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ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် တာဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရ ှိသ ာ ပြည်နယ်အစှိ ိုးရ 

 

 

ဖက်ဒရယ်စနစ ်

 

ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ပြည်ထ ောငစ်ုနှင့်် ပြည်ထ ောငစ်ုအဖ  ွဲ့ဝင်ပြည်နယမ် ောျားအကကောျား ကဏ္ဍအလ ုက် 

လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု ပြည်ထ ောငစ်ုဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒပဖင့်် ခ  ထဝအုြ်ခ ျုြ်ရထသောစနစ်ပဖစ်သည်။ 

ပြည်ထ ောငစ်ုအဖ  ွဲ့ဝင်ပြည်နယမ် ောျားအထနပဖင့်် ရရှ  ောျားထသော လုြ်ြ ုငခ် င့််အောဏောမ ောျားက ု အပြည့််အဝ 

က င့််သုံျားန ုင်မှသော စစ်မနှ်ထသောဖက်ဒရယစ်နစ်ပဖစ်သည်။   ုသ ုို့ လုြ်ြ ငု်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု အပြည့််အဝ 

က င့််သုံျားန ုင်ရန်အတ က် န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုငမ် ောျားပဖစ်ကကထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရျားနှင့်် တရောျားစီရင်ထရျား 

တ ုို့အပြင် စီမံခန်ို့ခ  ြ ုင်ခ င့််မ ောျားက ု အပြည့််အဝ ြ ုင်ဆ ုင်က င့််သုံျားရန် လ ုအြ်သည်။ 

 

ဥြမော - ြညောထရျားကဏ္ဍက ု ပြည်နယ်မ ောျား၏ လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောအပဖစ် ပြည်ထ ောင်စဖု  ွဲ့စည်ျားြံ ု

အထပခခံဥြထဒတ င် သတ်မှတ် ောျားသည်ဆ ုြါစ ုို့။ သ ုို့ရောတ င် မဏ္ဍ ျုင်(၄) ရြ်  မှ တရောျားစီရင်ထရျားက ုသော 

ပြည်နယ်မ ောျားက က င့််သုံျားြ ုင်ခ င့််ရှ လျှင် ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်က ဥြထဒပြဌောန်ျားမည်။   ုဥြထဒမ ောျားက ု 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရက အထကောင်အ ည်ထဖော်မည။် ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရ၏ အထ  ထ  အုြ်ခ ျုြ်ထရျား 

ဌောနမှ စမီံခန်ို့ခ  မည်။ ပြည်နယမ် ောျားအထနပဖင့်် အဆ ုြါအထကောင်အ ည်ထဖော်ထဆောငမ်ှုမ ောျား  မှ တက်လော 

ထသော အမှုမ ောျားက ုသော တရောျားစီရင်ြ ုင်ခ င့််ရှ မည်။   ုသ ုို့တရောျားစီရင်ရောတ င်လည်ျား ပြည်ထ ောင်စုက ပြဌောန်ျား 

 ောျားထသော ဥြထဒနှင့််အညီသော လုြ်ထဆောင်ြ ုင်ခ င့််ရှ မည်ပဖစထ်သောထကကောင့်် အင်မတနမ်ှ လုြ်ြ ုင်ခ င့်် 

မရှ ထသော၊ အောျားနည်ျားထသော ပြည်နယ်အစ ုျားရသောပဖစ်ထြမည်။ t 

 

၂၀၀၈ ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတ င် ပြည်နယမ် ောျား၏ ကဏ္ဍအလ ုက်လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျားက ု သတ်မှတ် 

 ောျားထသော်လည်ျား န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြ်တ င် ဥြထဒပြျုထရျားသောရှ သည်။ ပြည်နယ်အကကီျားအက ပဖစ်ထသော 

ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ု သမမတမှ ခန်ို့အြ်သည်။ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ တရောျားစီရင်ထရျားထအောက်တ င် ပြည်နယ် 



 

 

2 

တရောျားသူကကီျားမ ောျားနှင့်် ပြည်နယ်တရောျားရံုျားမ ောျားက ု  ောျားရှ သည်။ စီမံခန်ို့ခ  ထရျားတ က် အထ  ထ   

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားက ု ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရ၏ တ ုက်ရ ုက်က ြ်က မှုထအောက်တ င်  ောျားရှ သည်။  

 

စစ်မနှ်ထသောဖက်ဒရယစ်နစတ် င်မူ ပြည်နယအ်စ ုျားရမ ောျားသည် န ုင်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြစ်လံုျားက ု ြ ုင်ဆ ုင် 

ကကသည်။ ဆ ုလ ုသည်မှော ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားသည် ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားအထြေါ် တောဝန်ယူမှု၊ 

တောဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရှ ကကသည်။  

 

အဘယ့််သ ကာင့်် ပြည်နယ်မ ာိုးတွင် နှိ င်ငသံရိုးမဏ္ှိိုင် (၄) ရြ်စလံ ိုး ရ ှိဖှိ ို့ လှိ အြ် လဲ 

 

ဥြသဒပြိုသရိုးမဏ္ှိိုင ်

 

ဖက်ဒရယ်စနစတ် င် ပြညန်ယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလ ုက်ခ  ထဝ ောျားထသော အောဏောမ ောျားက ု ဥြထဒ 

ပြျုြ ုင်ခ င့်် ရှ ရန်လ ုအြ်သည်။ ယဉ်ထက ျားဆ ုင်ရော မတူက  ပြောျားမှုမ ောျားက ု အကောအက ယ်ထြျားန ုင်ရန်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရ၏ အောဏောစက်က ု   န်ျားည  ရန်၊ ပြည်နယ်အတ င်ျားရှ  ပြည်သူမ ောျား၏ 

က ုယစ်ောျားပြျုြါဝင်မှုက ု ပမ င့််တငရ်န၊် ထဒသခံပြည်သူမ ောျား၏ အသ ြညောမ ောျားက ု အသုံျားပြျုန ုင်ရန်နငှ့်် မူဝါဒ၊ 

လုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားက ု လ ယ်ကူလ င်ပမနစ် ော ထဆောင်ရွက်န ုင်ထရျားတ ုို့အတ က် ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျား 

လွှတ်ထတောမ် ောျားမှ ဥြထဒပြျုြ ုင်ခ င့််အောဏော အပြည့််အဝရှ ရန်လ ုအြ်သည်။ 

 

အ ြ်ခ ိုြ်သရိုးမဏ္ှိိုင ်

 

ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားအထနပဖင့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအောဏောရှ ရနလ် ုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်၏ အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအက  

(ဝါ) ပြည်နယဝ်န်ခ ျုြ်ကကီျားခ ျုြ်က ု ၎င်ျားပြည်နယ်အတ င်ျားထန  ုင်ထသော ပြည်သူမ ောျားက ုယတ် ုင် ထရွျားခ ယ် 

န ုင်ခ င့််သည် အင်မတနမ်ှ အထရျားြါထသောအခ က်ပဖစ်သည်။   ုသ ုို့ပြျုလုြ်မှသောလျှင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတောမ်ှ 

အတည်ပြျုပြဌောန်ျားလ ုက်ထသောဥြထဒမ ောျားက ု ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က အထကောင်အ ည်ထဖော်ရောတ င ်

တောဝန်ယူမှု၊ တောဝန်ခမံှုရှ ရှ ပဖင့်် ထဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။   ုသ ုို့မဟုတ်ဘ  ပြည်နယ်အကကီျားအက သည် 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရက ခန်ို့အြ် ောျားသူပဖစလ်ျှင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကအတည်ပြျုလ က်ုထသော ဥြဒ 
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မ ောျားတ င် ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရက မနှစ်သက်ထသော ဥြထဒမ ောျားရှ ြါက အထကောင်အ ည်ထဖော်ပခင်ျား မပြျုြ  

လ စ်လျှျှူရှုပခင်ျားမ ောျား ရှ လောန ုင်ြါသည်။ ဆ ုလ ုသည်မှော ပြည်နယ်အကကီျားအက သည် သူူ့က ုခန်ို့အြ်ထသော 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရက ုသော တောဝန်ခံထသောထကကောင့်် ပဖစ်သည်။  

 

တစ်ဖက်တ င် ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရကခန်ို့အြ်လ ုက်ထသော ပြည်နယ်အကကီျားအက အထနပဖင့်် ပြည်နယ် 

လွှတ်ထတော်က အတည်ပြျုလ ုက်ထသောဥြဒမ ောျားက ု လက်ထတ ွဲ့အထကောင်အ ည်ထဖော်လ ု ထသော်လည်ျား 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရက ု တောဝန်ခထံနရထသောထကကောင့်် အခက်ထတ ွဲ့န ုင်သည်။ 

 

ပြည်နယ်လွှတ်ထတောမ်ှထရျားဆ  ထသော ဥြထဒမ ောျား၏ အဓ ြပါယ်နှင့််ရည်ရွယ်ခ က်က ု န ျားလည်သထဘော 

ထြါက်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်၏ ရည်ရွယ်ခ က်က ု သ ရှ ရန်လ ုအြ်သည်။   ုသ ုို့သ ရှ န ုင်ရန် ထဒသနတရ 

ယဉ်ထက ျားမှုမ ောျားနှင့်် စံတနဖ် ုျားမ ောျားက ု န ျားလည်ရန်လ ုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအက  အထနပဖင့်် 

ထဒသခံလူ ုမ ောျားနှင့်် ထကောင်ျားမ န်ထသော ခ  တ်ဆက်မှုရှ ရန် လ ုအြ်သည်။ ဥြမော - တူမီျားထသနတ်က ု 

တခ  ျုွဲ့ထဒသမ ောျားတ ငမ်ူ  အနတရောယ်ပြျုထစန ုင်ထသောလက်နက်အပဖစ် ရှုပမငထ်သော်လည်ျား ခ င်ျားပြည်နယ်တ ငမ်ူ 

ထဒသခံမ ောျားအတ က် အမ လ ုက်ရောတ င်အသုံျားပြျုသည့်် ထနို့စဉ်လူထနမှုဘဝ၏ အစ တ်အြ ုင်ျားတစ်ခုပဖစ်သည်။  

 

သမမတစနစ်တ င် ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြထ်ရျားအကကီျားအက က ု ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားက တ ုက်ရ ုက် 

ထရွျားခ ယတ်င်ထပမ ောက်ကကသည်။   ုို့ထကကောင့်် ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအက သည် ပြည်နယ်သူ 

ပြည်နယ်သောျားမ ောျားက ု တ ုက်ရ ုက်တောဝန်ခြံါသည်။ ြါလီမနစ်နစ်တ ငမ်ူ ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က ု 

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ခန်ို့အြ် ောျားထသောထကကောင့်် ပြည်နယဝ်န်ကကီျားခ ျုြ်သည် ပြည်သူလ ူုက ု ပြည်နယ် 

လွှတ်ထတောမ်ှတဆင့်် သ ယ်ဝ ုက်နည်ျားပဖင့််တောဝန်ခံသည်။ ပြည်နယဝ်န်ကကီျားခ ျုြ် ထရွျားခ ယ်ခန်ို့အြ်ပခင်ျားနှင့်် 

ပဖျုတ်ခ ပခင်ျားက ု ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ထဆောင်ရွက်ရသည်။ တစ်ဖက်တ င်လည်ျား ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က 

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ု ဖ က်သ မ်ျားန ုင်သည။် အမ ောျားစုက ြါလီမန်စနစ်က ု ြ ုမ နုှစသ်က်ကကသည်။ 

အထကကောင်ျားမှော ပြည်နယဝ်န်ကကီျားခ ျုြ်နငှ့်် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်တ ုို့သည် အပြန်အလှန်  န်ျားည  ပခင်ျားပဖင့်် 

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအောဏောနှင့်် ဥြထဒပြျုအောဏောအကကောျားအပငင်ျားြ ါျားမှုက ု ထလ ော့်နည်ျားထစထသောထကကောင့််ပဖစ်သည်။  
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တရာိုးစီရင်သရိုးမဏ္ှိိုင ်

 

ဥြထဒက ု ရှုထ ောင့်် နစှ်ခုပဖင့်် ကကည့််န ုင်သည်။ တစ်ခုမေှာ ဥြထဒက ု ဓမမဓ ဌောန်က ထသော သ ြပံဘောသောရြ် (Law 

as an Objective Science) အပဖစ် ရှုပမင်ပခင်ျားပဖစ်သည်။ ဥြထဒက ု ဓမမဓ ဌောန်က ထသော သ ြပံဘောသောရြ် 

ရှုထ ောင့််မှကကည့််လျှင် ထကောင်ျားမ န်စ ောသင်ကကောျားထလ့်က င့်် ောျားထသော ဥြထဒြညောရငှ်မ ောျားက ပြည်ထ ောင်စု 

နှင့်် ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်စလံုျားက ု တူညီစ ောအနက်အဓ ြပါယ် ပြန်န ုင်ထသောထကကောင့်် တခ  ျုွဲ့ထသော 

ဖက်ဒရယ်န ုင်ငံမ ောျားတ င် ပြည်ထ ောင်စုနငှ့်် ပြည်နယ်ဥြထဒနစှ်ရြ်လံုျားက ု  က ုင်တ ယ်ရန် တရောျားစီရင်ထရျား 

မဏ္ဍ ျုင်က ု ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရတ င်သော  ောျားရှ ကကသည်။ အပခောျားတစ်ခုမှော အစ ုျားရက ပြည်သူမ ောျား၏ 

လူထနမှုဘဝသောယောဝထပြောထအောင် ဖန်တီျားန ုငရ်န်အတ က် ဥြထဒက ုအသုံျားပြျုပခင်ျား (Law as a Social 

Engineering) ဟူထသော ရှုထ ောင့််ပဖစ်သည။် လူထနမှုဘဝသောယောထရျားဟု ဆ ုရောတ င် ထဒသတစ်ခုနှင့်် 

အပခောျားထဒသတစ်ခုတ င် သီျားပခောျားစံသတ်မှတ ်ောျားခ က်မ ောျား၊ တန်ဖ ုျားမ ောျားနှင့်် သထဘော ောျားအပမင်မ ောျားရှ သည်။ 

 

ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်် အပခောျားပြည်နယတ်စ်ခတု င် စံတန်ဖ ုျားမ ောျားအထြေါ် မတူညီထသော အပမင်အမ  ျုျားမ  ျုျား ရှ ကက 

မည်ပဖစ်သည်။ သဘောဝြတဝ်န်ျားက င်   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ စီျားြ ောျားထရျားဖ ံွဲ့ပဖ ျုျားတ ုျားတက်မှု 

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ တရောျားဥြထဒစ ုျားမ ုျားထရျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ လူတစ်ဦျားစီတ ငု်ျား၏ အခ င့််အထရျားက ု 

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ လူူ့က ုယ်က င့််တရောျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ လူတ ုင်ျား၏ သီျားသန်ို့ဘဝပဖစ်တည်မှုက  ု

အကောအက ယ်ထြျားမည်ထလော။ မတူက  ပြောျားမှုက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ ညီည တ်ထရျားက ု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။  

 

အကယ်၍ ပြည်နယ်တရောျားစီထရျားမဏ္ဍ ျုင်ရှ  တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ု ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရက ခန်ို့အြ်မည် 

ဆ ုြါက ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရကရှုပမင်သည့်် စတံန်ဖ ုျားမ ောျားနငှ့််အညီသော တရောျားစီရင်သ ောျားမည်ပဖစ်သည်။  

 

  ုို့ထကကောင့်် တရောျားစီရင်ထရျားကဏ္ဍတ င် ထဒသခံလူ ုမ ောျား၏ ဓထလ့် ံုျား မ်ျားနှင့််အညီ စီရင်ထဆောင်ရွက် 

န ုင်ထရျားအတ က် ထဒသနတရဗဟုသုတမ ောျား သ ရှ န ျားလည်ထသော တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ု ပြည်သူလူ ုက 

ထရွျားထကောက် တင်ထပမ ောက် ောျားသည့်် ပြည်နယအ်စ ုျားရက ထရွျားခ ယခ်န်ို့အြ် ောျားရန် လ ုအြ်သည်။ 
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စီမံခန်ို့ခွဲသရိုးမဏ္ှိိုင ်

 

စီမံခန်ို့ခ  ထရျားကဏ္ဍတ င် စီမံခန်ို့ခ  မှုသည် အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၏ အစ တ်ြ ုင်ျားပဖစ်သည်ဟူထသော အပမင်နှင့်် 

စီမံခန်ို့ခ  ထရျားနငှ့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားက ု သီျားပခောျားစီ ောျားသင့််သည်ဆ ုထသော မတူညီသည့််အပမင် နှစ်မ  ျုျားရှ သည်။ 

စီမံခန်ို့ခ  ထရျားဆ ုင်ရောမူဝါဒခ မှတ်ထရျားတ င် အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၏ န ုင်ငံထရျားလုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနငှ့်် သဟဇောတ 

ပဖစ်န ုငရ်န်အတ က် ပြည်နယ်စမီံခန်ို့ခ  ထရျားဌောန အကကီျားအက မ ောျားက ု ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က 

ခန်ို့အြ်တောဝန်ထြျားရန် လ ုအြ်သည်။ သ ုို့ထသော်လည်ျား ဝန် မ်ျားမ ောျားသည် န ငု်ငံထရျားဘက်လ ုက်မှု 

ကင်ျားစင်ထသော ပြည်သူူ့ဝန် မ်ျားမ ောျားပဖစ်ရန ် လ ုအြ်သည်။ ဆ ုလ ုသည်မှော ဝန် မျ်ားမ ောျားအထနပဖင့်် 

ဘောသောထရျား၊ လူမ  ျုျားထရျား၊ အသောျားအထရောင်ခ  ပခောျားမှု မပြျုြ  စ မ်ျားထဆောင်ရည်ပြည့််ဝစ ောပဖင့်် ပြည်သူူ့ဝန်က ု 

 မ်ျားထဆောင်ထြျားရန်ပဖစ်သည်။   ုသ ုို့ မ်ျားထဆောင်ရောတ င် ဥြထဒပြျုတစ်ခု၏ စံတနဖ် ုျား၊ သထဘောသဘောဝ၊ 

န ုင်ငံထရျားအပမင်မ ောျားက ု န ျားလည်သထဘောထြါက်မှသောလျှင်   ထရောက်စ ော ထဆောင်ရွက်န ုင်မည်ပဖစ်သည်။  

 

  ုို့ထကကောင့်် ပြည်သူူ့ဝန် မ်ျားမ ောျားသည် လွှတ်ထတော်၏လုြ်ငန်ျားစဉ်က ု အထကောင်အ ည်ထဖော်ရောတ င် 

န ုင်ငံထရျားအစ  မြါြ  လွှတ်ထတော်၏ န ုင်ငံထရျားဦျားတည်ခ က်မ ောျားက ု န ုင်ငံထရျားဘက်လ ုက်မှုကင်ျားရှင်ျားစ ောပဖင့်် 

ထဆောင်ရွက်ရန်လ ုအြ်သည်သောမက တရောျားစရီင်ထရျားနှင့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားကဏ္ဍ၏ သထဘော ောျားမ ောျားက ုလည်ျား 

န ျားလည်ရန်လ ုအြ်သည်။ 

 

ဂ ာမန်ြံ စ ံ

 

တခ  ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယန် ုင်ငံ(ဂ ောမဏီ၊ အ နဒ ယ၊ မထလျားရှောျား၊ ဆ စ်ဇောလန်၊ ဩစကတီျားယောျား) မ ောျားတ င်  

ပြည်နယ်စမီံက န်ျားမ ောျားအပြင် ပြည်ထ ောငစ်စုီမံက န်ျားမ ောျားက ုလည်ျား ပြည်နယ်ကသော အထကောင်အ ည် 

ထဖော်ပြီျား ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုျားရတ င် စမီံခန်ို့ခ  ထရျားအောဏောမရှ ထြ။ ပြည်နယ်မ ောျားက ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရ၏ 

ခ ျုြ်က ုင်မှုနည်ျားစ ောပဖင့်် စီမံက န်ျားမ ောျား အထကောငအ် ည်ထဖော်န ငု်ထရျားအတ က်  ပြည်ထ ောင်စုအစ ုျားရအထနပဖင့်် 

မူဝါဒထရျားရော ဥြထဒမထူဘောင်က ုသော ခ မှတ်ထြျားသည်။  
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၂၀၀၈ ဖွဲွဲ့စည်ိုးြံ အသပခခံဥြသဒအရ 

 

- ပြည်နယ်အစ ုျားရမ ောျားတ င် န ငု်ငံထရျားမဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြ်စလံုျားမရှ ြါ။ 

- လွှတ်ထတော်က ုယစ်ောျားလှယ်စစုုထြါင်ျား၏ (၇၅) ရောခ ုင်နှုန်ျားက ုသော ပြည်နယ်သူပြညန်ယ်သောျားမ ောျားက 

ထရွျားထကောက်တင်ထပမ ောက်န ငု်သည်။ 

- က န်ရှ သည့်် ၂၅ ရောခ ုင်နှုန်ျားက ု ကောက ယ်ထရျားဦျားစီျားခ ျုြ်ကသောခန်ို့အြ်သည်။ 

- ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်မ ောျားက ု သမမတက ခန်ို့အြ်သည်။ 

- ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားက ုလည်ျား သမမတကသော ခန်ို့အြ်ပြီျား 

- ပြည်နယ်စမီံက န်ျားမ ောျားက ု အထ  ထ  အုြ်ခ ျုြ်ထရျားဦျားစီျားဌောနက စီမံခန်ို့ခ  သည်။ 

၂၀၀၈ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒသည် ဖက်ဒရယ်အတုအထယောင်ပဖစ်ပြီျား ပြည်နယ်မ ောျားက ု တခ  ျုွဲ့ထသော 

ကဏ္ဍအလ ုက် အနည်ျားငယ် လုြ်ြ ုင်ခ င့််ပြျု ောျားထသော်လည်ျား မ ဏ္ဍိုင ်က  ြီး (၄) ရြ်တ င် 

ဥြထဒပြျုထရျားအောဏော တစ်စ တတ်စ်ြ ငု်ျားသောရှ သည်။ 

  

  ုို့ထကကောင့်် အန ဂတဖ်က်ဒရယ်ဖ  ွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒက ု ထရျားဆ  ကကရောတ င် စစ်မနှ်ထသော ဖက်ဒရယ်စနစ် 

က ု က င့််သုံျားန ုင်ထရျားအတ က် ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလ ုက် လုြ်ြ ုင်ခ င့််အောဏောမ ောျား ရှ ရမည့််အပြင် 

  ုကဏ္ဍမ ောျားက ု မဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြ်ပဖစ်ထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၊ တရောျားစီရင်ထရျားနှင့်် စီမံခန်ခ  ြ ုင်ခ င့်် 

အပြည့််အဝပဖင့်် အထကောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွက် န ုင်ထရျားလ ုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။  

 

 

 

 

မှတ်ခ က်။ 

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထ ောငစ်ုထရျားရောဝန်ကကီျားဌောနမှ ဦျားထဆောင်က င်ျားြလျှက်ရှ သည့်် Federal Dialogue Series 

တ င် Prof. David Williams ၏ ထဆ ျားထန ျားတင်ပြမှုက ု ပမန်မောဘောသောပဖင့်် ဆထီလ ော်ထအောင် ပြန်ဆ ု ောျားပခင်ျား 

ပဖစ်ြါသည။်  

 


