ဖက်ဒရယ်စနစ်တင
ွ ် တာဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရှိသ ာ ပြည်နယ်အစှိိုးရ

ဖက်ဒရယ်စနစ်
ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်

ပြည်ထ

ောင်စုနှင့််

လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု ပြည်ထ
ပြည်ထ

ပြည်ထ

ောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျားအကကောျား

ကဏ္ဍအလုက်

ောင်စုဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒပဖင့်် ခထဝအုြ်ခ ျုြ်ရထသောစနစ်ပဖစ်သည်။

ောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့််

ရရှ

ောျားထသော

က င့််သံုျားနုင်မှသော စစ်မန
ှ ်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်ပဖစ်သည်။

လုြ်ြုငခ
် င့််အောဏောမ ောျားကု

အပြည့််အဝ

ုသုို့ လုြ်ြင
ု ်ခင့််အောဏောမ ောျားကု အပြည့််အဝ

က င့််သံုျားနုင်ရန်အတက် နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုငမ
် ောျားပဖစ်ကကထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရျားနှင့်် တရောျားစီရင်ထရျား
တအ
ုို့ ပြင် စီမံခန်ခ
ို့ ြုင်ခင်မ
့် ောျားကု အပြည့််အဝ ြုင်ဆုင်က င့််သံုျားရန် လုအြ်သည်။
ဥြမော

-

ြညောထရျားကဏ္ဍကု

အထပခခံဥြထဒတင် သတ်မှတ်

ပြည်နယ်မ ောျား၏

ောျားသည်ဆုြါစ။ုို့ သုို့ရောတင် မဏ္ဍျုင်(၄) ရြ်

ပြည်နယ်မ ောျားက က င့််သံုျားြုင်ခင့််ရလျှ
ှ င် ပြည်ထ
ပြည်ထ

လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောအပဖစ်

ောင်စုအစုျားရက အထကောင်အ

ဥြထဒနှင့််အညီသော

မှ တရောျားစီရင်ထရျားကုသော

ောင်စုအစုျားရ၏ အထ

ဌောနမှ စီမံခန်ခ
ို့ မည်။ ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် အဆုြါအထကောင်အ
ောျားထသော

ောင်စဖ
ု ွဲ့စည်ျားြံု

ောင်စုလွှတ်ထတော်က ဥြထဒပြဌောန်ျားမည်။

ည်ထဖော်မည်။ ပြည်ထ

ထသော အမှုမ ောျားကုသော တရောျားစီရင်ြုင်ခင့််ရမည်
ှ
။

ပြည်ထ

ုဥြထဒမ ောျားကု
ထ

အုြ်ခ ျုြ်ထရျား

ည်ထဖော်ထဆောင်မှုမ ောျား

မှ တက်လော

ုသတ
ုို့ ရောျားစီရင်ရောတင်လည်ျား ပြည်ထ

လုြ်ထဆောင်ြုင်ခင့််ရမည်
ှ
ပဖစ်ထသောထကကောင့််

ောင်စုက ပြဌောန်ျား

အင်မတန်မှ

လုြ်ြုင်ခင့််

မရှထသော၊ အောျားနည်ျားထသော ပြည်နယ်အစုျားရသောပဖစ်ထြမည်။ t
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒတင် ပြည်နယ်မ ောျား၏ ကဏ္ဍအလုက်လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျားကု သတ်မှတ်
ောျားထသော်လည်ျား နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်တင် ဥြထဒပြျုထရျားသောရှသည်။ ပြည်နယ်အကကီျားအကပဖစ်ထသော
ဝန်ကကီျားခ ျုြ်ကု

သမမတမှ

ခန်အ
ို့ ြ်သည်။

ပြည်ထ

ောင်စု၏

တရောျားစီရင်ထရျားထအောက်တင်

ပြည်နယ်

1

တရောျားသူကကီျားမ ောျားနှင့််

ပြည်နယ်တရောျားရံုျားမ ောျားကု

ောျားရှသည်။

စီမံခန်ခ
ို့ ထရျားတက်

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားကု ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရ၏ တုကရ
် ုက်ကြ်ကမှုထအောက်တင်

အထ

ထ

ောျားရှသည်။

စစ်မန
ှ ်ထသောဖက်ဒရယ်စနစ်တင်မူ ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားသည် နုင်ငံထရျားမဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်စလံုျားကု ြုင်ဆုင်
ကကသည်။ ဆုလုသည်မှော ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားသည် ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားအထြေါ် တောဝန်ယူမှု၊
တောဝန်ခံမှု အပြည့််အဝရှကကသည်။
အဘယ့််သ ကာင့်် ပြည်နယ်မ ာိုးတွင် နှိင်ငသ
ံ ရိုးမဏ္ှိိုင် (၄) ရြ်စလံိုး ရှိဖှိို့ လှိအြ်

လဲ

ဥြသဒပြိုသရိုးမဏ္ှိိုင်
ဖက်ဒရယ်စနစ်တင်
ပြျုြုင်ခင့််
ပြည်ထ

ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့််

ရှရန်လုအြ်သည်။
ောင်စုအစုျားရ၏

ကဏ္ဍအလုက်ခထဝ

ယဉ်ထက ျားဆုင်ရော

အောဏောစက်ကု

ောျားထသော

မတူကပြောျားမှုမ ောျားကု
န်ျားညရန်၊

အောဏောမ ောျားကု

ဥြထဒ

အကောအကယ်ထြျားနုင်ရန်၊

ပြည်နယ်အတင်ျားရှ

ပြည်သူမ ောျား၏

ကုယစ
် ောျားပြျုြါဝင်မှုကု ပမင့််တင်ရန်၊ ထဒသခံပြည်သူမ ောျား၏ အသြညောမ ောျားကု အသံုျားပြျုနုင်ရန်နင
ှ ့်် မူဝါဒ၊
လုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားကု

လယ်ကူလ င်ပမန်စော

ထဆောင်ရွက်နုင်ထရျားတအ
ုို့ တက်

ပြည်နယ်ဥြထဒပြျုထရျား

လွှတ်ထတော်မ ောျားမှ ဥြထဒပြျုြုင်ခင့််အောဏော အပြည့််အဝရှရန်လုအြ်သည်။
အြ်ခ ိုြ်သရိုးမဏ္ှိိုင်
ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားအထနပဖင့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအောဏောရှရန်လုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်၏ အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအက
(ဝါ) ပြည်နယ်ဝန်ခ ျုြ်ကကီျားခ ျုြ်ကု ၎င်ျားပြည်နယ်အတင်ျားထန
နုင်ခင့််သည် အင်မတန်မှ အထရျားြါထသောအခ က်ပဖစ်သည်။
အတည်ပြျုပြဌောန်ျားလုက်ထသောဥြထဒမ ောျားကု
ောင်စုအစုျားရက ခန်အ
ို့ ြ်

ုသပုို့ ြျုလုြ်မှသောလျှင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မှ

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က

တောဝန်ယူမှု၊ တောဝန်ခမ
ံ ှုရှရှပဖင့်် ထဆောင်ရွကမ
် ည်ပဖစ်သည်။
ပြည်ထ

ုင်ထသော ပြည်သူမ ောျားကုယတ
် ုင် ထရွျားခ ယ်
အထကောင်အ

ည်ထဖော်ရောတင်

ုသမ
ုို့ ဟုတ်ဘ ပြည်နယ်အကကီျားအကသည်

ောျားသူပဖစ်လျှင် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကအတည်ပြျုလက
ု ်ထသော ဥြဒ

2

မ ောျားတင် ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရက မနှစ်သက်ထသော ဥြထဒမ ောျားရှြါက အထကောင်အ

ည်ထဖော်ပခင်ျား မပြျုြ

လ စ်လျှျှူရှုပခင်ျားမ ောျား ရှလောနုင်ြါသည်။ ဆုလုသည်မှော ပြည်နယ်အကကီျားအကသည် သူူ့ကုခန်အ
ို့ ြ်ထသော
ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရကုသော တောဝန်ခံထသောထကကောင့်် ပဖစ်သည်။

တစ်ဖက်တင်

ပြည်ထ

လွှတ်ထတော်က

အတည်ပြျုလုက်ထသောဥြဒမ ောျားကု

ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရကခန်အ
ို့ ြ်လုက်ထသော

ပြည်နယ်အကကီျားအကအထနပဖင့််

လက်ထတွဲ့အထကောင်အ

ည်ထဖော်လု

ပြည်နယ်
ထသော်လည်ျား

ောင်စုအစုျားရကု တောဝန်ခထ
ံ နရထသောထကကောင့်် အခက်ထတွဲ့နုင်သည်။

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်မှထရျားဆထသော

ဥြထဒမ ောျား၏

အဓြပါယ်နှင့််ရည်ရွယ်ခ က်ကု

ထြါက်ရန် ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ထတော်၏ ရည်ရွယ်ခ က်ကု သရှရန်လုအြ်သည်။

န ျားလည်သထဘော

ုသသ
ုို့ ရှနုင်ရန် ထဒသနတရ

ယဉ်ထက ျားမှုမ ောျားနှင့်် စံတန်ဖုျားမ ောျားကု န ျားလည်ရန်လုအြ်ပြီျား ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအက အထနပဖင့််
ထဒသခံလူ

ုမ ောျားနှင့်် ထကောင်ျားမန်ထသော ခ တ်ဆက်မှုရှရန် လုအြ်သည်။ ဥြမော - တူမီျားထသနတ်ကု

တခ ျုွဲ့ထဒသမ ောျားတင်မူ အနတရောယ်ပြျုထစနုင်ထသောလက်နက်အပဖစ် ရှုပမင်ထသော်လည်ျား ခ င်ျားပြည်နယ်တင်မူ
ထဒသခံမ ောျားအတက် အမလုက်ရောတင်အသံုျားပြျုသည့်် ထနို့စဉ်လူထနမှုဘဝ၏ အစတ်အြုင်ျားတစ်ခုပဖစ်သည်။
သမမတစနစ်တင်

ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြထ
် ရျားအကကီျားအကကု

ထရွျားခ ယ်တင်ထပမောက်ကကသည်။
ပြည်နယ်သောျားမ ောျားကု

ုို့ထကကောင့််

ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအကကီျားအကသည်

တုက်ရုက်တောဝန်ခြ
ံ ါသည်။

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က ခန်အ
ို့ ြ်

ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားက
ြါလီမန်စနစ်တင်မူ

တုက်ရုက်
ပြည်နယ်သူ

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်ကု

ောျားထသောထကကောင့်် ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်သည် ပြည်သူလူ

ုကု ပြည်နယ်

လွှတ်ထတော်မှတဆင့်် သယ်ဝုက်နည်ျားပဖင်တ
့် ောဝန်ခံသည်။ ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ် ထရွျားခ ယ်ခန်အ
ို့ ြ်ပခင်ျားနှင့််
ပဖျုတ်ခ ပခင်ျားကု

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်က

ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ကု
အထကကောင်ျားမှော

ထဆောင်ရွက်ရသည်။

ဖ က်သမ်ျားနုင်သည်။

အမ ောျားစုက

တစ်ဖက်တင်လည်ျား

ြါလီမန်စနစ်ကု

ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က

ြုမန
ု ှစသ
် က်ကကသည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်နင
ှ ့်် ပြည်နယ်လွှတ်ထတော်တသ
ုို့ ည် အပြန်အလှန်

န်ျားညပခင်ျားပဖင့််

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားအောဏောနှင့်် ဥြထဒပြျုအောဏောအကကောျားအပငင်ျားြါျားမှုကု ထလ ော့်နည်ျားထစထသောထကကောင့််ပဖစ်သည်။
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တရာိုးစီရင်သရိုးမဏ္ှိိုင်
ဥြထဒကု ရှုထ

ောင့်် နှစ်ခုပဖင့်် ကကည့််နုင်သည်။ တစ်ခုမောှ ဥြထဒကု ဓမမဓဌောန်က ထသော သြပံဘောသောရြ် (Law

as an Objective Science) အပဖစ် ရှုပမင်ပခင်ျားပဖစ်သည်။ ဥြထဒကု ဓမမဓဌောန်က ထသော သြပံဘောသောရြ်
ရှုထ
နှင့််

ောင်မ
့် ှကကည့််လျှင် ထကောင်ျားမန်စောသင်ကကောျားထလ့်က င့််
ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်စလံုျားကု

ဖက်ဒရယ်နုင်ငံမ ောျားတင် ပြည်ထ
မဏ္ဍျုင်ကု ပြည်ထ

ောျားထသော ဥြထဒြညောရှင်မ ောျားက ပြည်ထ

တူညီစောအနက်အဓြပါယ်

ပြန်နုင်ထသောထကကောင့််

ောင်စု

တခ ျုွဲ့ထသော

ောင်စုနင
ှ ့်် ပြည်နယ်ဥြထဒနှစ်ရြ်လံုျားကု ကုင်တယ်ရန် တရောျားစီရင်ထရျား

ောင်စုအစုျားရတင်သော

ောျားရှကကသည်။ အပခောျားတစ်ခုမှော အစုျားရက ပြည်သူမ ောျား၏

လူထနမှုဘဝသောယောဝထပြောထအောင် ဖန်တီျားနုငရ
် န်အတက် ဥြထဒကုအသံုျားပြျုပခင်ျား (Law as a Social
Engineering) ဟူထသော ရှုထ

ောင့််ပဖစ်သည်။ လူထနမှုဘဝသောယောထရျားဟု ဆုရောတင် ထဒသတစ်ခုနှင့််

အပခောျားထဒသတစ်ခုတင် သီျားပခောျားစံသတ်မှတ်

ောျားခ က်မ ောျား၊ တန်ဖုျားမ ောျားနှင့်် သထဘော

ောျားအပမင်မ ောျားရှသည်။

ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်် အပခောျားပြည်နယ်တစ်ခတ
ု င် စံတန်ဖုျားမ ောျားအထြေါ် မတူညီထသော အပမင်အမ ျုျားမ ျုျား ရှကက
မည်ပဖစ်သည်။ သဘောဝြတ်ဝန်ျားက င်

န်ျားသမ်ျားပခင်ျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ စီျားြောျားထရျားဖံွဲ့ပဖျုျားတုျားတက်မှု

ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ တရောျားဥြထဒစုျားမုျားထရျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ လူတစ်ဦျားစီတင
ု ်ျား၏ အခင့််အထရျားကု
ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။ လူူ့ကုယ်က င့််တရောျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ လူတုင်ျား၏ သီျားသန်ဘ
ို့ ဝပဖစ်တည်မှုကု
အကောအကယ်ထြျားမည်ထလော။ မတူကပြောျားမှုကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော၊ ညီညတ်ထရျားကု ဦျားစောျားထြျားမည်ထလော။
အကယ်၍ ပြည်နယ်တရောျားစီထရျားမဏ္ဍျုင်ရှ တရောျားသူကကီျားမ ောျားကု ပြည်ထ
ဆုြါက ပြည်ထ

ောင်စုအစုျားရက ခန်အ
ို့ ြ်မည်

ောင်စုအစုျားရကရှုပမင်သည့်် စံတန်ဖုျားမ ောျားနင
ှ ့််အညီသော တရောျားစီရင်သောျားမည်ပဖစ်သည်။

ုို့ထကကောင့်် တရောျားစီရင်ထရျားကဏ္ဍတင် ထဒသခံလူ
နုင်ထရျားအတက် ထဒသနတရဗဟုသုတမ ောျား
ထရွျားထကောက် တင်ထပမောက်

ုမ ောျား၏ ဓထလ့်

သရှန ျားလည်ထသော

ံုျား

မ်ျားနှင့််အညီ စီရင်ထဆောင်ရွက်

တရောျားသူကကီျားမ ောျားကု

ောျားသည့်် ပြည်နယ်အစုျားရက ထရွျားခ ယ်ခန်အ
ို့ ြ်

ပြည်သူလူ

ုက

ောျားရန် လုအြ်သည်။
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စီမံခန်ို့ခွဲသရိုးမဏ္ှိိုင်
စီမံခန်ခ
ို့ ထရျားကဏ္ဍတင်

စီမံခန်ခ
ို့ မှုသည်

အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၏

စီမံခန်ခ
ို့ ထရျားနင
ှ ့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားကု သီျားပခောျားစီ
စီမံခန်ခ
ို့ ထရျားဆုင်ရောမူဝါဒခ မှတ်ထရျားတင်
ပဖစ်နုငရ
် န်အတက်
ကင်ျားစင်ထသော

အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၏

လုအြ်သည်။

ပြည်သူူ့ဝန်

အပမင်နှင့််

ောျားသင့််သည်ဆုထသော မတူညီသည့််အပမင် နှစ်မ ျုျားရှသည်။

ပြည်နယ်စမ
ီ ံခန်ခ
ို့ ထရျားဌောန

ခန်အ
ို့ ြ်တောဝန်ထြျားရန်

အစတ်ြုင်ျားပဖစ်သည်ဟထ
ူ သော

အကကီျားအကမ ောျားကု

သထ
ုို့ သော်လည်ျား

မ်ျားမ ောျားပဖစ်ရန်

နုင်ငံထရျားလုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနင
ှ ့််
ဝန်

လုအြ်သည်။

သဟဇောတ

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်က

မ်ျားမ ောျားသည်
ဆုလုသည်မှော

နင
ု ်ငံထရျားဘက်လုက်မှု
ဝန်

မ်ျားမ ောျားအထနပဖင့််

ဘောသောထရျား၊ လူမ ျုျားထရျား၊ အသောျားအထရောင်ခပခောျားမှု မပြျုြ စမ်ျားထဆောင်ရည်ပြည်ဝ
့် စောပဖင့်် ပြည်သူူ့ဝန်ကု
မ်ျားထဆောင်ထြျားရန်ပဖစ်သည်။

ုသုို့

မ်ျားထဆောင်ရောတင် ဥြထဒပြျုတစ်ခု၏ စံတန်ဖုျား၊ သထဘောသဘောဝ၊

နုင်ငံထရျားအပမင်မ ောျားကု န ျားလည်သထဘောထြါက်မှသောလျှင်
ုို့ထကကောင့််

ပြည်သူူ့ဝန်

မ်ျားမ ောျားသည်

ထရောက်စော ထဆောင်ရွက်နုင်မည်ပဖစ်သည်။

လွှတ်ထတော်၏လုြ်ငန်ျားစဉ်ကု

အထကောင်အ

ည်ထဖော်ရောတင်

နုင်ငံထရျားအစမြါြ လွှတ်ထတော်၏ နုင်ငံထရျားဦျားတည်ခ က်မ ောျားကု နုင်ငံထရျားဘက်လုက်မှုကင်ျားရှင်ျားစောပဖင့််
ထဆောင်ရွက်ရန်လုအြ်သည်သောမက တရောျားစရ
ီ င်ထရျားနှင့်် အုြ်ခ ျုြ်ထရျားကဏ္ဍ၏ သထဘော

ောျားမ ောျားကုလည်ျား

န ျားလည်ရန်လုအြ်သည်။
ဂ ာမန်ြစံ
ံ
တခ ျုွဲ့ထသောဖက်ဒရယ်နုင်ငံ(ဂ ောမဏီ၊

အနဒယ၊

ပြည်နယ်စမ
ီ ံကန်ျားမ ောျားအပြင် ပြည်ထ

ောင်စစ
ု ီမံကန်ျားမ ောျားကုလည်ျား ပြည်နယ်ကသော အထကောင်အ

ထဖော်ပြီျား ပြည်ထ

မထလျားရှောျား၊

ဆစ်ဇောလန်၊

ဩစကတီျားယောျား)

ောင်စုအစုျားရတင် စီမံခန်ခ
ို့ ထရျားအောဏောမရှထြ။ ပြည်နယ်မ ောျားက ပြည်ထ

ခ ျုြ်ကုင်မှုနည်ျားစောပဖင့်် စီမံကန်ျားမ ောျား အထကောင်အ

ည်ထဖော်နင
ု ်ထရျားအတက် ပြည်ထ

မ ောျားတင်
ည်

ောင်စုအစုျားရ၏

ောင်စုအစုျားရအထနပဖင့််

မူဝါဒထရျားရော ဥြထဒမူထဘောင်ကုသော ခ မှတ်ထြျားသည်။
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၂၀၀၈ ဖွဲွဲ့စည်ိုးြံအသပခခံဥြသဒအရ
-

ပြည်နယ်အစုျားရမ ောျားတင် နင
ု ်ငံထရျားမဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်စလံုျားမရှြါ။

-

လွှတ်ထတော်ကုယစ
် ောျားလှယ်စစ
ု ုထြါင်ျား၏ (၇၅) ရောခုင်နန
ှု ်ျားကုသော ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သောျားမ ောျားက
ထရွျားထကောက်တင်ထပမောက်နင
ု ်သည်။

-

က န်ရှသည့်် ၂၅ ရောခုင်နှုန်ျားကု ကောကယ်ထရျားဦျားစီျားခ ျုြ်ကသောခန်အ
ို့ ြ်သည်။

-

ပြည်နယ်ဝန်ကကီျားခ ျုြ်မ ောျားကု သမမတက ခန်အ
ို့ ြ်သည်။

-

ပြည်နယ်တရောျားသူကကီျားမ ောျားကုလည်ျား သမမတကသော ခန်အ
ို့ ြ်ပြီျား

-

ပြည်နယ်စမ
ီ ံကန်ျားမ ောျားကု အထ

ထ

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားဦျားစီျားဌောနက စီမံခန်ခ
ို့ သည်။

၂၀၀၈ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒသည် ဖက်ဒရယ်အတုအထယောင်ပဖစ်ပြီျား ပြည်နယ်မ ောျားကု တခ ျုွဲ့ထသော
ကဏ္ဍအလုက်

အနည်ျားငယ်

လုြ်ြုင်ခင့််ပြျု

ောျားထသော်လည်ျား

မဏ္ဍိုင်က

ြီး

(၄)

ရြ်တင်

ဥြထဒပြျုထရျားအောဏော တစ်စတ်တစ်ြင
ု ်ျားသောရှသည်။
ုထ
ို့ ကကောင့်် အန ဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်ျားြံုအထပခခံဥြထဒကု ထရျားဆကကရောတင် စစ်မန
ှ ်ထသော ဖက်ဒရယ်စနစ်
ကု က င့််သံုျားနုင်ထရျားအတက် ပြည်နယ်မ ောျားအထနပဖင့်် ကဏ္ဍအလုက် လုြ်ြုင်ခင့််အောဏောမ ောျား ရှရမည့််အပြင်
ုကဏ္ဍမ ောျားကု မဏ္ဍျုင် (၄) ရြ်ပဖစ်ထသော ဥြထဒပြျုထရျား၊ အုြ်ခ ျုြ်ထရျား၊ တရောျားစီရင်ထရျားနှင့်် စီမံခန်ခြုင်ခင့််
အပြည့််အဝပဖင့်် အထကောင်အ

ည်ထဖော်ထဆောင်ရွက် နုင်ထရျားလုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။

မှတ်ခ က်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထ

ောင်စုထရျားရောဝန်ကကီျားဌောနမှ ဦျားထဆောင်က င်ျားြလျှက်ရှသည့်် Federal Dialogue Series

တင် Prof. David Williams ၏ ထဆျားထနျားတင်ပြမှုကု ပမန်မောဘောသောပဖင့်် ဆီထလ ော်ထအောင် ပြန်ဆု

ောျားပခင်ျား

ပဖစ်ြါသည်။
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