံုျားက ု  
က ုင်တ ယ်ရန် တရောျားစီရင်ထရျားမဏ္ဍ ျုင်က ု ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရတ င်သော  ောျားရှ ကကသည်။ 
အပခောျားတစ်ခုမေှာ အစ ုျားရက ပြညသူ်မ ောျား၏လူထနမှုဘဝသောယောဝထပြောထအောင် ဖန်တီျားန ုင်ရန်အတ က် 
ဥြထဒက ုအသံုျားပြျုပခင်ျား (Law as a Social Engineering) ဟူထသော ရှုထ ောင့််ပဖစ်သည်။ လူထနမှု 
ဘဝသောယောထရျားဟု ဆ ုရောတ င် ထဒသတစ်ခုနှင့်် အပခောျားထဒသတစ်ခုတ င် သီျားပခောျားစံသတ်မှတ ်ောျားခ က် 
မ ောျား၊ တန်ဖ ုျားမ ောျားနှင့်် သထဘော ောျားအပမင်မ ောျားရှ သည။် 
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ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်် အပခောျားပြည်နယ်တစ်ခုတ င် စံတန်ဖ ုျားမ ောျားအထြေါ် မတူညီထသော အပမင်အမ  ျုျားမ  ျုျား 
ရှ ကကမည်ပဖစ်သည်။ သဘောဝြတ်ဝန်ျားက င်   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ 
စီျားြ ောျားထရျားဖ ွံဲ့ပဖ ျုျားတ ုျားတက်မှု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ တရောျားဥြထဒစ ုျားမ ျုားထရျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ 
လူတစ်ဦျားစီတ င်ုျား၏ အခ င့််အထရျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ လူူ့က ုယက် င့််တရောျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ 
လူတ ုင်ျား၏ သီျားသန်ို့ဘဝပဖစ်တညမ်ှုက ု အကောအက ယ်ထြျားမည်ထလော။ မတူက  ပြောျားမှုက ု 
ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ ညညီ တ်ထရျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။  
 
အကယ်၍ ပြည်နယ်တရောျားစီထရျားမဏ္ဍ ျုင်ရှ  တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ု ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရက ခန်ို့အြ်မည် 
ဆ ုြါက ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရကရှုပမင်သည့်် စံတန်ဖ ုျားမ ောျားနှင့််အညီသော တရောျားစီရင်သ ောျားမည်ပဖစ်သည။်  
 
  ုို့ထကကောင့်် တရောျားစီရင်ထရျားကဏ္ဍတ င် ထဒသခံလူ ုမ ောျား၏ ဓထလ့် ံုျား မ်ျားနှင့််အညီ စီရင်ထဆောင်ရွက် 
န ုင်ထရျားအတ က် ထဒသနတရဗဟုသုတမ ောျား သ ရှ န ျားလည်ထသော တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ု ပြည်သူလူ ုက 
ထရျွားထကောက် တင်ထပမ ောက် ောျားသည့်် ပြညန်ယ်အစ ုျားရက ထရျွားခ ယခ်န်ို့အြ် ောျားရန် လ ုအြ်သည။် 
 
 
စီမခံန်ို့ခွဲသရိုးမဏ္ှိိုင် 
 
စီမခံန်ို့ခ  ထရျားကဏ္ဍတ င် စီမံခန်ို့ခ  မှုသည ် အုြခ် ျုြ်ထရျား၏ အစ တ်ြ ုင်ျားပဖစ်သည်ဟူထသော အပမင်နှင့်် 
စီမခံန်ို့ခ  ထရျားနှင့်် အုြခ် ျုြ်ထရျားက ု သီျားပခောျားစီ ောျားသင့််သညဆ် ုထသော မတူညီသည့််အပမင် နှစ်မ  ျုျားရှ သည်။ 
စီမခံန်ို့ခ  ထရျားဆ ုင်ရောမူဝါဒခ မှတ်ထရျားတ င် အုြခ် ျုြ်ထရျား၏ န ုင်ငံထရျားလုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနှင့်် သဟဇောတ 
ပဖစ်န င်ုရန်အတ က် ပြည်နယ်စီမခံန်ို့ခ  ထရျားဌောန အကကီျားအက မ ောျားက ု ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ခန်ို့အြ် 
တောဝန်ထြျားရန် လ ုအြ်သည။် သ ုို့ထသော်လည်ျား ဝန် မ်ျားမ ောျားသည ်န ုင်ငံထရျားဘက်လ ုက်မှု ကင်ျားစင်ထသော 
ပြည်သူူ့ဝန် မ်ျားမ ောျားပဖစ်ရန် လ ုအြ်သည။် ဆ ုလ ုသညမ်ှော ဝန် မ်ျားမ ောျားအထနပဖင့်် ဘောသောထရျား၊ 
လူမ  ျုျားထရျား၊ အသောျားအထရောင်ခ  ပခောျားမှု မပြျုြ  စ မျ်ားထဆောင်ရညပ်ြည့််ဝစ ောပဖင့်် ပြည်သူူ့ဝန်က ု 
 မ်ျားထဆောင်ထြျားရန်ပဖစ်သည။်   ုသ ုို့ မ်ျားထဆောင်ရောတ င် ဥြထဒပြျုတစ်ခု၏ စံတန်ဖ ုျား၊ သထဘောသဘောဝ၊ 
န ုင်ငံထရျားအပမင်မ ောျားက ု န ျားလည်သထဘောထြါကမ်ှသောလျှင်   ထရောက်စ ော ထဆောင်ရွက်န ုင်မည်ပဖစ်သည်။  
  ုို့ထကကောင့်် ပြည်သူူ့ဝန် မ်ျားမ ောျားသည ် လွှတ်ထတော်၏လုြင်န်ျားစဉ်က ု အထကောင်အ ည်ထဖော်ရောတ င် 
န ုင်ငံထရျားအစ  မြါြ  လွှတ်ထတော်၏ န ုင်ငံထရျားဥျီားတည်ခ က်မ ောျားက ု န ုင်ငံထရျားဘက်လ ုက်မှုကင်ျားရှင်ျားစ ောပဖင့်် 
ထဆောင်ရွက်ရန်လ ုအြ်သည်သောမက တရောျားစီရင်ထရျားနှင့်် အုြခ် ျုြ်ထရျားကဏ္ဍ၏ သထဘော ောျားမ ောျား 
က ုလည်ျား န ျားလည်ရန်လ ုအြ်သည။် 
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ဂ ာမန်ြံ စ ံ
 
တခ  ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယ်န ုင်ငံ(ဂ ောမဏီ၊ အ နဒ ယ၊ မထလျားရှောျား၊ ဆ စ်ဇောလန်၊ ဩစကတီျားယောျား) မ ောျားတ င်  
ပြည်နယ်စီမကံ န်ျားမ ောျားအပြင် ပြညထ် ောင်စုစီမံက န်ျားမ ောျားက ုလည်ျား ပြည်နယ်ကသော အထကောင်အ ည် 
ထဖော်ပြီျား ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရတ င် စီမခံန်ို့ခ  ထရျားအောဏောမရှ ထြ။ ပြည်နယ်မ ောျားက ပြည်ထ ောင်စု 
အစ ုျားရ၏ ခ ျုြ်က ုင်မှုနည်ျားစ ောပဖင့်် စီမံက န်ျားမ ောျား အထကောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ထရျားအတ က်  ပြည်ထ ောင်စု 
အစ ုျားရအထန ပဖင့်် မူဝါဒထရျားရော ဥြထဒမူထဘောင်က ုသော ခ မတှ်ထြျားသည။်  
 
 
၂၀၀၈ ဖွဲွဲ့စည်ိုးြံ အသပခခံဥြသဒအရ 
 

- ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားတ င် န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြစ်လံုျားမရှ ြါ။ 
- လွှတ်ထတော်က ုယစ်ောျားလှယ်စုစုထြါင်ျား၏ (၇၅) ရောခ ုင်နှုန်ျားက ုသော ပြည်နယ်သူပြညန်ယ်သောျား 

မ ောျားက ထရွျားထကောက်တင်ထပမ ောက်န ုင်သည်။ 
- က န်ရှ သည့်် ၂၅ ရောခ ုင်နှုန်ျားက ု ကောက ယ်ထရျားဦျားစီျားခ ျုြ်ကသောခန်ို့အြ်သည။် 
- ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်မ ောျားက ု သမမတက တ က်ုရ ုက်ခန်ို့အြ်သည။် 
- ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ုလည်ျား သမမတကသော ခန်ို့အြ်ပြီျား 
- ပြည်နယ်စီမကံ န်ျားမ ောျားက ု အထ  ထ  အုြခ် ျုြ်ထရျားဦျားစီျားဌောနက စီမခံန်ို့ခ  သည်။ 

၂၀၀၈ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒသည် ဖက်ဒရယ်အတုအထယောင်ပဖစ်ပြီျား ပြညန်ယ်မ ောျားက ု 
တခ  ျုွဲ့ထသော ကဏ္ဍအလ ုက် အနည်ျားငယ် လုြ်ြ ုင်ခ င့််ပြျု ောျားထသော်လည်ျား မဏ္ဍ ျုင်ကကီျား(၄)ရြ်တ င် 
ဥြထဒပြျုထရျားအောဏော တစစ် တ်တစ်ြ ုင်ျားသောရှ သည။် 

 
  ုို့ထကကောင့်် အန ဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ထရျားဆ  ကကရောတ င် စစ်မနှ်ထသော ဖက်ဒရယ် 
စနစ်က ု က င့််သုံျားန ုင်ထရျားအတ က် ပြညန်ယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလ ုက် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏော မ ောျား 
ရှ ရမည့််အပြင်   ုကဏ္ဍမ ောျားက ု မဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြ်ပဖစ်ထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြခ် ျုြ်ထရျား၊ တရောျားစီရင်ထရျားနှင့်် 
စမီံခန်ခ  ြ ုင်ခ င့်် အပြည့််အဝပဖင့်် အထကောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွက်န ုင်ထရျားလ ုအြ် မည်ပဖစြ်ါသည်။  
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ပြည်နယ်ဖဲွွဲ့စည်ိုးြံ အသပခခံဥြသဒ 
ဖွွဲဲ့စည်ိုးြံ အသပခခံဥြသဒ၏အခန်ိုးကဏ္ 

 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ ုင်ျားတ င် ထယဘုယ အောျားပဖင့်် ဝ ထသသလကခဏော (၅) ခုရှ သည်။ 

၎င်ျားတ ိုု့မှော အစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားမှုြံစုံက ု ဖန်တီျားပခင်ျား၊ အစ ုျားရ၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််က ု ကန်ို့သတ်ခ က် ောျားရှ ပခင်ျား၊ 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ပြျုပြင်ထပြောင်ျားလ ရန်ခက်ခ ပခင်ျား၊ အပခောျားထသောဥြထဒမ ောျား၏ အ က်တ င် 
ရှ ပခင်ျား၊ ပြညသူ်လူ ု၏ သထဘောတူညီခ က်မ ောျားနှင့်် ဆနဒက ုထဖော်ပြပခင်ျား စသည်တ ိုု့ ပဖစ်ကကသည်။  
  တစ်နညျ်ားအောျားပဖင့်် ပြည်သူလူ ုသည ် အစ ုျားရဖ  ွဲ့စညျ်ားပခင်ျား၊ ယင်ျားအစ ုျားရ၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််မ ောျား 
ကန်ို့သတ်ထြျားပခင်ျားနှင့်် လူ ု၏ဆနဒနှင့်် သထဘောတူညီခ က်မ ောျားက ု ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံုအထပခခံဥြထဒအောျားပဖင့််  
ခ ျုြ်က ုင်သည်ပဖစ်ထသောထကကောင့်် မ မ တ ုို့ပြည်နယ်အတ င်ျားက င့််သုံျားမည့်် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံ 
ဥြထဒက ု ပြညန်ယ်လူ ုမ ောျားက ုယတ် င်ုထရျားဆ  ခ င့််သည် လ န်စ ောအထရျားြါထသော အခ က်ပဖစ်သည။် 
 

အ က်ထဖော်ပြြါ အခ က်မ ောျားသည် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒနှင့်် ပြည်ထ ောင်စု 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒ နှစ်ရြလ်ံုျားအတ က် အက ံျုျားဝင်သည်။ က ောပခောျားခ က်အထနပဖင့်် ပြည်နယ် 
ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒသည ် ၎င်ျားပြည်နယ်နယ်န မ တ်အတ င်ျား ကဏ္ဍအလ ုက်သတ်မှတ ်ောျားသည့်် 
လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ုက င့််သုံျားကော စီမကံ န်ျားလုြ်ငန်ျားမ ောျား အထကောင်အ ညထ်ဖော်မည့်် ပြည်နယ် 
အစ ုျားရက ု ဖ  ွဲ့စည်ျားပခင်ျားပဖစ်ပြီျား ပြည်ထ ောင်စုဖ  စညျ်ားြံုအထပခခံဥြထဒသည ် ပြည်ထ ောင်စုနယ်န မ တ် 
အတ င်ျား ကဏ္ဍအလ ုက်သတ်မှတ ်ောျားသည့်် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု က င့််သုံျားကော လုြ်ငန်ျားမ ောျား 
အထကောင်အ ည်ထဖော်မည့်် ပြည်ထ ောင်အစ ုျားရက ုဖ  ွဲ့စညျ်ားပခင်ျားပဖစ်သည။် 

 
ဖက်ဒရယ်စနစ်တ င် ပြညန်ယ်အစ ုျားရသည ် ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရ က် တစ်ဆင့််န မ့်် 

ဖ  ွဲ့စညျ်ား ောျားထသော အစ ုျားရမဟုတ်ြါ။ မ မ ပြည်နယ် နယ်န မ တ်အတ င်ျား ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရနှင့်် တန်ျားတူ 
ကဏ္ဍအလ ုက် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏော အပြည့််အဝရှ ပြီျား လ တ်လြ်စ ောအောဏောက င့််သုံျားခ င့််ရှ သည့်် အစ ုျားရ 
ပဖစ်သည။်  

 
လူ ုအထနပဖင့်် မ မ တ ုို့အစ ုျားရက ု ဖ  ွဲ့စည်ျားရမည့််အပြင် မ မ တ ုို့က လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏော 

အြ်နင်ှျား ောျားထသောအစ ုျားရအထနပဖင့်် အောဏောအလ  သုံျားစောျားမှုမ ောျားမပြျုလုြ်ရန် အစ ုျားရ၏လုြ်ြ ုင်ခ င့်် 
အောဏောမ ောျားက ု ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံုအထပခခံ ဥြထဒအောျားပဖင့်် ကန်ို့သတ် ောျားပခင်ျားပဖစ်သည။် ဆ ုလ ုသညမ်ှော 
အောဏောက ုလူတစ်စုကသော ခ ျုြ်က ုင်ပခင်ျားမ  ျုျားမပဖစ်ရထအောင်   ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ပြျုလ ယ် 
ပြင်လ ယ်မဟုတ်ဘ  ခ ုင်မောစ ောထရျားဆ  ရန် လ ုအြ်သည။်   ုို့အပြင် အစ ုျားရ၏လုြ်ြ ုင်ခ င့်် အောဏောြ င်ုျားပခောျား 
သတ်မှတ ်ောျားပခင်ျားနှင့်် အစ ုျားရ၏ထဆောင်ရွက်မှုမ ောျားအထြေါ် ထစောင့််ကကည့််ပခင်ျားနှင့််   န်ျားည  ပခင်ျား 
ပဖစ်စဉ်သည ်  ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံ ဥြထဒထရျားဆ  ထရျားတ င် အထရျားြါထသောအခ က်မ ောျားပဖစ်သည။် 
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ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် ြံမုှနအ်ောျားပဖင့်် ထအောက်ြါအခ က်မ ောျားက ု  ည့််သ င်ျားစဉ်ျားစောျား 
ရန် လ ုအြ်သည။် 

• အစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားမှုြုံစံတ င် သမမတစနစ်လောျား ြါလီမနစ်နစ်လောျား၊ အခ  ျုျားက က ုယ်စောျားပြျုထရွျား 
ထကောက်မှုြံစုံလောျား၊ န ုင်သူအကုန်ယူထရွထကောက်မှုြံစုံလောျား စသည်ပဖင့််ထရွျားခ ယ်စရောမ ောျားစ ောက ု 
 ည့််သ င်ျား စဥ်ျားစောျားသင့််ြါသည။် 

• ကမဘောထြေါ်တ င် ပြီျားပြည့််စံုသည့််ဖ  စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒမရှ ထသော်လည်ျား မ မ တ ိုု့ပြည်နယ်နှင့်် 
အသင့််ထတော်ဆံုျားထသောဖ  ွဲ့စညျ်ားြံုအထပခခံဥြထဒက ု ထရျားဆ  န ုင်ရန်လ ုအြ်သည။် 

• ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံဥုြထဒထရျားဆ  ရောတ င်  ည့််သ င်ျားစဥျ်ားစောျားသင့််သည့််အခ က်မ ောျားသည် န ုင်ငံအလ ုက် 
က ောပခောျားန ုင်ထသော်လည်ျား အထပခခံအခ က်မ ောျားတ င် တူညမီှုရှ သည။် 

• မ မ တ ုို့အောဏောအြ်နင်ှျား ောျားထသောအစ ုျားရက ု စ တ်မခ န ုင်ထသောကဏ္ဍမ ောျားရှ ြါက 
စီမလံုြ်ြ ုင်ခ င့််ထရျားရောတ င်   ုသူတ ုို့၏ပခယ်လှယ်မှုမခံရထအောင်   ုကဏ္ဍြါအခ က်က ု 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င်  ည့််သ င်ျားထရျားဆ  ပခင်ျားမပြျုသင့််ြါ။ 

• သမောျားရ ုျားက မဟုတထ်သော ကဏ္ဍမ ောျားက ုလည်ျား ဥြထဒပြျုထရျားမဏ္ဍ ျုင်လွှတ်ထတော်တ င် 
အလ ဥျ်ားသင့််သလ ု ထဆ ျားထန ျားန ုင်ရန်အတ က် ဖယ ်ောျားသင့််ြါသည်။ 

အ က်ြါအခ က်မ ောျားသည် အထပဖ ုတရ်န်မဟုတ်ြ  ဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် 
 ည့််သ င်ျားစဉ်ျားစောျား သင့််သညအ်ခ က်မ ောျားက ု ထဖော် ုတ်ထြျားပခင်ျားသောပဖစ်ပြီျား တစ်န ုင်ငံနှင့်် 
တစ်န ုင်ငံ က ောပခောျားမှုမ ောျားရှ န ုင်သည။် 

 
ကမဘောတစ်ဝှမျ်ားရှ  ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံမ ောျား၏ ပြည်နယ်တ ုင်ျားတ င် ပြည်နယ် 

ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒရှ ကကထသော်လည်ျား ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒမရှ ထသော န ုင်ငံမ ောျားလည်ျား 
ရှ သည။် သ ုို့ရောတ င် ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံအမ ောျားစုတ င် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒ 
ရှ ကကသည်။ (အောဂ င်တျီားန ျား၊ ဩစထတျားလ ၊ ဩစက ီျား ောျား၊ ဘရောဇီျား၊ ကထနဒါ၊ ရုရှောျား၊ ဂ ောမဏီ၊ 
မထလျားရှောျား၊ မကကဆီက ု၊ ဆ စ်ဇောလန်နှင့်် အထမရ ကန်ပြညထ် ောင်စု) 

ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံ ု အထပခခံဥြထဒအောျားပဖင့်် 
လူ ုက ုအက  ျုျားပြျုန ုင်ရန်ဟူထသော လုြ်ငန်ျားလည်ြတ်မှုဆ ုင်ရညရ်ွယ်ခ က်နှင့်် န ုင်ငံထတော်က ု မည့််သ ုို့ 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားခ ့်သည်ဟူထသော သမ င်ုျားထကကောင်ျားဆ ုင်ရောနှင့််သက်ဆ ုင်သည့်် ရညရ်ွယ်ခ က်မ ောျား ြါရှ သည်။  

 
လ ြ်ငန်ိုးလညြ်တ်မှုဆှိ င် ရညရွ်ယ်ခ က် 
 

ပြည်နယ်တ ုင်ျားတ င် မတူညထီသော ရင်ျားပမစ်မ ောျားနှင့်် စ န်ထခေါ်မှုမ ောျားရှ ထသောထကကောင့်် လုြ်ငန်ျားမ ောျား 
ထဆောင်ရွက်ရောတ င် အထကောင်ျားဆံုျား စီမတံံိုု့ပြန်န င်ုရန်အတ က် ထဒသနတရအထပခအထန နှင့်် က ုက်ညီမှု 
ရှ ထသော၊ အံဝင်ခ င်က ပဖစ်ထသော ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒရှ ရန် အသီျားသီျားလ ုအြ်သည။်  
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သောဓကအောျားပဖင့်် ပမန်မောန ုင်ငံရှ  တခ  ျုွဲ့ထသောပြည်နယ်မ ောျားသည ် နယ်န မ တ်က ယဝ်န်ျားပြီျား 
လူမ  ျုျားစုက  ပြောျားမှု မ ောျားပြောျားထသောထကကောင့််   ုပြည်နယ်မ ောျား၏ ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက ု 
ဖက်ဒရယ်စနစ်က က  ထရျားဆ  သင့််သည။် တစ်ဖက်တ င် တခ  ျုွဲ့ထသောပြည်နယ်မ ောျားသည ် နယ်န မ တ် 
အောျားပဖင့်် ြ မု ထုသျားပြီျား လူမ  ျုျားစုက  ပြောျားမှုနည်ျားထသောထကကောင့််   ုပြညန်ယ်မ ောျား၏ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံ 
ဥြထဒသည ်ဖက်ဒရယ်မဆန်ထသော ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒလည်ျား ပဖစ်န ုင်သည။် 

ဒီမ ုကထရစီစနစ်သည ် ပြညသူ်မ ောျားကအုြခ် ျုြ်ပခင်ျားပဖစ်ပြီျား ပြညသူ်မ ောျားအထနပဖင့်် က ုယြ် ုင် 
ပြဌောန်ျားခ င့််က ု က င့််သုံျားန ုင်ရန်အတ က် မ မ တ ုို့က ုအုြ်ခ ျုြ်မည့််အစ ုျားရနှင့်် ယင်ျားအစ ုျားရ၏ ဖ  ွဲ့စညျ်ားမှုြံုစံက ု 
ထရျွားခ ယ်န င်ုခ င့််ရှ ထကကောင်ျားက ု ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒတ င်  ည့််သ င်ျား ောျားရန် လ ုအြ်သည။် (ဥြမော 
၂၀၀၈ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက ု တြ်မထတော်ကထရျားဆ  ပြီျား ပြည်သူမ ောျားလက်ခံထအောင် အတင်ျားအဓဓမ 
ပြျုလုြ်ထသောထကကောင့်် ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့်် သူတ ုို့က ုယ်တ ုင်ထရျားဆ   ောျားသည်ဟု မခံယနူ ုင်ထြ) 

အန ဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြညထ် ောင်စုနှင့်် ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် 
ပြည်သူမ ောျားက ုယတ် ုင် ပြညသူ်မ ောျား၏သထဘော ောျားဆနဒအတ င်ုျား ထရျားဆ   ောျားသည့်် ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံ 
ဥြထဒပဖစ်ရန် လ ုအြ်ြါသည။် သ ုို့ပဖစ်ြါက ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့်် ဖ  စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ထလျားစောျား 
လ ုက်န မည် ပဖစ်သည။်  

 
ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် ပြညသူ်မ ောျားအထနပဖင့််  ည့််သ င်ျားသင့််သည့်် 

အခ က်မ ောျား၊ စံတန်ဖ ျုားမ ောျားနှင့်် ရညမ်ှန်ျားခ က်ြန်ျားတ ုင်မ ောျားက ု တစ်ဦျားနှင့််တစ်ဦျား ထဆ ျားထန ျားအထပဖရှော 
ပခင်ျားပဖင့်် အပြန်အလှန်ခ  တ်ဆက်မှုနှင့်် န ျားလည်မှုမ ောျား တ ုျားြ ောျားကော အမ ောျားသထဘောတူသည့်် 
ဘုံရည်ျားမှန်ျားခ က်ြန်ျားတ ုင်မ ောျား တည်ထဆောက်န ုင်သည့််အပြင် ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒ ထရျားဆ  ထရျားတ င် 
ြါဝင်ပခင်ျားပဖင့်် ဒီမ ုထရစီစနစ်တ င် တက်ကက ထသော န ုင်ငံသောျားထကောင်ျားအထလ့်အက င့််ထကောင်ျားမ ောျားက ု 
သင်ယူတညထ်ဆောက်န ုင်သည။် 

  ုို့အပြင် ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ထရျားတ င် ြါဝင်ပခင်ျားအောျားပဖင့်် ဒီမ ကုထရစီအထရျား၊ 
တရောျားဥြထဒစ ုျားမ ျုားထရျား၊ အပြန်အလှန်  န်ျားထက ောင်ျားပခင်ျားနှင့်် အစ ုျားရ၏လုြ်ြ ုင်ခ င့််မ ောျားကန်ို့သတ်ပခင်ျား 
အစရှ သည့်် ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒနှင့််ြတ်သက်၍ ယံုကကညမ်ှုအောျားထကောင်ျားထအောင် ဖန်ျားတီျား 
တည်ထဆောက် န ုင်သည်။ 
 
 မှိ င်ိုးသ ကာင်ိုးဆှိ င်ရာ ရညရွ်ယ်ခ က် 
 

(၁) ဖက်ဒရယ်ပြိုပခင်ိုး (Federalizing) - တည်ရှ ပြီျားသောျားန ုင်ငံတစ်ခုတ င် ပြည်နယ်မ ောျားက ု 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားပြီျား အတူတက ယှဉ်တ  ထန  ုင်ပခင်ျားဟူထသော ယူဆခ က်မ  ျုျားပဖစ်သည။် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရမှ 
လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားသ ုို့ ခ  ထဝထြျားပခင်ျားပဖစ်သည်။ 
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 တစ်နညျ်ားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရကသော လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောအလံုျားစံုရှ ထသော တစ်ပြည် 
ထ ောင်စနစ်မှ ပြည်နယ်မ ောျားသ ုို့ လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏော ခ  ထဝထြျားပခင်ျား ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား 
ဟု ဆ ုရပခင်ျားပဖစ်သည။် 
 ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျားတ င် ပြညထ် ောင်စုအဖ  ွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျား ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံထုရျားဆ  ခ င့််နှင့််ြတ်သက်၍ 
ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရက ခ င့််ပြျုမှသောလျှင် ထရျားဆ  န ုင်သည။် 
 

(၂) အတူတကွဖွဲွဲ့စည်ိုးတညသ် ာင်ပခင်ိုး (Federating) - အခ ျုြ်အပခောအောဏောြ င်ုသီျားပခောျား 
ပြည်နယ်မ ောျားသည ် မ မ တ ိုု့၏သထဘောဆနဒအရ ပြညန်ယ်တစ်ခုနှင့််တစ်ခုစုဖ  ွဲ့ပြီျား ပြည်ထ ောင်စုက ု 
အတူတက  ဖ  ွဲ့စညျ်ားတညထ် ောင်ပခင်ျား ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရအထနပဖင့်် ပြည်နယ်မ ောျား 
က အြ်နင်ှျားထသော အောဏောသောရှ သည။် တစ်နည်ျားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျား၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏော 
သည ် ပြညန်ယ်မ ောျား ံမှ ဆင်ျားသက်လောပခင်ျား ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် မူလ 
ကတည်ျားက ဖ  ွဲ့စည်ျားြံထုရျားဆ  ခ င့််ရှ ပြီျား ဤသ ုို့ထသောစနစ်မ  ျုျားသည ် ကမဘောတစ်ဝှမျ်ားတ င် ပဖစ်ထလ့်ပဖစ်  
ရှ ထသော၊ အစဉ်အလောြ မု ောျားထသော စနစ်ပဖစ်သည်။ 

 
ပမန်မော့်သမ င်ုျားထကကောင်ျားနှင့်် ခ  တ်ဆက်ကကည်ြါက တြ်မထတော်၏ ဆုြ်က ုင် ောျားထသော အပမင်မှော 

ပြည်ထ ောင်စုကအရင်ပဖစ်ပြီျား   ုမတှဆင့််လက်ရှ ပြည်နယ်မ ောျားက ု ဖ  ွဲ့စည်ျားသညဆ် ုသည့်် 
(federalizing - ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား) ပဖစ်ပြီျား တ ုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျား၏ ဆုြ်က ုင် ောျားသည့်် အပမင်မှော 
သီျားပခောျားပြည်နယ်မ ောျားမှ အတူတက  သထဘောတူညခီ က်အရစုဖ  ွဲ့ပခင်ျားပဖင့်် လက်ရှ ပြည်ထ ောင်စု 
ပမန်မောန ုင်ငံထတော်ကကီျား ပဖစ်တည်လောသည် (Federating - အတူတက ဖ  ွဲ့စညျ်ားတည်ထ ောင်ပခင်ျား) 
ဆ ုသည့််   လ ယ်ရှလ ယ် မတူညီထသောအပမင် (၂) မ  ျုျားရှ သည။် 

 
တြ်မထတော်မလှက်က ုင်ပြျု ောျားသည့်် ရှုထ ောင့််မှကကည့််လျှင် ထခတသ်စ်ပမန်မောန ုင်ငံနယ်န မ တ် 

အတ င်ျားြါဝင်ထသော ထဒသမ ောျားအောျားလံုျားက ု ပမန်မောဘုရင်မ ောျားက သ မ်ျားြ က်ုပြီျား ပဗ တ သျှက ုလ ုနီထခတ် 
ကောလအလ န် ၁၉၄၇ ဖ  စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထအောက်တ င် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရရှ ပြီျား လက်ရှ  
ပြည်နယ်မ ောျားက ု ဖ  စည်ျားပခင်ျားပဖင့်် ထခတသ်စ်ပမန်မောန ုင်ငံပဖစ်တညလ်ောသညဆ် ုသည့်် တစ်ပြည်ထ ောင်မှ 
ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား (federalizing) ပဖစ်သည။်   ုို့ထကကောင့်် ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ နှင့်် ၂၀၀၈ 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ ုို့တ င် ပြညထ် ောင်စုမှ ပြညန်ယ်မ ောျားသ ုို့ ထြျားအြ် ောျားထသော တစ်ခ  ျုွဲ့ထသော 
လုြ်ြ ုင်ခ င့််မ ောျား  တ င် ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံဥုြထဒထရျားဆ  ခ င့်် မြါဝငပ်ခင်ျားပဖစ်သည။် တြ်မထတော်၏ 
ရှုထ ောင့််အရ အကယ်၍ ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံဥုြထဒထရျားဆ  ခ င့််ရှ ခ ့်ထသော် ပြည်နယ်မ ောျား၏ 
မူလရြ ုင်ခ င့််ထကကောင့််မဟုတ်ဘ  ပြည်ထ ောင်စုကထြျားအြ်ထသော လက်ထဆောင်သောသော ပဖစ်သည်။ 
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တ င်ုျားရင်ျားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျား၏အပမင်က ု ခခံျုငုံကကည့််ြါက တ င်ုျားရင်ျားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျားသည ် မ မ တ ုို့ 
ြ င်ုနက်အတ င်ျား အခ ျုြ်အပခောျားအောဏောအပြည့််အဝပဖင့်် လ တ်လြ်စ ောထန  ုင်ကကရောမှ အတူတက  
စုထြါင်ျားပြီျား ပြည်ထ ောင်စုက ုတညထ် ောင်ကကသည။် တစ်နည်ျားအောျားပဖင့်် သီျားပခောျားစီရှ ထသော 
ပြည်နယ်မ ောျားက အရင်တည်ရှ ပြီျား ပြည်ထ ောင်စုက ုဖ  ွဲ့စည်ျားသည်ဆ ုသည့်် သမ င်ုျားထကကောင်ျားက ု 
လက်က ုင် ောျားကကသည်။ 

 
  ုို့အပြင် ပမန်မောဘုရင်မ ောျားလက် က်တ င် ထခတ်သစ်ပမန်မောန ုင်ငံအတ င်ျားရှ  တ ုင်ျားရင်ျားသောျား 

ထဒသမ ောျားက ု သ မ်ျားယူရန်ကက ျုျားြမ်ျားထသော်လည်ျား အမှန်စင်စစ် ပမန်မောပြည်အလယ်ြ ုင်ျားထဒသမ ောျားက ုသော 
သ မျ်ားယူအုြခ် ျုြ်န ုင်ခ ့်ပြီျား ရှမ်ျား၊ ခ င်ျား၊ ကခ င် အစရှ သည့်် တ င်ုျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားက ု သ မ်ျားယူခ ့်ပခင်ျား 
မရှ ထြ။ သ ုို့ရောတ င် တ ုင်ျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားနှင့်် ဗမောဘုရင်မ ောျားအကကောျားတ င် လက်ထဆောင်ြဏ္ဍော 
ဆက်သည့်် ဆက်ဆံထရျားမ  ျုျားရှ ခ ့်ပြီျား   ုို့သ ုို့ထသောဆက်ဆံထရျားမ  ျုျားရှ ခ ့်ပခင်ျားထကကောင့်် တ င်ုျားရင်ျားသောျားထဒသ 
မ ောျားသည ်ဗမောဘုရင်လက်ထအောက်ခံမ ောျား ပဖစ်သည်ဟု သတမ်ှတ်ရမရြါ။ ကမဘော့်သမ င်ုျားတထလျှောက်တ င် 
ထရျှားယခင်တနု်ျားကြင် တ င်ုျားပြည်တစ်ခုနှင့််တစ်ခု ြဏ္ဍောဆက်ပခင်ျား ဆက်ဆံထရျားက ု တည်ထဆောက်ခ ့်ကက 
ြါသည။် 

ပဗ တ သျှက ုလ ုနီလက် က်တ င်လည်ျား ပမန်မောပြည်အလယ်ြ ုင်ျား(ပြည်မ)နင်ှ့် ထတောင်တန်ျားထဒသ 
မ ောျားက ု သီျားပခောျားစီအုြခ် ျုြ်ခ ့်ပြီျား ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားက ပဗ တ သျှအစ ုျားရသ ုို့ အခ န်ြဏ္ဍော ဆက်သရပခင်ျား 
မ  ျုျား ရှ ခ ့်သည်။ 

 
က ုလ ုနီကောလအပြီျားကောလတ င်လည်ျား ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားအထနပဖင့်် ပြညမ်နှင့််အတူ 

တ င်ုျားပြည်တစ်ခုအပဖစ်ြါဝင်လ ုပခင်ျား (ဝါ) သီျားပခောျားတ င်ုျားပြည်မ ောျားအပဖစ် တညရ်ှ လ ုပခင်ျားက ု သ ရှ ရန် 
ပဗ တ သျှအစ ုျားရက ထတောင်တန်ျားထဒသစံုစမျ်ားထရျားထကော်မရင်ှ က ုဖ  ွဲ့စညျ်ားကော ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားသ ုို့ 
ထစလွှတ်စံုစမ်ျားခ ့်ြါသည။် တ င်ုျားရင်ျားသောျားမ ောျားဖက်မှ ပြညမ်နှင့််ြူျားထြါင်ျားလ ုသည၊် ဖက်ဒရယ်စနစ်ရှ ြါက 
ြူျားထြါင်ျားမည်၊ မြူျားထြါင်လ ုြါဟူထသော အထပဖအမ  ျုျားမ  ျုျားရှ ခ ့်ြါသည်။ ဤအရောက ုကကည့််ပခင်ျားအောျားပဖင့်် 
တ င်ုျားရင်ျားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျားသည ် က ုလ ုနီမတ င်ုခင်တ င်ထသော်လည်ျားထကောင်ျား က ုလ ုနီထခတ်တ င်ထသော် 
လည်ျားထကောင်ျား ဗမောပြည်လက်ထအောက်ခံတ င် မရှ ခ ့်ဖူျားကကသည့််အပြင် အခ ျုြ်အပခောအောဏောြ င်ုထသော 
သီျားပခောျားထဒသမ ောျားပဖစ်ကကပြီျား ပဗ တ သျှအစ ုျားရကလည်ျား တ င်ုျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားက ု ဗမောပြညမ်၏ 
အစ တ်အြ ုင်ျားအပဖစ် သတ်မှတ်ခ ့်ပခင်ျားမ  ျုျားမရှ ထကကောင်ျား ရှင်ျားလင်ျားစ ော သ ပမင်န ုင်သည။် 
 
(ြင်လံ စာခ ိုြ်) - ထခတ်သစ်ပမန်မောပြည်ကကီျားက ု ြင်လံုစောခ ျုြ်မှပဖစ်တညလ်ောသညဆ် ုသည့်် ရှုထ ောင့်် 
ပဖစ်သည။် ယင်ျားရှုထ ောင့််အရ ပြညထ် ောင်စုမရှ ခင်က အခ ျုြ်အပခောအောဏောြ င်ု သီျားပခောျား 
လ တ်လြ်ထသော ပြည်နယ်မ ောျားအရင်ရှ ပြီျား   ုပြညန်ယ်မ ောျားက လ တ်လြ်ထရျားက ု ြ မု လု င်ပမန်စ ော 
ရရှ ရန်နှင့်် တ င်ုျားပြည်တစ်ခုတညထ် ောင်ရန် ပြည်နယ်မ ောျား၏က ုယြ် င်ုပြဌောန်ျားခ င့််က ု အပြည့််အဝ 
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အောမခံထြျားသည့်် ြင်လံုသထဘောတူစောခ ျုြ်က ု အတူတက လက်မတှ်ထရျား  ုျားပခင်ျားအောျားပဖင့်် လက်ရှ  
ပြည်ထ ောင်စုကကီျား ပဖစ်တညလ်ောသည။်   ုို့ထကကောင့်် ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရတ င် ပြည်နယ်မ ောျားက 
ထြျားအြ် ောျားထသော လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောသောရှ သညဟူ်သည့်် အပမင်ပဖစ်သည။် 
 
 ြင်လံုစောခ ျုြ်အရ ပြည်ထ ောင်စုပမန်မောပြည်ကကီျားသည ် ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား (federalizing)  
အရမဟုတြ်  အတူတက ဖ  ွဲ့စည်ျားတည်ထ ောင်ပခင်ျား (federating) အရ ပဖစ်တည်လောသည။် 
 
 သ ုို့ရောတ င် ြင်လံုစောခ ျှူြ်တ င်ြါရှ ထသော တ ုင်ျားရင်ျားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျား၏ က ုယြ် င်ုပြဌောန်ျားခ င့််ရှ သည့်် 
အခ က်က ု ၁၉၄၇ ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င်  ည့််သ င်ျားပခင်ျားမရှ သည့််အပြင် ၁၉၆၂ စစ်တြ် 
အောဏောသ မျ်ားမှုတ ုို့က ြင်လံုစောခ ျုြ်က ု  ခ  ျုျားထဖောက်သညပ်ဖစ်ထသောထကကောင့်် တ ုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားအထနပဖင့်် 
ပြည်ထ ောင်စုမှ ခ    က်ခ င့််ရှ သင့််သည်ဟု ထပြောဆ ုထတောင်ျားဆ ုမှုမ ောျားပဖစ်လောထစသည။် 
  အလောျားတူြင် ၂၀၀၈ ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် တ ုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျား၏ က ုယြ် င်ုပြဌောန်ျားခ င့််က ု 
အောမခံထြျားထသော ြင်လံုစ တ်ဓါတ်သထဘော ောျားမ  ျုျား ပြန်မရထသျားထသောထကကောင့်် တ င်ုျားရင်ျားသောျားမ ောျားက 
၂၀၀၈ ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုက ု လက်ခံလ ုလောျားပခင်ျားမရှ ထြ။ 
 
 တြ်မထတော်နှင့််တ ုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားကလည်ျား မ မ တ ုို့၏ သမ င်ုျားအပမင်ရှုထ ောင့််မ ောျားက ုသော စ  ပမ စ ော 
လက်က ုင်ပြျု ောျားကကပြီျား   ုသ ုို့လံုျားဝဥဿုံမတူညထီသောရှုထ ောင့််မ ောျားက ပြညထ် ောင်စု၏ သမ င်ုျား 
ထကကောင်ျားအရ၊ ဥြထဒထကကောင်ျားအရ မည်သ ုို့တရောျားဝင်မှုရှ သလ ၊ မည်သ ုို့ထြေါ်ထြါက်လောသလ ဟူထသော 
ထများခ န်ျားမ  ျုျားက ု ထြေါ်ထြါက်ထစသည်။   ုို့ထကကောင့်် လက်ရှ ကကံျုထတ ွဲ့ထနရထသော ြဋ ြကခမ ောျားက ု 
ရင်ဆ ုင်ထက ော်လွှောျားန ုင်ရန် အ က်ြါမတညူထီသောသမ င်ုျားရှုထ ောင့််မ ောျား ထြေါ်ထြါကလ်ောပခင်ျား၏ 
အထကကောင်ျားရင်ျားက ု သ ရှ ရန်လ ုအြ်သည။် 
 
ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ပြည်နယ်န င့်် ပြညသ် ာင်စ ဖဲွစညိ်ုးြံ အသပခခံဥြသဒတှိ ို့၏ ကဲွပြာိုးပခာိုးန ိုးခ က် 
 

ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့််တစ်ခုသောမက ပြည်နယ်နှင့််ပြည်ထ ောင်စု 
ဖ  စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒမ ောျားတ င် မတူညီသည့််အခ က်မ ောျားစ ောရှ န င်ုြါသည။် ဆ ုလ ုသညမ်ှော ပြညန်ယ်နှင့်် 
ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒနှစ်ခုစလံုျား တူညီရမည်၊ တသတ်မတ်တည်ျားပဖစ်ရမည် စသည့်် 
ကန်ို့သတ်ခ က်မ  ျုျားမရှ ထြ။ 
 ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက အစ ုျားတစ်ရြ်က ု ဖ  ွဲ့စည်ျားထြျားသည့််အပြင် ယင်ျားအစ ုျားရ၏လုြြ် င်ုခ င့်် 
မ ောျားနှင့်် ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျားက ု သတ်မှတ်ထြျားထသောထကကောင့်် ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ရောတ င် 
သက်ဆ ုင်ရော ပြည်နယ် (ဝါ) ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် သင့််ထလျှော်သည့်် အစ ုျားရြံုစံ၊ လုြ်ြ င်ုခ င့််အောဏောမ ောျားနှင့်် 
ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျားက ု  ည့််သ င်ျားစဉ်ျားစောျားရန်လ ုအြ်သည။် 
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 ပြည်နယ်နှင့်် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ထရျားသည ် လုြ်ြုံလုြ်နည်ျားအရ (၂) 
မ  ျုျားပဖစ်ထသော်လည်ျား စဉ်စောျားြံစုဉ်ျားစောျားနည်ျားခ င်ျား တူညသီည။် ဆ ုလ ုသည်မှော ပြည်နယ်ထ ောင်စု 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒမူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျားက ထရျားဆ  ပြီျား 
ပြည်နယ်မ ောျား၏ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုက ု သက်ဆ ုင်ရောပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒမူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျားက 
ထရျားဆ  သည။် သ ုို့ရောတ င် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံု အထပခခံဥြထဒတ င်  ည့််သ င်ျား ောျားသည့််အတ ုင်ျား 
ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံစုည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတ င်  ည့််သ င်ျားထရျားဆ  ရမညဟု် ဆ ုလ ုပခင်ျားမဟုတ်ထြ။  
 
 သောဓကအောျားပဖင့်် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံတု င် လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ် ောျားရှ ရမည်ဟုြါရှ ြါက 
ပြည်ထ ောင်စုတ င် လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ် ောျားရှ မညပ်ဖစ်ပြီျား ပြည်နယ်မ ောျားတ င်လညျ်ား အလောျားတူြင် 
 ောျားရှ ရမည်ဟု ဆ ုလ ုပခင်ျားမဟုတထ်ြ။ ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျားတ င် လွှတ်ထတော်တစ်ရြ် (ဝါ) 
နှစ်ရြ ်ောျားရှ ထရျားသည ် သက်ဆ ုင်ရောပြည်နယ်ဖ  စညျ်ားြံထုရျားဆ  သူမ ောျားကသော စဉ်ျားစောျားဆံုျားပဖတ်ရမည် 
ပဖစ်သည။် 
 

  ုို့ထကကောင့်် ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒတ ိုု့သည ်လ ုက်ထလ ောညထီ  မှု 
ရှ ရမညဟု်ဆ ုရောတ င် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒအတ င်ုျား ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒ 
က ု ြံတုူကူျားခ ထရျားဆ  ရမည်ဟု ဆ ုလ ုပခင်ျားမဟုတထ်ြ။ 

 
ကမဘောတစ်ဝှမျ်ားတ င်  န ုင်ငံအနညျ်ားငယ်ကသော ပြညန်ယ်မ ောျားလ ုက်န ရမည့််အခ က်မ ောျားက ု 

ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတ င် အထသျားစ တ် ည့််သ င်ျားထရျားဆ  သည်။ (ဥြမော-လွှတ်ထတော်နှစ် 
ရြ ်(ဝါ) တစ်ရြ် ောျားရှ ထရျား၊ ဗဟ ုခ ျုြ်က ုင်မှုထလျှော့်ခ ထရျား၊ ပြညန်ယ်အကကီျားအက  ထရွျားခ ယ်ခန်ို့အြ်သည့်် 
ြံစုံ..) 

 
တစ်နညျ်ားအောျားပဖင့်် ဤသ ုို့ထသောစနစ်မ  ျုျားတ င် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒြါ အဓ က 

အထကကောင်ျားအရောမ ောျားက ု ပြညထ် ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒကသော ဆံုျားပဖတ်သညပ်ဖစ်ထသော ထကကောင့်် 
ယင်ျားစနစ်တ င် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ပြည်သူမ ောျားကထရျားဆ  ခ င့်် မရှ သည့််အပြင် 
ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  ပခင်ျားက ုလည်ျား အဓ ြပါယ်မ ့်ထစသည။် 

 
၂၀၀၈ဖ  စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတ င် ပြညန်ယ်နှင့််တ ုင်ျားထဒသကကီျားမ ောျား၏ ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံုက ု အထသျားစ တ် 

ထဖော်ပြ ောျားပြီျားပဖစ်ထသောထကကောင့်် ၎င်ျားထအောက်တ င် ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒက ု ထရျားဆ  မညဆ် ုြါ 
က မူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျားအထနပဖင့်် ဆံုျားပဖတ်လုြြ် င်ုခ င့််အနည်ျားငယ်သောရှ မညပ်ဖစ်သည။် တစ်နညျ်ားအောျား 
ပဖင့်် ၂၀၀၈ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒသည် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျားက ု 
အထရျားကကီျားထသော ဆံုပဖတ်လုြ်ြ ုင်ခ င့််မပြျု ောျားထြ။ 
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ြံမုှနအ်ောျားပဖင့်် ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံအမ ောျားစု၏ ပြညထ် ောင်စုဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံ 
ဥြထဒတ င် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျား လ တ်လြ်စ ော ထရျားဆ  န ုင်ရန်အတ က် 
ထယဘုယ လမ်ျားညွှန်ခ က် အခ  ျုွဲ့က ုသော  ည့််သ င်ျား ောျားသည။် ဥြမော - အထမရ ကန်ပြည်ထ ောင်စု 
ဖ  ွဲ့စည့််ျားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် ပြည်နယ်မ ောျားအတ က် ြါတီစံုဒီမ ုကထရစီအစ ုျားရြံစုံက ု က င့််သုံျားရမည် 
ဆ ုသည့်် ထယဘုယ လမ်ျားညွှန်မှုက သုော  ည့််သ င်ျား ောျားသည။် 
  

ပြည်နယ်မ ောျားအောျားလံုျားက ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒြါ ထယဘုယ ဆန်ထသော 
လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ောျားအတ ုင်ျား လ ုက်န သင့််ထသော်လည်ျား အထပခခံမူမ ောျားက ု လက်ထတ ွဲ့အထကောင်အ ည် 
ထဖော်ရောတ င် မတူညီထသောပြည်နယ်မ ောျားနှင့်် ပြညထ် ောင်စုအစ ုျားရကကောျားတ င် မတူက  ပြောျားသည့််အခ က် 
မ ောျားရှ န င်ုသည်။ သက်ဆ ုင်ရောပြည်နယ်အလ ုက် မတူညီထသော အစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားမှုြံုစ ံလ ုအြ်ထသောထကကောင့်် 
ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားမှုအတ ုင်ျား ပြည်နယ်အစ ုျားရက ု ဖ  ွဲ့စည်ျားရန် မပဖစ်န င်ုြါ။ 
 
ဥြသဒပြိုသရိုးကဏ္ ကဲွပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု 
 
 ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံမ ောျား၏ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်တ င် လူဦျားထရအခ  ျုျားက  
က ုယစ်ောျားပြျုသည့်် ထအောက်လွှတ်ထတော်နှင့်် ြ ဝီနယ်ထပမက ုက ုယစ်ောျားပြျုသည့်် အ က်လွှတ်ထတော်ဟူ၍ 
လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ်ရှ ကကထသော်လည်ျား ပြည်နယ်မ ောျားတ င်မူ နယ်ထပမက  ပြောျားမှု ြ မု နုညျ်ားြါျားထသောထကကောင့်် 
ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုလွှတ်ထတော်တစ်ရြ်တည်ျားက ုသော လ ုအြ်ြါက  ောျားရှ န င်ုသည။် (ဂ ောမဏီန ုင်ငံတ င် 
ဘရီမင်ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်၏ သက်တမ်ျားနှင့်် ပြည်ထ ောင်စုထအောက်လွှတ်ထတော၏် သက်တမ်ျားသည် 
ထလျားနှစ်ပဖစ်ထသော်လည်ျား အပခောျားပြည်နယ်မ ောျားအောျားလံုျား၏ လွှတ်ထတော်သက်တမ်ျားသည် ငါျားနှစ်ပဖစ် 
သည။်) 
 
သရွိုးသကာက်ြွဲဥြသဒဆှိ င်ရာပခာိုးန ိုးမှု 
 
 ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံမ ောျားတ င်  ထရွျားထကောက်မှုြံစုံအမ  ျုျားမ  ျုျားက င့််သုံျားကကသည်။ 
ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်အမတ်မ ောျားက ု သီျားပခောျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖင့်် ထရျွားထကောက် 
တင်ထပမ ောက်ကကသည့််အပြင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ထရွျားထကောက်မှုြံစုံသညလ်ည်ျား ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်် 
တစ်ခုက  ပြောျားပြန်သည။်   ုို့အပြင် ပြည်ထ ောင်စုအမတ်မ ောျားက ု ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်ရောတ င် 
မတူညီသည့်် ထရျွားထကောက်ြ  နည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ု ပြည်နယ်မ ောျားအောျား ထရျွားခ ယ်ခ င့််ပြျု ောျားသည။် 
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ဥြမာမ ာိုး 
 
ဆွစ်ဇာလန်နှိ င်ငံ - ပြည်ထ ောင်စုအ က်လွှတ်ထတော်က ု န ုင်သူအကုန်ယူစနစ် နှင့်် ပြည်ထ ောင်စု 
ထအောက်လွှတ်ထတော်က ု အခ  ျုျားက က ုယစ်ောျားပြျုစနစ်ပဖင့်် ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်သည။် ပြည်နယ် 
လွှတ်ထတော်အမတ်မ ောျား ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်ရောတ င် န ုင်သူအကုန်ယူစနစ်က ုက င့််သုံျားထသော 
ပြည်နယ်တခ  ျုွဲ့ရှ ပြီျား အခ  ျုျားက က ုယစ်ောျားပြျုစနစ်က ုက င့််သုံျားထသော ပြညန်ယ်မ ောျားလည်ျားရှ သည။် 
 
ဂ ာမဏီနှိ င်ငံ - ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်ထရွျားထကောက်ြ  တ င် ထရောပြ မ်ျားအခ  ျုျားက စနစ် (Mixed-Member 
Proportional System)၊  ဘရန်ဒင်ဘတ် ပြညန်ယ်တ င် စင်ပြ ျုင်စနစ် (Parallel System) နှင့်် 
ဘရီမင်ပြည်နယ်တ င် စုထဆောင်ျားမ စနစ်က ု (Cumulative Voting System) အသီျားသီျား က င့််သုံျားကက 
သည။် 
 ဤသ ုို့ပဖင့်် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်နှစ်ခုတ င်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မ ောျားတ င်ပဖစ်ထစ 
မတူညီထသော ထရွျားထကောက်ြ  နည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ု က င့််သုံျားကကသည။် 
 
အ ြခ် ိုြ်သရိုးကဏ္ကဲွပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု 
 
 အုြခ် ျုြ်ထရျားကဏ္ဍတ င် ပြညထ် ောင်စုနှင့်် ပြညန်ယ်မ ောျား၏ အစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားမှုြုံစံသည ်သီျားပခောျားစီ 
ပဖစ်ပြီျား လုြင်န်ျားအထကောင်ထဖော်မှုြံစုံတ င်လည်ျား ပခောျားန ျားခ က်မ ောျားရှ ြါသည်။ 
 
ဥြမာမ ာိုး 
 
အသမရှိကန်ပြည်သ ာင်စ - ပြည်ထ ောင်စုအဆင့််တ င် လူ ုက သမမတက ု ထရွျားထကောက်တင်ထပမ ောက် 
ပြီျားထန က် သမမတက အစ ုျားရအဖ  ွဲ့က ု ခန်ို့အြ်သည။် အစ ုျားရဝန်ကကီျားမ ောျားသည် သူူ့တ ိုု့က ု ခန်ို့အြ်ထသော 
သမမတက ုတောဝန်ခံသည် ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ပြညထ် ောင်စုအဆင့််အစ ုျားရလုြ်ငန်ျားမ ောျား လက်ထတ ွဲ့ 
အထကောင်အ ည်ထဖော်ရောတ င် လ ယ်ကူရ ုျားရှင်ျားသည။် 
 
 ပြည်နယ်အဆင့််တ င်မ ူ ပမ ျုွဲ့ထတော်ဝန်၊ ပြည်နယ်အကကီျားအက ၊ လက်ထ ောက်ပြည်နယ် 
အကကီျားအက ၊ ထရွှဲ့ထနခ ျုြ်၊ စောရင်ျားစစ်ခ ျုြ်နင်ှ့် ပြညန်ယ်အတ င်ျားထရျားမှျှူျားစသည့်် ပြည်နယ်အစ ုျားရ 
အဖ  ွဲ့ဝင်ရော ူျားမ ောျားက ု သီျားပခောျားစီပဖင့်် ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်ထသောထကကောင့်် လုြ်ငန်ျားအထကောင်အ ည် 
ထဖော်ရောတ င် မတူညထီသော သီျားပခောျားြါတီမ ောျားမှတက်လောသည့်် အစ ုျားရအဖ  ွဲ့ဝင်မ ောျားအကကောျား သထဘော ောျား 
အပမင် က  လ  မှုမ ောျားရှ သည်။ 
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ဆွစ်ဇာလန်နှိ င်ငံ - ပြည်ထ ောင်စုအဆင့််တ င် အလုြအ်မှုထဆောင်အဖ  ွဲ့ဝင် (၇) ဦျား ြါဝင်ထသော ထကောင်စီ 
က ု ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်က ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်ပြီျား ပြည်နယ်အဆင့််အစ ုျားရအဖ  ွဲ့ဝင်မ ောျားက ုမူ 
ပြည်သူလူ ုက တ က်ုရ ုက်ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက်သည။် 
 
သတာင်အဖရှိက - ပြည်ထ ောင်စုသမမတက ု ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်က ထရျွားထကောက်တင်ထပမ ောက် 
သည။် သ ုို့ရောတ င် က ောဇူျားလူပြည်နယ်သည ် အထမ ဆကခ်ံဘုရင်စနစ် က င့််သုံျားထသောထကကောင့်် 
၎င်ျားပြည်နယ်တ င် ဘုရင်သည ်အုြခ် ျုြ်သူအကကီျားအက ပဖစ်သည်။ 
 
တရာိုးစီရင်သရိုးကဏ္ ကဲွပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု 
 
 ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သုံျားထသောန ုင်ငံမ ောျားတ င် မတူညသီည့်် တရောျားစီရင်ထရျားစနစ်မ ောျားက ု 
အသီျားသီျား က င့််သုံျားကကသည်။ အသမရှိကန်ပြည်သ ာင်စ တ င် ပြည်ထ ောင်စုတရောျားသူကကီျားက ု သမမတက 
ခန်ို့အြ်ပြီျား ၎င်ျားတ ိုု့သက်သက်တမ်ျားမှော က ယ်လ န်ခ  န်အ   ရောသက်ြန်ပဖစ်သည။် ပြည်နယ် 
တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ုမူ သက်တမ်ျားကောလအလ ုက် ပြညသူ်လူ ုက ထရွျားထကောက်တင်ထပမ ောက်သည။် 
 
တစ် ီိုးြ ဂဂလအခွင့််အသရိုး - ပြည်ထ ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက သီျားပခောျားစီ 
အကောအက ယ်ထြျားထသော တစ်သီျားြုဂဂလအခ င့််အထရျားမ ောျားရှ ြါသည။် အမ ောျားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ ောင်စု 
ဖ  စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒက ပြည်နယ်မ ောျားထလျားစောျားလ ုက်န ရမည့်် တစ်သီျားြုဂဂလအခ င့်် အထရျားဆ ုင်ရော 
အထပခခံမူမ ောျားက ုသော ခ မှတ်ထြျား ောျားထသော်လည်ျား ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် သက်ဆ ုင်ရော 
ပြည်နယ်မ ောျား၏ မတူက  ပြောျားထသော ယဉ်ထက မှုမ ောျားအလ ုက် တစ်သီျားြုဂဂလအခ င့်် အထရျားမ ောျားက ု 
 ြ်တ ုျား ည့််သ င်ျားပြဌောန်ျား ောျားသည။် အသမရှိကန်ပြည်သ ာင်စ  ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် 
ြညောထရျားဆ ုင်ရော တန်ျားတူအခ င့််အထရျားက ု မပြဌောန်ျားထသော်လည်ျား ပြည်နယ်အမ ောျားစုတ င်  ည့််သ င်ျား 
ထရျားဆ   ောျားသည။် 
 
 ပြည်နယ်ဖ  စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒနှင့်် ပြည်ထ ောင်စုအထပခခံဥြထဒ၏ က  ပြောျားပခောျားန ျားသည့်် 
ထယဘုယ အခ က်မ ောျားက ု န ှုင်ျားယှဉ်ကကည့််ြါက - 
 
 ပြည်ထ ောင်စုအထပခခံဥြထဒတ င် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရဖ  ွဲ့စည်ျားြံနုှင့်် ယင်ျားအစ ုျားရအထြေါ် 
ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျား ြါဝင်ထသော်လည်ျား မူဝါဒြ ုင်ျားဆ ုင်ရော အထသျားစ တ်လမျ်ားညွှန်ခ က်မ ောျား မြါဝင်ထြ။ 
  ုို့ပြင် ပြည်ထ ောင်စုအဆင့််သည ် တစ်န ုင်ငံလံုျားအတ င်ုျားအတောပဖစ်ထသောထကကောင့်် ဖ  စည်ျားြံအုထပခခံ 
ဥြထဒပြင်ဆငထ်ရျားတ င်လညျ်ား ခက်ခ ရှုြထ်  ျားြါသည။်  



 

17 
 

ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒတ င်မ ူ အစ ုျားရလ ုက်န ရမည့်် မူဝါဒမ ောျားက ု (ထ ျားက က်စီျားြ ောျား 
ထရျားစနစ်၊ အစ ုျားရ၏ထကက ျားမီစသည)် တ တ က က  လမ်ျားညွှန်ခ က်ထြျား ောျားထသောထကကောင့်် ပြည်နယ် 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံသုည ် ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒ က် ြ မု ရုှညလ် ောျားပြီျား အထသျားစ တ်က သည်။  
  ုို့အပြင် ပြည်နယ်အစ ုျားရသည ် ၎င်ျားပြည်နယ်အတ င်ျားရှ  ပြည်သူမ ောျားနှင့်် ြ ုမ ုနီျားကြ်ပြီျား လူ ုဆနဒ 
ခံယူြ  က ့်သ ုို့ထသော တ က်ုရ ုက်ဒီမ ုကထရစီလမ်ျားစဉ်မ ောျားက ု ခ င့််ပြျုထြျား ောျားထသော်ထကကောင့်် ပြည်နယ် 
ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒ ပြင်ဆငထ်ရျားတ င်လည်ျား ြ ုမ ုလ ယ်ကူရ ုျားရှင်ျားသည။် တဖန် မတူက  ပြောျားထသော 
မ  ျုျားန ယ်စုမ ောျား၏ အစုအဖ  ွဲ့အခ င့််အထရျားနှင့််၊ တစ်သီျားြုဂဂလအခ င့််အထရျားဆ ုင်ရော မူဝါဒမ ောျားက ု 
ပြည်ထ ောင်စုဖ  ွဲ့စည်ျားြံု အထပခခံဥြထဒ က် ပြညန်ယ်ဖ  ွဲ့စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒတ င် ြ မု ုတ က စ ော 
ပြဌောန်ျား ောျားသည။် 

 
အခ ျုြ်အောျားပဖင့်် ပြည်နယ်ဖ  စညျ်ားြံအုထပခခံဥြထဒသည ် ပြည်ထ ောင်စုအထပခခံဥြထဒနှင့််၍ 

မတူဘ  က  ပြောျားမှုရှ န ုင်သည။်   ုို့ထကကောင့်် ပြည်ထ ောင်စုဖ  စညျ်ားြံအုပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆ  သူမ ောျား 
သည ် ပြည်ထ ောင်စုတစ်ခုလံုျား၏ အထပခအထန၊ န ုင်ငံသောျားမ ောျား၏ သထဘော ောျားအပမင်နှင့်် စံတန်ျားဖ ုျား 
 ောျားမှုမ ောျားက ု  ည့််သ င်ျားစဉ်ျားစောျားရမည် ပဖစ်သက ့်သ ုို့ ပြည်နယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံအုထပခခံဥြထဒထရျားဆ  သူမ ောျား 
ကလည်ျား ၎င်ျားတ ိုု့ပြည်နယ်အတ င်ျားရှ  မတူက  ပြောျားထသော ယဉ်ထက ျားမှုမ ောျား၊ စံသတ်မှတခ် က်မ ောျားနှင့်် 
ပြည်နယ်လူ ု၏ သထဘော ောျားဆနဒမ ောျားက ု  ည့််သ င်ျားစဉ်ျားစောျားရမည်ပဖစြ်ါသည။် 
 
 
 
 
 
 
 
မှတ်ခ က်။ 
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထ ောင်စုထရျားရောဝန်ကကီျားဌောနမှ ဦျားထဆောင်က င်ျားြလျှက်ရှ သည့်် Federal Dialogue 
Series တ င် Prof. David Williams ၏ ထဆ ျားထန ျားတင်ပြမှုက ု ပမန်မောဘောသောပဖင့်် ဆီထလ ော်ထအောင် 
ပြန်ဆ ု ောျားပခင်ျား ပဖစ်ြါသည။်  
 
 

 

 

 
 


