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ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် တာဝန်ခမ
ံ အ
ှု ပြည်အ
့် ဝရှိသ ာ

ပြည်နယ်အစှိိုးရ
ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ပြည်ထ

ောင်စုနှင့်် ပြည်ထ

အလုက် လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု ပြည်ထ
စနစ် ပဖစ်သည်။ ပြည်ထ

ောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျားအကကောျား ကဏ္ဍ

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒပဖင့်် ခထဝအုြခ
် ျုြ်ရထသော

ောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ရရှ

ောျားထသော လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျား

ကု အပြည့််အဝ က င့််သံုျားနုင်မှသော စစ်မှန်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်ပဖစ်သည်။

ုသုို့ လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျား

ကု အပြည့််အဝက င့််သံုျားနုင်ရန်အတက် နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင်မ ောျားပဖစ်ကကထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြခ
် ျုြ်ထရျား
နှင့်် တရောျားစီရင်ထရျားတို့အ
ု ပြင် စီမခ
ံ န်ို့ခြင
ု ်ခင့််မ ောျားကု အပြည့််အဝ ြင
ု ်ဆုင်က င့််သံုျားရန် လုအြ်သည်။
ဥြမော - ြညောထရျားကဏ္ဍကု ပြည်နယ်မ ောျား၏ လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောအပဖစ် ပြည်ထ
အထပခခံဥြထဒတင် သတ်မှတ်
ပြည်နယ်မ ောျားက
ုဥြထဒမ ောျားကု
အထ

ထ

က င့််သံုျားြုင်ခင့််ရလျှ
ှ င်
ပြည်ထ

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရက

အုြခ
် ျုြ်ထရျားဌောနမှ

ထဖော်ထဆောင်မမ
ှု ောျား

ောျားသည်ဆုြါစ။ုို့ သရ
ုို့ ောတင် မဏ္ဍျုင်(၄)ရြ်

စီမခ
ံ န်ို့ခမည်။

မှ တရောျားစီရင်ထရျားကုသော

ောင်စုလွှတ်ထတော်က

အထကောင်အ

ည်ထဖော်မည်။

ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့််

ဥြထဒပြဌောန်ျားမည် ။
ပြည်ထ

ောင်စုက ပြဌောန်ျား

ောင်စုအစုျားရ၏

အဆုြါအထကောင်အ

မှ တက်လောထသော အမှုမ ောျားကုသော တရောျားစီရင်ြုင်ခင့််ရမည်
ှ
။

ရောတင်လည်ျား ပြည်ထ

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံု

ည်

ုသတ
ုို့ ရောျားစီရင်

ောျားထသော ဥြထဒနှင့််အညီသော လုြ်ထဆောင်ြုင်ခင့််ရမည်
ှ

ပဖစ်ထသောထကကောင့်် အင်မတန်မှ လုြ်ြုင်ခင့််မရှထသော၊ အောျားနည်ျားထသော ပြည်နယ်အစုျားရသောပဖစ်ထြမည်။
၂၀၀၈

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

သတ်မှတ်

ောျားထသော်လည်ျား

ပြည်နယ်မ ောျား၏

နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင်

(၄)

ကဏ္ဍအလုက်လုြြ
် ုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု

ရြ်တင်

ဥြထဒပြျုထရျားအောဏောသောရှသည်။

ပြည်နယ်အကကီျားအကပဖစ်ထသော ဝန်ကကီျားခ ျုြ်ကု သမမတမှ ခန်ို့အြ်သည်။ ပြည်ထ
ထရျားထအောက်တင်

ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားနှင့််

စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားတက် အထ
တင်

ထ

အုြခ
် ျုြ်ထရျားကု ပြည်ထ

ောျားရှသည်။
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ောင်စု၏ တရောျားစီရင်

ပြည်နယ်တရောျားရံုျားမ ောျားကု

ောျားရှသည်။

ောင်စုအစုျားရ၏ တက
ု ်ရုက်ကြ်ကမှုထအောက်

စစ်မှန်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်တင်မူ ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားသည် နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်စလံုျားကု ြုင်ဆုင်
ကကသည်။ ဆုလုသည်မှော ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားသည် ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားအထြေါ် တောဝန်ယူမှု၊
တောဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရှကကသည်။

အဘယ့််သ ကာင့်် ပြည်နယ်မ ာိုးတွင် နှိင်ငံသရိုးမဏ္ှိိုင် (၄) ရြ်စလံိုး ရှိဖှိို့ လှိအြ်

လဲ

ဥြသဒပြိုသရိုးမဏ္ှိိုင်
ဖက်ဒရယ်စနစ်တင်

ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့််

ကဏ္ဍအလုက်ခထဝ

ောျားထသော

အောဏောမ ောျားကု

ဥြထဒပြျုြုင်ခင့်် ရှရန်လုအြ်သည်။ ယဉ်ထက ျားဆုင်ရော မတူကပြောျားမှုမ ောျားကု အကောအကယ်ထြျားနုင်ရန်၊
ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရ၏

အောဏောစက်ကု

န်ျားညရန်၊

ပြည်နယ်အတင်ျားရှ

ပြည်သူမ ောျား၏

ကယ
ု ်စောျားပြျုြါဝင်မှုကု ပမင့််တင်ရန်၊ ထဒသခံပြည်သူမ ောျား၏ အသြညောမ ောျားကု အသံုျားပြျုနုင်ရန်နှင့်် မူဝါဒ၊
လုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားကု

လယ်ကူလ င်ပမန်စော

ထဆောင်ရွက်နုင်ထရျားတို့အ
ု တက်

ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျား

လွှတ်ထတော်မ ောျားမှ ဥြထဒပြျုြင
ု ်ခင့််အောဏော အပြည့််အဝရှရန်လုအြ်သည်။
အြ်ခ ိုြ်သရိုးမဏ္ှိိုင်
ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားအထနပဖင့််
အကကီျားအက

(ဝါ)

အုြခ
် ျုြ်ထရျားအောဏောရှရန်လုအြ်ပြီျား

ပြည်နယ်ဝန်ခ ျုြ်ကကီျားခ ျုြ်ကု

ပြည်နယ်၏

၎င်ျားပြည်နယ်အတင်ျားထန

ုင်ထသော

ကုယတ
် င
ု ် ထရွျားခ ယ် နုင်ခင့််သည် အင်မတန်မှ အထရျားြါထသောအခ က်ပဖစ်သည်။
ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မှ
အထကောင်အ

အတည်ပြျုပြဌောန်ျားလုက်ထသောဥြထဒမ ောျားကု

ည်ထဖော်ရောတင်

ုသမ
ုို့ ဟုတဘ
်

တောဝန်ယူမှု၊

ပြည်နယ်အကကီျားအကသည်

တောဝန်ခံမှုရှရှပဖင့််
ပြည်ထ

ဥြထဒမ ောျားရှြါက
ဆုလုသည်မှော

အထကောင်အ

ည်ထဖော်ပခင်ျား

ပြည်နယ်အကကီျားအကသည်

မပြျုြ

ုသပုို့ ြျုလုြ်မှသောလျှင်
ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က
ခန်ို့အြ်

ောျားသူပဖစ်လျှင်

ောင်စုအစုျားရက မနှစ်သက်ထသော

လ စ်လျှျှူရှုပခင်ျားမ ောျား

သူူ့ကုခန်အ
ို့ ြ်ထသော

ပြည်သူမ ောျား

ထဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။

ောင်စုအစုျားရက

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကအတည်ပြျုလုက်ထသော ဥြဒမ ောျားတင် ပြည်ထ

အုြခ
် ျုြ်ထရျား

ပြည်ထ

ရှလောနုင်ြါသည်။
ောင်စုအစုျားရကုသော

တောဝန်ခံထသောထကကောင့်် ပဖစ်သည်။
တစ်ဖက်တင်

ပြည်ထ

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က
ထသော်လည်ျား ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရကခန်ို့အြ်လုက်ထသော
အတည်ပြျုလုက်ထသောဥြဒမ ောျားကု

ပြည်နယ်အကကီျားအကအထနပဖင့််
လက်ထတွဲ့အထကောင်အ

ောင်စုအစုျားရကု တောဝန်ခံထနရထသောထကကောင့်် အခက်ထတွဲ့နုင်သည်။
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ည်ထဖော်လု

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မထ
ှ ရျားဆထသော

ဥြထဒမ ောျား၏

အဓြပါယ်နှင့််

ရည်ရွယ်ခ က်ကု

သထဘောထြါက်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်၏ ရည်ရွယ်ခ က်ကု သရှရန်လုအြ်သည်။
ထဒသနတရယဉ်ထက ျားမှုမ ောျားနှင့််

စံတန်ဖုျားမ ောျားကု

အကကီျားအက အထနပဖင့်် ထဒသခံလူ

န ျားလည်ရန်လုအြ်ပြီျား

န ျားလည်

ုသသ
ုို့ ရှနုင်ရန်

ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျား

ုမ ောျားနှင့်် ထကောင်ျားမန်ထသော ခ တ်ဆက်မရ
ှု ှရန် လုအြ်သည်။ ဥြမော -

တူမီျားထသနတ်ကု တခ ျုွဲ့ထဒသမ ောျားတင်မူ အနတရောယ်ပြျုထစနုင်ထသောလက်နက်အပဖစ် ရှုပမင်ထသော်လည်ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်တင်မူ

ထဒသခံမ ောျားအတက်

အမလက
ု ်ရောတင်အသံုျားပြျုသည့််

ထနို့စဉ်လူထနမှုဘဝ၏

အစတ်အြုင်ျားတစ်ခုပဖစ်သည်။
သမမတစနစ်တင် ပြည်နယ်အုြခ
် ျုြ်ထရျားအကကီျားအကကု ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားက တုက်ရုက်
ထရွျားခ ယ်တင်ထပမောက်ကကသည်။
ပြည်နယ်သောျားမ ောျားကု

ုို့ထကကောင့််

ပြည်နယ်အုြခ
် ျုြ်ထရျားအကကီျားအကသည်

တုက်ရုက်တောဝန်ခံြါသည်။

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က

ခန်ို့အြ်

ောျားထသောထကကောင့််

ြါလီမန်စနစ်တင်မူ

ပြည်နယ်သူ

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်ကု

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်သည်

ပြည်သူလူ

ုကု

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မတ
ှ ဆင့်် သယ်ဝုက်နည်ျားပဖင့််တောဝန်ခံသည်။ ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ် ထရွျားခ ယ်
ခန်ို့အြ်ပခင်ျားနှင့်် ပဖျုတ်ခ ပခင်ျားကု ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ထဆောင်ရွက်ရသည်။ တစ်ဖက်တင်လည်ျား
ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကု ဖ က်သမ်ျားနုင်သည်။ အမ ောျားစုက ြါလီမန်စနစ်ကု ြုမန
ု ှစ်သက်
ကကသည်။ အထကကောင်ျားမှော
န်ျားညပခင်ျားပဖင့််

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်နင
ှ ့််

အုြခ
် ျုြ်ထရျားအောဏောနှင့််

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်တသ
ုို့ ည် အပြန်အလှန်

ဥြထဒပြျုအောဏောအကကောျားအပငင်ျားြါျားမှုကု

ထလ ော့်နည်ျား

ထစထသောထကကောင့််ပဖစ်သည်။
တရာိုးစီရင်သရိုးမဏ္ှိိုင်
ဥြထဒကု ရှုထ

ောင့်် နှစ်ခုပဖင့်် ကကည့််နုင်သည်။ တစ်ခုမှော ဥြထဒကု ဓမမဓဌောန်က ထသော သြပံဘောသောရြ်

(Law as an Objective Science) အပဖစ် ရှုပမင်ပခင်ျားပဖစ်သည်။ ဥြထဒကု ဓမမဓဌောန်က ထသော
သြပံဘောသောရြ် ရှုထ
မ ောျားက

ပြည်ထ

ောင့််မှကကည့််လျှင် ထကောင်ျားမန်စောသင်ကကောျားထလ့်က င့််

ောင်စုနှင့််

ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်စလံုျားကု

ထသောထကကောင့်် တခ ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယ်နုင်ငံမ ောျားတင် ပြည်ထ
ကုင်တယ်ရန်

တရောျားစီရင်ထရျားမဏ္ဍျုင်ကု

ပြည်ထ

ောျားထသော ဥြထဒြညောရှင်

တူညစ
ီ ောအနက်အဓြပါယ်

ပြန်နုင်

ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်လံုျားကု

ောင်စုအစုျားရတင်သော

ောျားရှကကသည်။

အပခောျားတစ်ခုမောှ အစုျားရက ပြည်သူမ ောျား၏လူထနမှုဘဝသောယောဝထပြောထအောင် ဖန်တီျားနုင်ရန်အတက်
ဥြထဒကုအသံုျားပြျုပခင်ျား (Law as a Social Engineering) ဟူထသော ရှုထ

ောင့််ပဖစ်သည်။ လူထနမှု

ဘဝသောယောထရျားဟု ဆုရောတင် ထဒသတစ်ခုနှင့်် အပခောျားထဒသတစ်ခုတင် သီျားပခောျားစံသတ်မှတ်
မ ောျား၊ တန်ဖုျားမ ောျားနှင့်် သထဘော

ောျားအပမင်မ ောျားရှသည်။
4

ောျားခ က်

ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်် အပခောျားပြည်နယ်တစ်ခုတင် စံတန်ဖုျားမ ောျားအထြေါ် မတူညီထသော အပမင်အမ ျုျားမ ျုျား
ရှကကမည်ပဖစ်သည်။

သဘောဝြတ်ဝန်ျားက င်

စီျားြောျားထရျားဖွဲ့ံ ပဖျုျားတုျားတက်မှု

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။

န်ျားသမ်ျားပခင်ျားကု

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊

တရောျားဥြထဒစုျားများု ထရျားကု

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊

လူတစ်ဦျားစီတင
ု ်ျား၏ အခင့််အထရျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ လူူ့ကုယက
် င့််တရောျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊
လူတုင်ျား၏

သီျားသန်ို့ဘဝပဖစ်တည်မှုကု

အကောအကယ်ထြျားမည်ထလော။

မတူကပြောျားမှုကု

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ ညီညတ်ထရျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။
အကယ်၍ ပြည်နယ်တရောျားစီထရျားမဏ္ဍျုင်ရှ တရောျားသူကကီျားမ ောျားကု ပြည်ထ
ဆုြါက ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရက ခန်ို့အြ်မည်

ောင်စုအစုျားရကရှုပမင်သည့်် စံတန်ဖုျားမ ောျားနှင့််အညီသော တရောျားစီရင်သောျားမည်ပဖစ်သည်။

ုို့ထကကောင့်် တရောျားစီရင်ထရျားကဏ္ဍတင် ထဒသခံလူ

ုမ ောျား၏ ဓထလ့်

ံုျား

မ်ျားနှင့််အညီ စီရင်ထဆောင်ရွက်

နုင်ထရျားအတက် ထဒသနတရဗဟုသုတမ ောျား သရှန ျားလည်ထသော တရောျားသူကကီျားမ ောျားကု ပြည်သူလူ
ထရွျားထကောက် တင်ထပမောက်

ောျားသည့်် ပြည်နယ်အစုျားရက ထရွျားခ ယ်ခန်ို့အြ်

ုက

ောျားရန် လုအြ်သည်။

စီမခ
ံ န်ို့ခွဲသရိုးမဏ္ှိိုင်
စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားကဏ္ဍတင် စီမံခန်ခ
ို့ မှုသည် အုြခ
် ျုြ်ထရျား၏ အစတ်ြုင်ျားပဖစ်သည်ဟူထသော အပမင်နှင့််
စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားနှင့်် အုြခ
် ျုြ်ထရျားကု သီျားပခောျားစီ

ောျားသင့််သည်ဆုထသော မတူညီသည့််အပမင် နှစ်မ ျုျားရှသည်။

စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားဆုင်ရောမူဝါဒခ မှတ်ထရျားတင် အုြခ
် ျုြ်ထရျား၏ နုင်ငံထရျားလုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနှင့်် သဟဇောတ
ပဖစ်နင
ု ်ရန်အတက် ပြည်နယ်စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားဌောန အကကီျားအကမ ောျားကု ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ခန်ို့အြ်
တောဝန်ထြျားရန် လုအြ်သည်။ သထ
ုို့ သော်လည်ျား ဝန်
ပြည်သူူ့ဝန်
လူမ ျုျားထရျား၊

မ်ျားမ ောျားပဖစ်ရန်

လုအြ်သည်။

အသောျားအထရောင်ခပခောျားမှု

မ်ျားထဆောင်ထြျားရန်ပဖစ်သည်။

ုသုို့

မ်ျားမ ောျားသည် နုင်ငံထရျားဘက်လုက်မှု ကင်ျားစင်ထသော

ဆုလုသည်မှော

မပြျုြ

မ်ျားမ ောျားအထနပဖင့််

စမ်ျားထဆောင်ရည်ပြည့််ဝစောပဖင့််

ဘောသောထရျား၊
ပြည်သူူ့ဝန်ကု

မ်ျားထဆောင်ရောတင် ဥြထဒပြျုတစ်ခု၏ စံတန်ဖုျား၊ သထဘောသဘောဝ၊

နုင်ငံထရျားအပမင်မ ောျားကု န ျားလည်သထဘောထြါက်မှသောလျှင်
ုို့ထကကောင့်် ပြည်သူူ့ဝန်

ဝန်

ထရောက်စော ထဆောင်ရွက်နုင်မည်ပဖစ်သည်။

မ်ျားမ ောျားသည် လွှတ်ထတော်၏လုြင
် န်ျားစဉ်ကု အထကောင်အ

ည်ထဖော်ရောတင်

နုင်ငံထရျားအစမြါြ လွှတ်ထတော်၏ နုင်ငံထရျားဥျားီ တည်ခ က်မ ောျားကု နုင်ငံထရျားဘက်လုက်မက
ှု င်ျားရှင်ျားစောပဖင့််
ထဆောင်ရွက်ရန်လုအြ်သည်သောမက

တရောျားစီရင်ထရျားနှင့််

ကုလည်ျား န ျားလည်ရန်လုအြ်သည်။
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အုြခ
် ျုြ်ထရျားကဏ္ဍ၏

သထဘော

ောျားမ ောျား

ဂ ာမန်ြံစံ
တခ ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယ်နုင်ငံ(ဂ ောမဏီ၊ အနဒယ၊ မထလျားရှောျား၊ ဆစ်ဇောလန်၊ ဩစကတီျားယောျား) မ ောျားတင်
ပြည်နယ်စီမက
ံ န်ျားမ ောျားအပြင် ပြည်ထ
ထဖော်ပြီျား

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရတင်

ောင်စုစီမံကန်ျားမ ောျားကုလည်ျား ပြည်နယ်ကသော အထကောင်အ
စီမခ
ံ န်ို့ခထရျားအောဏောမရှထြ။

အစုျားရ၏ ခ ျုြ်ကုင်မှုနည်ျားစောပဖင့်် စီမံကန်ျားမ ောျား အထကောင်အ

ပြည်နယ်မ ောျားက

ည်

ပြည်ထ

ောင်စု

ည်ထဖော်နုင်ထရျားအတက် ပြည်ထ

ောင်စု

အစုျားရအထန ပဖင့်် မူဝါဒထရျားရော ဥြထဒမူထဘောင်ကုသော ခ မှတ်ထြျားသည်။

၂၀၀၈ ဖွဲွဲ့စည်ိုးြအသပခခံ
ံ
ဥြသဒအရ
-

ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားတင် နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်စလံုျားမရှြါ။

-

လွှတ်ထတော်ကုယစ
် ောျားလှယ်စုစုထြါင်ျား၏ (၇၅) ရောခုင်နှုန်ျားကုသော ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျား
မ ောျားက ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်နုင်သည်။

-

က န်ရသည်
ှ
့် ၂၅ ရောခုင်နှုန်ျားကု ကောကယ်ထရျားဦျားစီျားခ ျုြ်ကသောခန်ို့အြ်သည်။

-

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်မ ောျားကု သမမတက တက
ု ်ရုက်ခန်ို့အြ်သည်။

-

ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားကုလည်ျား သမမတကသော ခန်ို့အြ်ပြီျား

-

ပြည်နယ်စီမက
ံ န်ျားမ ောျားကု အထ

ထ

၂၀၀၈ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒသည်

အုြခ
် ျုြ်ထရျားဦျားစီျားဌောနက စီမခ
ံ န်ို့ခသည်။
ဖက်ဒရယ်အတုအထယောင်ပဖစ်ပြီျား

တခ ျုွဲ့ထသော ကဏ္ဍအလုက် အနည်ျားငယ် လုြ်ြုင်ခင့််ပြျု

ပြည်နယ်မ ောျားကု

ောျားထသော်လည်ျား မဏ္ဍျုင်ကကီျား(၄)ရြ်တင်

ဥြထဒပြျုထရျားအောဏော တစ်စတ်တစ်ြုင်ျားသောရှသည်။
ုို့ထကကောင့်် အန ဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ထရျားဆကကရောတင် စစ်မန
ှ ်ထသော ဖက်ဒရယ်
စနစ်ကု က င့််သံုျားနုင်ထရျားအတက် ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလုက် လုြ်ြုင်ခင့််အောဏော မ ောျား
ရှရမည့််အပြင်

ုကဏ္ဍမ ောျားကု မဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်ပဖစ်ထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြခ
် ျုြ်ထရျား၊ တရောျားစီရင်ထရျားနှင့််

စီမံခန်ခြုင်ခင့်် အပြည့််အဝပဖင့်် အထကောင်အ

ည်ထဖော်ထဆောင်ရွက်နုင်ထရျားလုအြ် မည်ပဖစ်ြါသည်။
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ပြည်နယ်ဖွဲွဲ့စည်ိုးြအသပခခံ
ံ
ဥြသဒ
ဖွွဲ့ဲ စည်ိုးြအသပခခံ
ံ
ဥြသဒ၏အခန်ိုးကဏ္
ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတုင်ျားတင် ထယဘုယ အောျားပဖင့်် ဝထသသလကခဏော (၅) ခုရှသည်။
၎င်ျားတို့မ
ု ှော အစုျားရဖွဲ့စည်ျားမှုြစ
ံု ံကု ဖန်တီျားပခင်ျား၊ အစုျားရ၏ လုြ်ြုင်ခင့််ကု ကန်ို့သတ်ခ က်

ောျားရှပခင်ျား၊

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ပြျုပြင်ထပြောင်ျားလရန်ခက်ခပခင်ျား၊ အပခောျားထသောဥြထဒမ ောျား၏ အ

က်တင်

ရှပခင်ျား၊ ပြည်သူလူ

ု၏ သထဘောတူညီခ က်မ ောျားနှင့်် ဆနဒကုထဖော်ပြပခင်ျား စသည်တို့ု ပဖစ်ကကသည်။

တစ်နည်ျားအောျားပဖင့်် ပြည်သူလူ
ကန်ို့သတ်ထြျားပခင်ျားနှင့်် လူ

ု၏ဆနဒနှင့်် သထဘောတူညီခ က်မ ောျားကု ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒအောျားပဖင့််

ခ ျုြ်ကုင်သည်ပဖစ်ထသောထကကောင့််
ဥြထဒကု ပြည်နယ်လူ
အ

မမတပုို့ ြည်နယ်အတင်ျားက င့််သံုျားမည့််

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံ

ုမ ောျားကုယတ
် င
ု ်ထရျားဆခင့််သည် လန်စောအထရျားြါထသော အခ က်ပဖစ်သည်။

က်ထဖော်ပြြါ

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ

ုသည် အစုျားရဖွဲ့စည်ျားပခင်ျား၊ ယင်ျားအစုျားရ၏ လုြ်ြုင်ခင့််မ ောျား

အခ က်မ ောျားသည်
နှစ်ရြ်လံုျားအတက်

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒသည်

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒနှင့််
အက ံျုျားဝင်သည်။

ကောပခောျားခ က်အထနပဖင့််

၎င်ျားပြည်နယ်နယ်နမတ်အတင်ျား

ောင်စု

ပြည်နယ်

ကဏ္ဍအလုက်သတ်မှတ်

လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကုက င့််သံုျားကော စီမက
ံ န်ျားလုြ်ငန်ျားမ ောျား အထကောင်အ
အစုျားရကု ဖွဲ့စည်ျားပခင်ျားပဖစ်ပြီျား ပြည်ထ

ပြည်ထ

ောျားသည့််

ည်ထဖော်မည့်် ပြည်နယ်

ောင်စုဖစည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒသည် ပြည်ထ

ောင်စုနယ်နမတ်

အတင်ျား ကဏ္ဍအလုက်သတ်မှတ်

ောျားသည့်် လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု က င့််သံုျားကော လုြ်ငန်ျားမ ောျား

အထကောင်အ

ောင်အစုျားရကုဖွဲ့စည်ျားပခင်ျားပဖစ်သည်။

ည်ထဖော်မည့်် ပြည်ထ

ဖက်ဒရယ်စနစ်တင်
ဖွဲ့စည်ျား

ပြည်နယ်အစုျားရသည်

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရ

ောျားထသော အစုျားရမဟုတ်ြါ။ မမပြည်နယ် နယ်နမတ်အတင်ျား ပြည်ထ

က်

တစ်ဆင့််နမ့််

ောင်စုအစုျားရနှင့်် တန်ျားတူ

ကဏ္ဍအလုက် လုြ်ြုင်ခင့််အောဏော အပြည့််အဝရှပြီျား လတ်လြ်စောအောဏောက င့််သံုျားခင့််ရှသည့်် အစုျားရ
ပဖစ်သည်။
လူ
အြ်နင
ှ ်ျား

ုအထနပဖင့််

မမတအ
ုို့ စုျားရကု

ောျားထသောအစုျားရအထနပဖင့််

အောဏောမ ောျားကု

ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံ

ဖွဲ့စည်ျားရမည့််အပြင်

အောဏောအလသံုျားစောျားမှုမ ောျားမပြျုလုြ်ရန်
ဥြထဒအောျားပဖင့််

ကန်ို့သတ်

အောဏောကုလူတစ်စုကသော ခ ျုြ်ကုင်ပခင်ျားမ ျုျားမပဖစ်ရထအောင်
ပြင်လယ်မဟုတ်ဘ ခုင်မောစောထရျားဆရန် လုအြ်သည်။
သတ်မှတ်

ောျားပခင်ျားနှင့််

မမတုို့က

လုြ်ြုင်ခင့််အောဏော
အစုျားရ၏လုြ်ြုင်ခင့််

ောျားပခင်ျားပဖစ်သည်။

ဆုလုသည်မှော

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ပြျုလယ်

ုို့အပြင် အစုျားရ၏လုြ်ြုင်ခင့်် အောဏောြင
ု ်ျားပခောျား

အစုျားရ၏ထဆောင်ရွက်မမ
ှု ောျားအထြေါ်

ထစောင့််ကကည့််ပခင်ျားနှင့််

ပဖစ်စဉ်သည် ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံ ဥြထဒထရျားဆထရျားတင် အထရျားြါထသောအခ က်မ ောျားပဖစ်သည်။
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န်ျားညပခင်ျား

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆရောတင် ြံမ
ု ှနအ
် ောျားပဖင့်် ထအောက်ြါအခ က်မ ောျားကု

ည့််သင်ျားစဉ်ျားစောျား

ရန် လုအြ်သည်။
•

အစုျားရဖွဲ့စည်ျားမှုြံုစံတင်

သမမတစနစ်လောျား

ြါလီမန်စနစ်လောျား၊

အခ ျုျားက ကုယ်စောျားပြျုထရွျား

ထကောက်မြ
ှု စ
ံု ံလောျား၊ နုင်သူအကုန်ယူထရွထကောက်မြ
ှု စ
ံု ံလောျား စသည်ပဖင့််ထရွျားခ ယ်စရောမ ောျားစောကု
ည့််သင်ျား စဥ်ျားစောျားသင့််ြါသည်။
•

ကမဘောထြေါ်တင်

ပြီျားပြည့််စံုသည့််ဖစည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒမရှထသော်လည်ျား

မမတို့ပု ြည်နယ်နှင့််

အသင့််ထတော်ဆံုျားထသောဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒကု ထရျားဆနုင်ရန်လုအြ်သည်။
•

ဖွဲ့စည်ျားြဥ
ံု ြထဒထရျားဆရောတင်

ည့််သင်ျားစဥ်ျားစောျားသင့််သည့််အခ က်မ ောျားသည်

နုင်ငံအလုက်

ကောပခောျားနုင်ထသော်လည်ျား အထပခခံအခ က်မ ောျားတင် တူညမ
ီ ှုရှသည်။
•

မမတအ
ုို့ ောဏောအြ်နင
ှ ်ျား

ောျားထသောအစုျားရကု

စီမလ
ံ ုြ်ြုင်ခင့််ထရျားရောတင်
•

စတ်မခ နုင်ထသောကဏ္ဍမ ောျားရှြါက

ုသူတ၏
ုို့ ပခယ်လှယ်မှုမခံရထအောင်

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ည့််သင်ျားထရျားဆပခင်ျားမပြျုသင့််ြါ။

သမောျားရုျားက မဟုတထ
် သော

ကဏ္ဍမ ောျားကုလည်ျား

အလ ဥ်ျားသင့််သလု ထဆျားထနျားနုင်ရန်အတက် ဖယ်
အ

က်ြါအခ က်မ ောျားသည်

ည့််သင်ျားစဉ်ျားစောျား

ဥြထဒပြျုထရျားမဏ္ဍျုင်လွှတ်ထတော်တင်

ောျားသင့််ြါသည်။

အထပဖ

သင့််သည်အခ က်မ ောျားကု

ုကဏ္ဍြါအခ က်ကု

ုတရ
် န်မဟုတ်ြ
ထဖော်

ဥြထဒထရျားဆရောတင်

ုတ်ထြျားပခင်ျားသောပဖစ်ပြီျား

တစ်နုင်ငံနှင့််

တစ်နုင်ငံ ကောပခောျားမှုမ ောျားရှနုင်သည်။
ကမဘောတစ်ဝှများ် ရှ ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံမ ောျား၏ ပြည်နယ်တုင်ျားတင် ပြည်နယ်
ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒရှကကထသော်လည်ျား ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒမရှထသော နုင်ငံမ ောျားလည်ျား
ရှသည်။ သရ
ုို့ ောတင် ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံအမ ောျားစုတင် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ
ရှကကသည်။ (အောဂ င်တျားီ န ျား၊ ဩစထတျားလ ၊ ဩစက

ီျား

မထလျားရှောျား၊ မကကဆီကု၊ ဆစ်ဇောလန်နှင့်် အထမရကန်ပြည်ထ
ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆရောတင်
လူ

ောျား၊ ဘရောဇီျား၊ ကထနဒါ၊ ရုရှောျား၊ ဂ ောမဏီ၊
ောင်စု)
ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြံု

အထပခခံဥြထဒအောျားပဖင့််

ုကုအက ျုျားပြျုနုင်ရန်ဟူထသော လုြ်ငန်ျားလည်ြတ်မှုဆုင်ရည်ရွယ်ခ က်နှင့်် နုင်ငံထတော်ကု မည့််သုို့

ဖွဲ့စည်ျားခ့်သည်ဟူထသော သမင
ု ်ျားထကကောင်ျားဆုင်ရောနှင့််သက်ဆုင်သည့်် ရည်ရွယ်ခ က်မ ောျား ြါရှသည်။
လြ်ငန်ိုးလည်ြတ်မဆ
ှု ှိင် ရည်ရွယ်ခ က်
ပြည်နယ်တုင်ျားတင် မတူညထ
ီ သော ရင်ျားပမစ်မ ောျားနှင့်် စန်ထခေါ်မှုမ ောျားရှထသောထကကောင့်် လုြ်ငန်ျားမ ောျား
ထဆောင်ရွက်ရောတင် အထကောင်ျားဆံုျား စီမတ
ံ ို့ံုပြန်နင
ု ်ရန်အတက် ထဒသနတရအထပခအထန နှင့်် ကုက်ညီမှု
ရှထသော၊ အံဝင်ခင်က ပဖစ်ထသော ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒရှရန် အသီျားသီျားလုအြ်သည်။
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သောဓကအောျားပဖင့််
လူမ ျုျားစုကပြောျားမှု

ပမန်မောနုင်ငံရှ

တခ ျုွဲ့ထသောပြည်နယ်မ ောျားသည်

မ ောျားပြောျားထသောထကကောင့််

ုပြည်နယ်မ ောျား၏

နယ်နမတ်က ယ်ဝန်ျားပြီျား

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု

ဖက်ဒရယ်စနစ်က က ထရျားဆသင့််သည်။ တစ်ဖက်တင် တခ ျုွဲ့ထသောပြည်နယ်မ ောျားသည် နယ်နမတ်
အောျားပဖင့််

ြမ
ု ထ
ု သျားပြီျား

လူမ ျုျားစုကပြောျားမှုနည်ျားထသောထကကောင့််

ုပြည်နယ်မ ောျား၏ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံ

ဥြထဒသည် ဖက်ဒရယ်မဆန်ထသော ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒလည်ျား ပဖစ်နုင်သည်။
ဒီမုကထရစီစနစ်သည် ပြည်သူမ ောျားကအုြခ
် ျုြ်ပခင်ျားပဖစ်ပြီျား ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့်် ကုယြ
် ုင်
ပြဌောန်ျားခင့််ကု က င့််သံုျားနုင်ရန်အတက် မမတုို့ကုအုြ်ခ ျုြ်မည့််အစုျားရနှင့်် ယင်ျားအစုျားရ၏ ဖွဲ့စည်ျားမှုြံုစံကု
ထရွျားခ ယ်နင
ု ်ခင့််ရထကကောင်
ှ
ျားကု ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ည့််သင်ျား

ောျားရန် လုအြ်သည်။ (ဥြမော

၂၀၀၈ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု တြ်မထတော်ကထရျားဆပြီျား ပြည်သူမ ောျားလက်ခံထအောင် အတင်ျားအဓဓမ
ပြျုလုြ်ထသောထကကောင့်် ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့်် သူတုို့ကုယ်တုင်ထရျားဆ
အန ဂတ်

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထ

ောင်စုနှင့််

ပြည်သူမ ောျားကုယတ
် ုင် ပြည်သူမ ောျား၏သထဘော

ောျားသည်ဟု မခံယန
ူ ုင်ထြ)

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆရောတင်

ောျားဆနဒအတင
ု ်ျား ထရျားဆ

ောျားသည့်် ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံ

ဥြထဒပဖစ်ရန် လုအြ်ြါသည်။ သုို့ပဖစ်ြါက ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့်် ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ထလျားစောျား
လုက်န မည် ပဖစ်သည်။
ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆရောတင် ပြည်သူမ ောျားအထနပဖင့််

ည့််သင်ျားသင့််သည့််

အခ က်မ ောျား၊ စံတန်ဖျားု မ ောျားနှင့်် ရည်မှန်ျားခ က်ြန်ျားတုင်မ ောျားကု တစ်ဦျားနှင့််တစ်ဦျား ထဆျားထနျားအထပဖရှော
ပခင်ျားပဖင့််

အပြန်အလှန်ခ တ်ဆက်မန
ှု ှင့််

န ျားလည်မှုမ ောျား

တုျားြောျားကော

အမ ောျားသထဘောတူသည့််

ဘံုရည်ျားမှန်ျားခ က်ြန်ျားတုင်မ ောျား တည်ထဆောက်နုင်သည့််အပြင် ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ ထရျားဆထရျားတင်
ြါဝင်ပခင်ျားပဖင့််

ဒီမုထရစီစနစ်တင်

တက်ကကထသော

နုင်ငံသောျားထကောင်ျားအထလ့်အက င့််ထကောင်ျားမ ောျားကု

သင်ယူတည်ထဆောက်နုင်သည်။
ုို့အပြင်

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆထရျားတင်

တရောျားဥြထဒစုျားများု ထရျား၊
အစရှသည့််

အပြန်အလှန်

ြါဝင်ပခင်ျားအောျားပဖင့််

န်ျားထက ောင်ျားပခင်ျားနှင့််

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒနှင့််ြတ်သက်၍

ဒီမက
ု ထရစီအထရျား၊

အစုျားရ၏လုြ်ြုင်ခင့််မ ောျားကန်ို့သတ်ပခင်ျား

ယံုကကည်မှုအောျားထကောင်ျားထအောင်

ဖန်ျားတီျား

တည်ထဆောက် နုင်သည်။
မှိင်ိုးသ ကာင်ိုးဆှိင်ရာ ရည်ရွယ်ခ က်
(၁) ဖက်ဒရယ်ပြိုပခင်ိုး (Federalizing) - တည်ရှပြီျားသောျားနုင်ငံတစ်ခုတင် ပြည်နယ်မ ောျားကု
ဖွဲ့စည်ျားပြီျား အတူတကယှဉ်တထန

ုင်ပခင်ျားဟူထသော ယူဆခ က်မ ျုျားပဖစ်သည်။ ပြည်ထ

လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားသုို့ ခထဝထြျားပခင်ျားပဖစ်သည်။
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ောင်စုအစုျားရမှ

တစ်နည်ျားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ
ထ

ောင်စုအစုျားရကသော လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောအလံုျားစံုရထသော
ှ
တစ်ပြည်

ောင်စနစ်မှ ပြည်နယ်မ ောျားသုို့ လုြ်ြုင်ခင့််အောဏော ခထဝထြျားပခင်ျား ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား

ဟု ဆုရပခင်ျားပဖစ်သည်။
ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျားတင် ပြည်ထ
ပြည်ထ

ောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျား ဖွဲ့စည်ျားြထ
ံု ရျားဆခင့််နှင့််ြတ်သက်၍

ောင်စုအစုျားရက ခင့််ပြျုမှသောလျှင် ထရျားဆနုင်သည်။
(၂) အတူတကွဖဲွဲ့ွ စည်ိုးတည်သ

ပြည်နယ်မ ောျားသည်

ာင်ပခင်ိုး (Federating) - အခ ျုြ်အပခောအောဏောြင
ု ်သီျားပခောျား

မမတို့၏
ု သထဘောဆနဒအရ

အတူတက ဖွဲ့စည်ျားတည်ထ

ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့််တစ်ခုစုဖွဲ့ပြီျား

ောင်ပခင်ျား ပဖစ်ထသောထကကောင့်် ပြည်ထ

ပြည်နယ်မ ောျား

ံမှ

ဆင်ျားသက်လောပခင်ျား

ောင်စုကု

ောင်စုအစုျားရအထနပဖင့်် ပြည်နယ်မ ောျား

က အြ်နင
ှ ်ျားထသော အောဏောသောရှသည်။ တစ်နည်ျားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ
သည်

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျား၏ လုြ်ြုင်ခင့််အောဏော

ပဖစ်ထသောထကကောင့််

ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့််

မူလ

ကတည်ျားက ဖွဲ့စည်ျားြထ
ံု ရျားဆခင့််ရပြီ
ှ ျား ဤသထ
ုို့ သောစနစ်မ ျုျားသည် ကမဘောတစ်ဝှများ် တင် ပဖစ်ထလ့်ပဖစ်
ရှထသော၊ အစဉ်အလောြမ
ု ောျားထသော စနစ်ပဖစ်သည်။
ပမန်မော့်သမင
ု ်ျားထကကောင်ျားနှင့်် ခ တ်ဆက်ကကည်ြါက တြ်မထတော်၏ ဆုြ်ကုင်
ပြည်ထ

ောင်စုကအရင်ပဖစ်ပြီျား

ုမတ
ှ ဆင့််လက်ရှပြည်နယ်မ ောျားကု

ဖွဲ့စည်ျားသည်ဆုသည့််

(federalizing - ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား) ပဖစ်ပြီျား တုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျား၏ ဆုြ်ကုင်
သီျားပခောျားပြည်နယ်မ ောျားမှ

အတူတက

ောျားထသော အပမင်မှော

သထဘောတူညခ
ီ က်အရစုဖွဲ့ပခင်ျားပဖင့််

ောျားသည့်် အပမင်မှော
လက်ရှပြည်ထ

ပမန်မောနုင်ငံထတော်ကကီျား ပဖစ်တည်လောသည် (Federating - အတူတကဖွဲ့စည်ျားတည်ထ
ဆုသည့််

ောင်စု

ောင်ပခင်ျား)

လယ်ရှလယ် မတူညီထသောအပမင် (၂) မ ျုျားရှသည်။

တြ်မထတော်မလ
ှ က်ကုင်ပြျု

ောျားသည့်် ရှုထ

ောင့််မှကကည့််လျှင် ထခတ်သစ်ပမန်မောနုင်ငံနယ်နမတ်

အတင်ျားြါဝင်ထသော ထဒသမ ောျားအောျားလံုျားကု ပမန်မောဘုရင်မ ောျားက သမ်ျားြက
ု ်ပြီျား ပဗတသျှကုလုနီထခတ်
ကောလအလန်

၁၉၄၇

ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထအောက်တင်

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရရှပြီျား

လက်ရှ

ပြည်နယ်မ ောျားကု ဖစည်ျားပခင်ျားပဖင့်် ထခတ်သစ်ပမန်မောနုင်ငံပဖစ်တည်လောသည်ဆုသည့်် တစ်ပြည်ထ
ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား

(federalizing)

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတုို့တင် ပြည်ထ
လုြ်ြုင်ခင့််မ ောျား
ရှုထ

တင်

ပဖစ်သည်။

ုို့ထကကောင့််

၁၉၄၇၊

ောင်စုမှ ပြည်နယ်မ ောျားသုို့ ထြျားအြ်

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြဥ
ံု ြထဒထရျားဆခင့််

၁၉၇၄

နှင့််

ောင်မှ
၂၀၀၈

ောျားထသော တစ်ခ ျုွဲ့ထသော

မြါဝင်ပခင်ျားပဖစ်သည်။

တြ်မထတော်၏

ောင့််အရ အကယ်၍ ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ဖွဲ့စည်ျားြဥ
ံု ြထဒထရျားဆခင့််ရှခထ
့် သော် ပြည်နယ်မ ောျား၏

မူလရြုင်ခင့််ထကကောင့််မဟုတ်ဘ ပြည်ထ

ောင်စုကထြျားအြ်ထသော လက်ထဆောင်သောသော ပဖစ်သည်။
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တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားလူမ ျုျားမ ောျား၏အပမင်ကု ခခံျုငံုကကည့််ြါက တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားလူမ ျုျားမ ောျားသည် မမတုို့
ြင
ု ်နက်အတင်ျား
စုထြါင်ျားပြီျား

အခ ျုြ်အပခောျားအောဏောအပြည့််အဝပဖင့််
ပြည်ထ

ပြည်နယ်မ ောျားက
လက်ကုင်

ောင်စုကုတည်ထ

အရင်တည်ရှပြီျား

လတ်လြ်စောထန

ောင်ကကသည်။
ပြည်ထ

ုင်ကကရောမှ

အတူတက

တစ်နည်ျားအောျားပဖင့််

သီျားပခောျားစီရှထသော

ောင်စုကုဖွဲ့စည်ျားသည်ဆုသည့််

သမင
ု ်ျားထကကောင်ျားကု

ောျားကကသည်။
ုအ
ို့ ပြင် ပမန်မောဘုရင်မ ောျားလက်

က်တင် ထခတ်သစ်ပမန်မောနုင်ငံအတင်ျားရှ တုင်ျားရင်ျားသောျား

ထဒသမ ောျားကု သမ်ျားယူရန်ကကျုျားြမ်ျားထသော်လည်ျား အမှန်စင်စစ် ပမန်မောပြည်အလယ်ြုင်ျားထဒသမ ောျားကုသော
သမ်ျားယူအုြခ
် ျုြ်နုင်ခ့်ပြီျား ရှမ်ျား၊ ခ င်ျား၊ ကခ င် အစရှသည့်် တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားကု သမ်ျားယူခ့်ပခင်ျား
မရှထြ။ သရ
ုို့ ောတင် တုင်ျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားနှင့်် ဗမောဘုရင်မ ောျားအကကောျားတင် လက်ထဆောင်ြဏ္ဍော
ဆက်သည့်် ဆက်ဆံထရျားမ ျုျားရှခပ့် ြီျား

ုို့သထ
ုို့ သောဆက်ဆံထရျားမ ျုျားရှခပ့် ခင်ျားထကကောင့်် တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားထဒသ

မ ောျားသည် ဗမောဘုရင်လက်ထအောက်ခံမ ောျား ပဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ရမရြါ။ ကမဘော့်သမင
ု ်ျားတထလျှောက်တင်
ထရှျားယခင်တန
ု ်ျားကြင် တင
ု ်ျားပြည်တစ်ခုနှင့််တစ်ခု ြဏ္ဍောဆက်ပခင်ျား ဆက်ဆံထရျားကု တည်ထဆောက်ခ့်ကက
ြါသည်။
ပဗတသျှကုလုနီလက်

က်တင်လည်ျား ပမန်မောပြည်အလယ်ြုင်ျား(ပြည်မ)နှင့်် ထတောင်တန်ျားထဒသ

မ ောျားကု သီျားပခောျားစီအုြခ
် ျုြ်ခ့်ပြီျား ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားက ပဗတသျှအစုျားရသုို့ အခန်ြဏ္ဍော ဆက်သရပခင်ျား
မ ျုျား ရှခသ
့် ည်။
ကုလုနီကောလအပြီျားကောလတင်လည်ျား

ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားအထနပဖင့််

ပြည်မနှင့််အတူ

တင
ု ်ျားပြည်တစ်ခုအပဖစ်ြါဝင်လုပခင်ျား (ဝါ) သီျားပခောျားတင
ု ်ျားပြည်မ ောျားအပဖစ် တည်ရှလုပခင်ျားကု သရှရန်
ပဗတသျှအစုျားရက ထတောင်တန်ျားထဒသစံုစမ်ျားထရျားထကော်မရှင် ကုဖွဲ့စည်ျားကော ထတောင်တန်ျားထဒသမ ောျားသုို့
ထစလွှတ်စံုစမ်ျားခ့်ြါသည်။ တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားဖက်မှ ပြည်မနှင့််ြူျားထြါင်ျားလုသည်၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရှြါက
ြူျားထြါင်ျားမည်၊ မြူျားထြါင်လုြါဟူထသော အထပဖအမ ျုျားမ ျုျားရှခြ
့် ါသည်။ ဤအရောကုကကည့််ပခင်ျားအောျားပဖင့််
တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားလူမ ျုျားမ ောျားသည်

ကုလုနီမတင
ု ်ခင်တင်ထသော်လည်ျားထကောင်ျား

ကုလုနီထခတ်တင်ထသော်

လည်ျားထကောင်ျား ဗမောပြည်လက်ထအောက်ခံတင် မရှခ့်ဖူျားကကသည့််အပြင် အခ ျုြ်အပခောအောဏောြင
ု ်ထသော
သီျားပခောျားထဒသမ ောျားပဖစ်ကကပြီျား

ပဗတသျှအစုျားရကလည်ျား

တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားထဒသမ ောျားကု

ဗမောပြည်မ၏

အစတ်အြုင်ျားအပဖစ် သတ်မှတ်ခ့်ပခင်ျားမ ျုျားမရှထကကောင်ျား ရှင်ျားလင်ျားစော သပမင်နုင်သည်။
(ြင်လံစာခ ိုြ်) - ထခတ်သစ်ပမန်မောပြည်ကကီျားကု ြင်လံုစောခ ျုြ်မှပဖစ်တည်လောသည်ဆုသည့်် ရှုထ
ပဖစ်သည်။

ယင်ျားရှုထ

လတ်လြ်ထသော
ရရှရန်နှင့််

ောင့််အရ

ပြည်ထ

ပြည်နယ်မ ောျားအရင်ရှပြီျား

တင
ု ်ျားပြည်တစ်ခုတည်ထ

ောင်ရန်

ောင်စုမရှခင်က
ုပြည်နယ်မ ောျားက

အခ ျုြ်အပခောအောဏောြင
ု ်
လတ်လြ်ထရျားကု

သီျားပခောျား

ြမ
ု လ
ု င်ပမန်စော

ပြည်နယ်မ ောျား၏ကုယြ
် င
ု ်ပြဌောန်ျားခင့််ကု
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ောင့််

အပြည့််အဝ

အောမခံထြျားသည့််
ပြည်ထ

ြင်လံုသထဘောတူစောခ ျုြ်ကု

ောင်စုကကီျား

ထြျားအြ်

ပဖစ်တည်လောသည်။

အတူတကလက်မတ
ှ ်ထရျား

ုို့ထကကောင့််

ပြည်ထ

ုျားပခင်ျားအောျားပဖင့််

ောင်စုအစုျားရတင်

လက်ရှ

ပြည်နယ်မ ောျားက

ောျားထသော လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောသောရှသည်ဟူသည့်် အပမင်ပဖစ်သည်။

ြင်လံုစောခ ျုြ်အရ

ပြည်ထ

ောင်စုပမန်မောပြည်ကကီျားသည်

အရမဟုတြ
် အတူတကဖွဲ့စည်ျားတည်ထ

ဖက်ဒရယ်ပြျုပခင်ျား

(federalizing)

ောင်ပခင်ျား (federating) အရ ပဖစ်တည်လောသည်။

သရ
ုို့ ောတင် ြင်လံုစောခ ျှူြ်တင်ြါရှထသော တုင်ျားရင်ျားသောျားလူမ ျုျားမ ောျား၏ ကုယြ
် င
ု ်ပြဌောန်ျားခင့််ရသည်
ှ
့်
အခ က်ကု ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ည့််သင်ျားပခင်ျားမရှသည့််အပြင် ၁၉၆၂ စစ်တြ်

အောဏောသမ်ျားမှုတက
ုို့ ြင်လံုစောခ ျုြ်ကု ခ ျုျားထဖောက်သည်ပဖစ်ထသောထကကောင့်် တုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားအထနပဖင့််
ပြည်ထ

ောင်စုမှ ခ

က်ခင့််ရှသင့််သည်ဟု ထပြောဆုထတောင်ျားဆုမှုမ ောျားပဖစ်လောထစသည်။

အလောျားတူြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင် တုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျား၏ ကုယြ
် င
ု ်ပြဌောန်ျားခင့််ကု
အောမခံထြျားထသော ြင်လံုစတ်ဓါတ်သထဘော

ောျားမ ျုျား ပြန်မရထသျားထသောထကကောင့်် တင
ု ်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားက

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ျားြံုကု လက်ခံလုလောျားပခင်ျားမရှထြ။
တြ်မထတော်နှင့််တုင်ျားရင်ျားသောျားမ ောျားကလည်ျား မမတ၏
ုို့ သမင
ု ်ျားအပမင်ရှုထ
လက်ကုင်ပြျု

ောျားကကပြီျား

ုသလ
ုို့ ံုျားဝဥဿံုမတူညထ
ီ သောရှုထ

ောင့််မ ောျားက

ောင့််မ ောျားကုသော စပမစော

ပြည်ထ

ောင်စု၏

သမင
ု ်ျား

ထကကောင်ျားအရ၊ ဥြထဒထကကောင်ျားအရ မည်သတ
ုို့ ရောျားဝင်မှုရှသလ၊ မည်သထ
ုို့ ြေါ်ထြါက်လောသလဟူထသော
ထများခန်ျားမ ျုျားကု

ထြေါ်ထြါက်ထစသည်။

ရင်ဆုင်ထက ော်လွှောျားနုင်ရန်

အ

ုို့ထကကောင့််

လက်ရှကကံျုထတွဲ့ထနရထသော

က်ြါမတူညထ
ီ သောသမင
ု ်ျားရှုထ

ောင့််မ ောျား

ြဋြကခမ ောျားကု

ထြေါ်ထြါက်လောပခင်ျား၏

အထကကောင်ျားရင်ျားကု သရှရန်လုအြ်သည်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ပြည်နယ်နင့်် ပြည်သ
ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ာင်စဖွဲစည်ိုးြံအသပခခံဥြသဒတှိို့၏ ကွဲပြာိုးပခာိုးန ိုးခ က်

ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့််တစ်ခုသောမက

ပြည်နယ်နှင့််ပြည်ထ

ောင်စု

ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒမ ောျားတင် မတူညီသည့််အခ က်မ ောျားစောရှနင
ု ်ြါသည်။ ဆုလုသည်မှော ပြည်နယ်နှင့််
ပြည်ထ

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒနှစ်ခုစလံုျား တူညီရမည်၊ တသတ်မတ်တည်ျားပဖစ်ရမည် စသည့််

ကန်ို့သတ်ခ က်မ ျုျားမရှထြ။
ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒက အစုျားတစ်ရြ်ကု ဖွဲ့စည်ျားထြျားသည့််အပြင် ယင်ျားအစုျားရ၏လုြြ
် င
ု ်ခင့််
မ ောျားနှင့်် ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျားကု သတ်မှတ်ထြျားထသောထကကောင့်် ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆရောတင်
သက်ဆုင်ရော ပြည်နယ် (ဝါ) ပြည်ထ
ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျားကု

ောင်စုနှင့်် သင့််ထလျှော်သည့်် အစုျားရြံုစံ၊ လုြ်ြင
ု ်ခင့််အောဏောမ ောျားနှင့််

ည့််သင်ျားစဉ်ျားစောျားရန်လုအြ်သည်။
12

ပြည်နယ်နှင့်် ပြည်ထ
မ ျုျားပဖစ်ထသော်လည်ျား

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆထရျားသည် လုြ်ြံုလုြ်နည်ျားအရ (၂)

စဉ်စောျားြစ
ံု ဉ်ျားစောျားနည်ျားခ င်ျား

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ပြည်ထ
ပြည်နယ်မ ောျား၏ဖွဲ့စည်ျားြံုကု

ောင်စုတင်

ောျားရှရမည်ဟု
နှစ်ရြ်

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံု အထပခခံဥြထဒတင်

ပြည်ထ

ောင်စု

ဆုလုပခင်ျားမဟုတထ
် ြ။

ည့််သင်ျား

ောျားသည့််အတုင်ျား

ည့််သင်ျားထရျားဆရမည်ဟု ဆုလုပခင်ျားမဟုတ်ထြ။

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြတ
ံု င်

လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ်

ောျားရှထရျားသည်

ပြည်နယ်ထ

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒမူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျားက ထရျားဆပြီျား

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြစ
ံု ည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတင်

ပြည်ထ

ဆုလုသည်မှော

သက်ဆုင်ရောပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒမူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျားက

ထရျားဆသည်။ သရ
ုို့ ောတင် ပြည်ထ

သောဓကအောျားပဖင့််

တူညသ
ီ ည်။

လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ်

ောျားရှမည်ပဖစ်ပြီျား

ောျားရှရမည်ဟုြါရှြါက

ပြည်နယ်မ ောျားတင်လည်ျား

ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျားတင်

အလောျားတူြင်

လွှတ်ထတော်တစ်ရြ်

သက်ဆုင်ရောပြည်နယ်ဖစည်ျားြထ
ံု ရျားဆသူမ ောျားကသော

(ဝါ)

စဉ်ျားစောျားဆံုျားပဖတ်ရမည်

ပဖစ်သည်။
ုို့ထကကောင့်် ပြည်ထ

ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတို့သ
ု ည် လုက်ထလ ောညီထ

ရှရမည်ဟုဆုရောတင် ပြည်ထ

မှု

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒအတင
ု ်ျား ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ

ကု ြံတ
ု ူကူျားခ ထရျားဆရမည်ဟု ဆုလုပခင်ျားမဟုတထ
် ြ။
ကမဘောတစ်ဝှများ် တင်
ပြည်ထ

နုင်ငံအနည်ျားငယ်ကသော

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတင် အထသျားစတ်

ရြ် (ဝါ) တစ်ရြ်

ပြည်နယ်မ ောျားလုက်န ရမည့််အခ က်မ ောျားကု
ည့််သင်ျားထရျားဆသည်။ (ဥြမော-လွှတ်ထတော်နှစ်

ောျားရှထရျား၊ ဗဟုခ ျုြ်ကုင်မထ
ှု လျှော့်ခ ထရျား၊ ပြည်နယ်အကကီျားအက ထရွျားခ ယ်ခန်အ
ို့ ြ်သည့််

ြံစ
ု ံ..)
တစ်နည်ျားအောျားပဖင့််

ဤသုို့ထသောစနစ်မ ျုျားတင်

အထကကောင်ျားအရောမ ောျားကု ပြည်ထ
ယင်ျားစနစ်တင်

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒြါ

အဓက

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကသော ဆံုျားပဖတ်သည်ပဖစ်ထသော ထကကောင့််

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု

ပြည်သူမ ောျားကထရျားဆခင့််

မရှသည့််အပြင်

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆပခင်ျားကုလည်ျား အဓြပါယ်မထ
့် စသည်။
၂၀၀၈ဖစည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတင် ပြည်နယ်နှင့််တုင်ျားထဒသကကီျားမ ောျား၏ ဖွဲ့စည်ျားြံုကု အထသျားစတ်
ထဖော်ပြ

ောျားပြီျားပဖစ်ထသောထကကောင့်် ၎င်ျားထအောက်တင် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒကု ထရျားဆမည်ဆုြါ

က မူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျားအထနပဖင့်် ဆံုျားပဖတ်လုြြ
် င
ု ်ခင့််အနည်ျားငယ်သောရှမည်ပဖစ်သည်။ တစ်နည်ျားအောျား
ပဖင့်် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒသည် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျားကု
အထရျားကကီျားထသော ဆံုပဖတ်လုြ်ြုင်ခင့််မပြျု

ောျားထြ။
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ြံမ
ု ှနအ
် ောျားပဖင့်် ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံအမ ောျားစု၏ ပြည်ထ

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံ

ဥြထဒတင် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျား လတ်လြ်စော ထရျားဆနုင်ရန်အတက်
ထယဘုယ လမ်ျားညွှန်ခ က် အခ ျုွဲ့ကုသော

ည့််သင်ျား

ောျားသည်။ ဥြမော - အထမရကန်ပြည်ထ

ောင်စု

ဖွဲ့စည့််ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင် ပြည်နယ်မ ောျားအတက် ြါတီစံုဒီမုကထရစီအစုျားရြံစ
ု ံကု က င့််သံုျားရမည်
ဆုသည့်် ထယဘုယ လမ်ျားညွှန်မှုကသ
ု ော
ပြည်နယ်မ ောျားအောျားလံုျားက

ည့််သင်ျား

ပြည်ထ

ောျားသည်။

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒြါ

ထယဘုယ ဆန်ထသော

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ောျားအတုင်ျား လုက်န သင့််ထသော်လည်ျား အထပခခံမူမ ောျားကု လက်ထတွဲ့အထကောင်အ
ထဖော်ရောတင် မတူညီထသောပြည်နယ်မ ောျားနှင့်် ပြည်ထ

ည်

ောင်စုအစုျားရကကောျားတင် မတူကပြောျားသည့််အခ က်

မ ောျားရှနင
ု ်သည်။ သက်ဆုင်ရောပြည်နယ်အလုက် မတူညီထသော အစုျားရဖွဲ့စည်ျားမှုြံုစံ လုအြ်ထသောထကကောင့််
ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရဖွဲ့စည်ျားမှုအတုင်ျား ပြည်နယ်အစုျားရကု ဖွဲ့စည်ျားရန် မပဖစ်နင
ု ်ြါ။

ဥြသဒပြိုသရိုးကဏ္ ကွဲပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု
ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံမ ောျား၏ ပြည်ထ
ကုယစ
် ောျားပြျုသည့်် ထအောက်လွှတ်ထတော်နှင့်် ြ

ောင်စုလွှတ်ထတော်တင် လူဦျားထရအခ ျုျားက

ဝီနယ်ထပမကုကုယစ
် ောျားပြျုသည့်် အ

က်လွှတ်ထတော်ဟူ၍

လွှတ်ထတော်နှစ်ရြ်ရှကကထသော်လည်ျား ပြည်နယ်မ ောျားတင်မူ နယ်ထပမကပြောျားမှု ြမ
ု န
ု ည်ျားြါျားထသောထကကောင့််
ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုလွှတ်ထတော်တစ်ရြ်တည်ျားကုသော လုအြ်ြါက
ဘရီမင်ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်၏ သက်တမ်ျားနှင့်် ပြည်ထ
ထလျားနှစ်ပဖစ်ထသော်လည်ျား

ောျားရှနင
ု ်သည်။ (ဂ ောမဏီနုင်ငံတင်

ောင်စုထအောက်လွှတ်ထတော်၏ သက်တမ်ျားသည်

အပခောျားပြည်နယ်မ ောျားအောျားလံုျား၏

လွှတ်ထတော်သက်တမ်ျားသည်

ငါျားနှစ်ပဖစ်

သည်။)
သရွိုးသကာက်ြဲဥ
ွ ြသဒဆှိင်ရာပခာိုးန ိုးမှု
ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံမ ောျားတင်
ပြည်ထ

ောင်စုနှင့််

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်အမတ်မ ောျားကု

ထရွျားထကောက်မြ
ှု စ
ံု ံအမ ျုျားမ ျုျားက င့််သံုျားကကသည်။
သီျားပခောျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖင့််

ထရွျားထကောက်

တင်ထပမောက်ကကသည့််အပြင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ထရွျားထကောက်မြ
ှု စ
ံု ံသည်လည်ျား ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့််
တစ်ခုကပြောျားပြန်သည်။

ုို့အပြင်

ပြည်ထ

ောင်စုအမတ်မ ောျားကု

ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်ရောတင်

မတူညီသည့်် ထရွျားထကောက်ြနည်ျားလမ်ျားမ ောျားကု ပြည်နယ်မ ောျားအောျား ထရွျားခ ယ်ခင့််ပြျု
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ောျားသည်။

ဥြမာမ ာိုး
ဆွစ်ဇာလန်နှိင်ငံ - ပြည်ထ
ထအောက်လွှတ်ထတော်ကု

ောင်စုအ

က်လွှတ်ထတော်ကု နုင်သူအကုန်ယူစနစ် နှင့်် ပြည်ထ

အခ ျုျားက ကုယစ
် ောျားပြျုစနစ်ပဖင့််

လွှတ်ထတော်အမတ်မ ောျား

ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်သည်။

ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်ရောတင်

ောင်စု

ပြည်နယ်

နုင်သူအကုန်ယူစနစ်ကုက င့််သံုျားထသော

ပြည်နယ်တခ ျုွဲ့ရှပြီျား အခ ျုျားက ကုယစ
် ောျားပြျုစနစ်ကုက င့််သံုျားထသော ပြည်နယ်မ ောျားလည်ျားရှသည်။
ဂ ာမဏီနှိင်ငံ - ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်ထရွျားထကောက်ြတင် ထရောပြမ်ျားအခ ျုျားက စနစ် (Mixed-Member

Proportional System)၊

ဘရန်ဒင်ဘတ် ပြည်နယ်တင် စင်ပြျုင်စနစ် (Parallel System) နှင့််

ဘရီမင်ပြည်နယ်တင် စုထဆောင်ျားမစနစ်ကု (Cumulative Voting System) အသီျားသီျား က င့််သံုျားကက
သည်။
ဤသပုို့ ဖင့်် ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်နှစ်ခုတင်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မ ောျားတင်ပဖစ်ထစ

မတူညီထသော ထရွျားထကောက်ြနည်ျားလမ်ျားမ ောျားကု က င့််သံုျားကကသည်။
အြ်ခ ိုြ်သရိုးကဏ္ကွဲပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု
အုြခ
် ျုြ်ထရျားကဏ္ဍတင် ပြည်ထ

ောင်စုနှင့်် ပြည်နယ်မ ောျား၏ အစုျားရဖွဲ့စည်ျားမှုြံုစံသည် သီျားပခောျားစီ

ပဖစ်ပြီျား လုြင
် န်ျားအထကောင်ထဖော်မြ
ှု စ
ံု ံတင်လည်ျား ပခောျားန ျားခ က်မ ောျားရှြါသည်။
ဥြမာမ ာိုး
အသမရှိကန်ပြည်သ

ာင်စ- ပြည်ထ

ောင်စုအဆင့််တင် လူ

ုက သမမတကု ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်

ပြီျားထန က် သမမတက အစုျားရအဖွဲ့ကု ခန်ို့အြ်သည်။ အစုျားရဝန်ကကီျားမ ောျားသည် သူူ့တို့က
ု ု ခန်ို့အြ်ထသော
သမမတကုတောဝန်ခံသည်
အထကောင်အ

ပဖစ်ထသောထကကောင့််

အဖွဲ့ဝင်ရော

ောင်စုအဆင့််အစုျားရလုြ်ငန်ျားမ ောျား

လက်ထတွဲ့

ည်ထဖော်ရောတင် လယ်ကူရုျားရှင်ျားသည်။

ပြည်နယ်အဆင့််တင်မူ
အကကီျားအက၊

ပြည်ထ

ထရှွဲ့ထနခ ျုြ်၊

ပမျုွဲ့ထတော်ဝန်၊

စောရင်ျားစစ်ခ ျုြ်နင
ှ ့််

ပြည်နယ်အကကီျားအက၊

လက်ထ

ပြည်နယ်အတင်ျားထရျားမှျှူျားစသည့််

ောက်ပြည်နယ်
ပြည်နယ်အစုျားရ

ူျားမ ောျားကု သီျားပခောျားစီပဖင့်် ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်ထသောထကကောင့်် လုြ်ငန်ျားအထကောင်အ

ထဖော်ရောတင် မတူညထ
ီ သော သီျားပခောျားြါတီမ ောျားမှတက်လောသည့်် အစုျားရအဖွဲ့ဝင်မ ောျားအကကောျား သထဘော
အပမင် ကလမှုမ ောျားရှသည်။
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ည်
ောျား

ဆွစ်ဇာလန်နှိင်ငံ - ပြည်ထ

ောင်စုအဆင့််တင် အလုြအ
် မှုထဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦျား ြါဝင်ထသော ထကောင်စီ

ကု ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်က ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်ပြီျား ပြည်နယ်အဆင့််အစုျားရအဖွဲ့ဝင်မ ောျားကုမူ

ပြည်သူလူ

ုက တက
ု ်ရုက်ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်သည်။

သတာင်အဖရှိက - ပြည်ထ
သည်။

သရ
ုို့ ောတင်

ောင်စုသမမတကု ပြည်ထ

ကောဇူျားလူပြည်နယ်သည်

ောင်စုလွှတ်ထတော်က ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်

အထမဆက်ခံဘုရင်စနစ်

က င့််သံုျားထသောထကကောင့််

၎င်ျားပြည်နယ်တင် ဘုရင်သည် အုြခ
် ျုြ်သူအကကီျားအကပဖစ်သည်။
တရာိုးစီရင်သရိုးကဏ္ ကွဲပြာိုးပခာိုးန ိုးမှု
ဖက်ဒရယ်စနစ်က င့််သံုျားထသောနုင်ငံမ ောျားတင်
အသီျားသီျား က င့််သံုျားကကသည်။ အသမရှိကန်ပြည်သ
ခန်ို့အြ်ပြီျား

၎င်ျားတို့သ
ု က်သက်တမ်ျားမှော

မတူညသ
ီ ည့််

ာင်စတင် ပြည်ထ

ကယ်လန်ခ န်အ

တရောျားသူကကီျားမ ောျားကုမူ သက်တမ်ျားကောလအလုက် ပြည်သူလူ
တစ် ီိုးြဂဂလအခွင့််အသရိုး

-

ပြည်ထ

ောင်စုနှင့််

တရောျားစီရင်ထရျားစနစ်မ ောျားကု
ောင်စုတရောျားသူကကီျားကု သမမတက

ရောသက်ြန်ပဖစ်သည်။

ပြည်နယ်

ုက ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်သည်။

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒက

သီျားပခောျားစီ

အကောအကယ်ထြျားထသော တစ်သီျားြုဂဂလအခင့််အထရျားမ ောျားရှြါသည်။ အမ ောျားအောျားပဖင့်် ပြည်ထ

ောင်စု

ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒက ပြည်နယ်မ ောျားထလျားစောျားလုက်န ရမည့်် တစ်သီျားြုဂဂလအခင့်် အထရျားဆုင်ရော
အထပခခံမူမ ောျားကုသော ခ မှတ်ထြျား
ပြည်နယ်မ ောျား၏
ြ်တုျား

ောျားထသော်လည်ျား ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင် သက်ဆုင်ရော

မတူကပြောျားထသော

ည့််သင်ျားပြဌောန်ျား

ယဉ်ထက မှုမ ောျားအလုက်

ောျားသည်။

အသမရှိကန်ပြည်သ

တစ်သီျားြုဂဂလအခင့််
ာင်စ

အထရျားမ ောျားကု

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ြညောထရျားဆုင်ရော တန်ျားတူအခင့််အထရျားကု မပြဌောန်ျားထသော်လည်ျား ပြည်နယ်အမ ောျားစုတင်
ထရျားဆ

ည့််သင်ျား

ောျားသည်။
ပြည်နယ်ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒနှင့််

ပြည်ထ

ောင်စုအထပခခံဥြထဒ၏

ကပြောျားပခောျားန ျားသည့််

ောင်စုအစုျားရဖွဲ့စည်ျားြန
ံု ှင့််

ယင်ျားအစုျားရအထြေါ်

ထယဘုယ အခ က်မ ောျားကု နှုင်ျားယှဉ်ကကည့််ြါက ပြည်ထ

ောင်စုအထပခခံဥြထဒတင်

ပြည်ထ

ကန်ို့သတ်ခ က်မ ောျား ြါဝင်ထသော်လည်ျား မူဝါဒြုင်ျားဆုင်ရော အထသျားစတ်လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ောျား မြါဝင်ထြ။
ုို့ပြင် ပြည်ထ

ောင်စုအဆင့််သည် တစ်နုင်ငံလံုျားအတင
ု ်ျားအတောပဖစ်ထသောထကကောင့်် ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံ

ဥြထဒပြင်ဆင်ထရျားတင်လည်ျား ခက်ခရှုြထ
်

ျားြါသည်။
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ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်မူ အစုျားရလုက်န ရမည့်် မူဝါဒမ ောျားကု (ထ ျားကက်စီျားြောျား
ထရျားစနစ်၊ အစုျားရ၏ထကကျားမီစသည်) တတက က
ဖွဲ့စည်ျားြသ
ံု ည် ပြည်ထ

လမ်ျားညွှန်ခ က်ထြျား

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ

ောျားထသောထကကောင့်် ပြည်နယ်

က် ြမ
ု ရ
ု ှညလ
် ောျားပြီျား အထသျားစတ်က သည်။

ုို့အပြင် ပြည်နယ်အစုျားရသည် ၎င်ျားပြည်နယ်အတင်ျားရှ ပြည်သူမ ောျားနှင့်် ြုမုနီျားကြ်ပြီျား လူ
ခံယူြက့်သထ
ုို့ သော

တက
ု ်ရုက်ဒီမုကထရစီလမ်ျားစဉ်မ ောျားကု

ခင့််ပြျုထြျား

ောျားထသော်ထကကောင့််

ုဆနဒ

ပြည်နယ်

ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒ ပြင်ဆင်ထရျားတင်လည်ျား ြုမုလယ်ကူရုျားရှင်ျားသည်။ တဖန် မတူကပြောျားထသော
မ ျုျားနယ်စုမ ောျား၏
ပြည်ထ
ပြဌောန်ျား

အစုအဖွဲ့အခင့််အထရျားနှင့််၊

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံု

အထပခခံဥြထဒ

က်

တစ်သီျားြုဂဂလအခင့််အထရျားဆုင်ရော

မူဝါဒမ ောျားကု

ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒတင်

ြမ
ု ုတက စော

ောျားသည်။
အခ ျုြ်အောျားပဖင့််

ပြည်နယ်ဖစည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒသည်

မတူဘ ကပြောျားမှုရှနုင်သည်။
သည် ပြည်ထ

ုို့ထကကောင့်် ပြည်ထ

ပြည်ထ

ောင်စုအထပခခံဥြထဒနှင့််၍

ောင်စုဖစည်ျားြအ
ံု ပခခံဥြထဒ မူကကမ်ျားထရျားဆသူမ ောျား

ောင်စုတစ်ခုလံုျား၏ အထပခအထန၊ နုင်ငံသောျားမ ောျား၏ သထဘော

ောျားမှုမ ောျားကု

ောျားအပမင်နှင့်် စံတန်ျားဖုျား

ည့််သင်ျားစဉ်ျားစောျားရမည် ပဖစ်သက့်သုို့ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်ျားြအ
ံု ထပခခံဥြထဒထရျားဆသူမ ောျား

ကလည်ျား ၎င်ျားတို့ပု ြည်နယ်အတင်ျားရှ မတူကပြောျားထသော ယဉ်ထက ျားမှုမ ောျား၊ စံသတ်မှတခ
် က်မ ောျားနှင့််
ပြည်နယ်လူ

ု၏ သထဘော

ောျားဆနဒမ ောျားကု

ည့််သင်ျားစဉ်ျားစောျားရမည်ပဖစ်ြါသည်။

မှတ်ခ က်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထ

ောင်စုထရျားရောဝန်ကကီျားဌောနမှ

ဦျားထဆောင်က င်ျားြလျှက်ရှသည့််

Federal

Dialogue

Series တင် Prof. David Williams ၏ ထဆျားထနျားတင်ပြမှုကု ပမန်မောဘောသောပဖင့်် ဆီထလ ော်ထအောင်
ပြန်ဆု

ောျားပခင်ျား ပဖစ်ြါသည်။
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