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သံံလွင်
ွ ပြ် �ည််သူ့�့ ရေး�းရာာမူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့�� သည်် ပြ�ည််သူ့�့ ရေး�းရာာမူူဝါါဒ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�တ
� က််လာာရေး�း

အတွွက်် အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းနေ�သည့််� ဗမာာ/မြ�န််မာာ အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့�� တစ််ဖွဲ့�့� ဖြ�စ််ပြီး��း သက််ဆိုင်
ု� ရာ
် ာ

မူူဝါါဒ ခွဲဲခြား�း�စိိတ်
�
ဖြာ�
် ာသုံးး��သပ်မှု
် များ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတစ််ဝှမ်းး�ရှိိ�
ှ
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�၏

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ထံံသို့့� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ရည််မြှ�င့်
ှ �့ သင််တန်းး�များ�း� ပို့့�ချျခြ�င်းး�တို့့
�
ကိုု
� � လုုပ််ဆော�ာင််
လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ်တို့့
် သ
� ည်် သုုတေ�သနများ�း�၊ သင််တန်းး�ပို့့ချျမှု
� များ
ု �း�နှှင့််� နည်းး�ပညာာပံ့့�ပိုးး�မှု
� များ
ု �း�ကိုု�

ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််စွွမ်းး�မြ�င့်�မား�
့ းစေ�ပြီး�း�
မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�ထံံ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�းနှှင့််� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�တ
� က််ရေး�းတို့့��အတွွက်် မျှှတပြီး�း� ထိိရော�ာက််သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််မှုုများ�း�နှှင့့်� စပ််လျျဥ်းး�၍ မူူဝါါဒ
ဆိုု�င််ရာာ တိုု�က််တွွန်းး�မှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။

cH,lcsufrsm;


ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ပြီး�း� သာာယာာကြွ�ွယ််ဝသည့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုများ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ပေး�းအပ််ရေး�းသည််
အခြေ�ေခံံကျျကြော��ာင်းး�



ဗမာာ/မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သူူများ�း� ဗဟုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�အကြား�း� များ�း�စွာာ�လိုု�အပ််နေ�
သည့််� လူူမှုုပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�သည့််� အသိိပညာာ
ဗဟုုသုုတအခြေ�ေခံံများ�း� ပြု�ုစုုပျိုး�း��ထော�ာင််ရေး�းသည်် အလွွန််အရေး�းကြီး��ကြော
း ��ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််
ပါါသည််။

trSmpm
ဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံဖော်�်�ခြ�င်းး�သ
ံ�
ည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဟူူ၍ မပေါ်�်ပေါ�ါက််ခင််ကတည်းး�ကပင်် ဗဟိုု�ထားး� အငြ�င်းး�ပွား��း
ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာဖြ�စ််သည််။ လွွတ််လပ််သည့််� သဘော�ာဆန္ဒဒအလျော�ာ�က်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�၊ ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််တို့့၏
� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င်ဆို
် င်
ု� မှု
် ၊ု သီးး�ခြား�း�လွွတ်လပ်
်
သည့််�
်
ပြ�ည််ထော�ာင််များ�း�
ဆန္ဒဒအလျော�ာ�က်် လာာရော�ာက််ပေါ�ါင်းး�စည်းး� (coming together) ကြ�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပုံစံ
ံ� လော�
ံ
ာ (သို့့�တည်းး�မ
�
ဟုုတ််)
ယခင််ကတည်းး�က ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��သားး�
း
နိုု�င််ငံံတစ််ခုုအားး� ပြ�န််လည််စုုစည်းး�တည််ထော�ာင််သည့််� (holding together)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပုံံ�စံံလော�ာ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််� ရှုုထော�ာင့််�နှှစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� နယ််မြေ�ေဒေ�သအရ သီးး�ခြား�း�ရပ််တည််ခွင့််�
ွ
(external self-determination) နှှင့််� မိိမိိနယ််မြေ�ေကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့််� (internal selfdetermination)၊ ပြ�ည််နယ်ဖွဲ့
် �့� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�၊ ခွဲဲထွ
� က်
ွ ခွ
် င့််�
ွ ၊ အာာဏာာခွဲဲခြား�း�ခြ�င်းး�
�
နှှင့််� ကြွ�င်းး�ကျျန်
ွ
အာ
် ာဏာာများ�း�
အကြော��ာင်းး� အစရှိိ�သည််တို့့�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�အားး�လုံးး��၏ ဘုံံ�တူူညီီသည့််�အချျက််မှာာ�မူူ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့််�
ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရတို့့�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း၊ ယင်းး�အစိုးး�ရ
� နှှစ််ရပ််အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း၊ တစ််ရပ််စီီ၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ�း�စသည််ကိုု� နက််နဲဲစွာာ� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
အလားး�တူူပင်် နယ််နမိိတ််အတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရ
� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ကြား�း�
�
ဆက််ဆံံရေး�းအကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး�
နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
သို့့�ရာ
� ာတွွင်် လက််လှမ်းး�မှီီ�သလော�
ှ
ာက်် ဖတ််ရှုလေ့�
ု
လာ
့ ာသုံးး��သပ်ရနိုု
် င်
� သည့််�
်
မှှတ်တမ်းး�မှ
်
တ်
ှ ရာ
် ာများ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�လျှှင််မှုု
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�၌ရော�ာ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�၌ပါါ အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� ဆိုု�င််ရာာ
ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ�း�၊ နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ချျက််များ�း�မှာာ� အနည်းး�ငယ််သာာတွေ့�့�ရသည််။ ရှား��းပါးး�သည့််� ရေး�းသားး�မှုုများ�း�အနက််
တစ််ခုုမှာာ� - ကွွယ််လွွန််ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည့််� ဒေါ�ါက််တာာ စဝ််ဇန့််�ယော�ာင််ဟွေ�ေ (၂၀၀၃) ရေး�းသားး�ခဲ့့�သည့််� “ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�၊ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�” အမည််ရ ဆော�ာင်းး�ပါးး�
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ဆော�ာင်းး�ပါးး�တွွင်် “ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ်် တစ််ခုုကိုု�
လေ့�့လာာကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ထူးး�လိိမ့််�မည််” ဟုု အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည်် (စာာ- ၉၅)။
စာာရေး�းသူူ ဆက််လက််ရှင်းး�
ှ ပြ�ထားး�သည််မှာာ� ယင်းး�စနစ််မျိုး�း��တွွင်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုအတွွင်းး�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရ အသိုု�က််
အဝန်းး�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ုသည််ဖြ�စ််စေ�၊ အခြား�း�အရာာအပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ုသည််ဖြ�စ််စေ�၊ ၎င်းး�
အသိုု�က််အဝန်းး�တည််ရှိိ�ရာာ ပြ�ည််နယ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ချျက််အရ မိိမိိတို့့��အရေး�းအရာာများ�း�ကိုု�
အထက်် (ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ) ၏ ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််ပြီး��း ကိုု�ယ််တိုု�င််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
စွွမ်းး�ဆော�ာင်် နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�မည်် ဟူူ၍ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဒေါ�ါက််တာာ စဝ််ဇန့််�ယော�ာင််ဟွေ�ေက “ဤ [ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျထားး�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း] စနစ််သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ၏ အခြေ�ေခံံမူ၊ူ လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုုတို့့�
နှှင့််� ပနံံသင့််�ရုံံ� သာာမက များ�း�စွာာ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ�း�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုဆို
ု �င်
ု ်ရာာ အစုုအဖွဲ့့��တို့့�� ရည််သန််
သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု�လည်းး� အသိိမှှတ််ပြု�ုသည့််� စနစ််ဖြ�စ််သည််” ဟုုလည်းး�ဆိုု�သည်် (စာာ-၉၆)။
ယခုုစာာတမ်းး�သည်် ဒေါ�ါက််တာာစဝ််ဇန့််�ယော�ာင််ဟွေ�ေ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအစီီအမံံများ�း�နှှင့််� ထင််ဟပ််
ဆင််တူူသည့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�အကြော��ာင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည့််� စာာတမ်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင်် စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�အားး� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာသည့််�အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�စန
� စ််ကိုု�လည်းး� ဖက််ဒရယ််ရှုထော
ု �ာင့််�
နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီရှုုထော�ာင့််�က ကြ�ည့််�၍လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ထားး�သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််သည်် မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုရော�ာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ကပါါ မတွေ့�့�ကြုံ�ံ�ဖူးး�သည့််� စနစ််ဖြ�စ််ရာာ ဤစာာတမ်းး�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�၊ မူူဝါါဒချျမှှတ်သူူများ
်
�း�၊ ဥပဒေ�ပညာာရှှင်များ
် �း�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� လိုု�လားး�ထက််သန်သူူတို့့
်
အ
� တွွက််
အရေး�းပါါသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ပြု�ုလိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။
သံံလွင်
ွ ်ပြ�ည််သူ့�့ ရေး�းရာာမူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��

pma&;ol\ trSmpm
ကျွွန််တော်�်�သည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််၍ လေ့�့လာာနေ�သူူတစ််ဦးး
သာာဖြ�စ််ပြီး��း ကျွွန််တော်�်�တွွင်် စိိတ််ကူးး�ခံံစား�းမှုုတစ််ခုုရှိိ�ပါါသည််။တနေ့�့တွွင်် တန်းး�တူူရည််တူူရှိိ�သည့််�
ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် အများ�း�ပြ�ည််သူူအေး�းချျမ်းး�စွာာ� တိုးး�တ
� က််ရေး�း၊
ကြီး�း�ပွား��းရေး�းတို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ကြ�လျျက်် ဥပဒေ�စိုးး�မိုး
� ��မှု
း ုရှိိ�ရှိိ� နေ�ထိုု�င််နေ�ကြ�ရသည််ကိုု� မြ�င််လိုု�
ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင််လည်းး� စစ််မက််များ�း�မရှိိ� အေး�းချျမ်းး�ကာာ ကိုု�ယ့့်�ဒေ�သ ကိုု�ယ့််�ဆန္ဒဒတို့့�ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��နေ�ထိုု�င််ကြ�ကာာ တိုးး��တက််ကြီး��ပွား��
း းနေ�ကြ�သည််ကိုု�သာာ ခံံစား�းလိုု�သည့််� စိိတ််ကူးး�ခံံစား�းမှုု
ဖြ�စ််ပါါသည််။
ထိုု�သို့့�စိိတ််ကူးး�ခံံစား�းမှုုကိုု� မျျက််ဝါးး�ထင််ထင််မမြ�င််ရသေး�းခင််တွင်
ွ ် မိိမိိ၏ အသိိညဏ််ထဲဲတွင်
ွ ်
ဂဃနဏ သဲဲကွဲဲ�သိိရှိိ�ရန််အတွွက်် လေ့�့လာာမိိခြ�င်းး�က ဤစာာတမ်းး�ဖြ�စ််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
စနစ််ဟုုဆိုု�လာာလျှှင်် ကျွွန််တော်�်�အဖို့့�� လိုု�ချျင််မိိသည််မှာာ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တစ််ဦးးကသာာ ဦးးဆော�ာင််
နေ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီမဟုုတ််ပါါ၊ အာာဏာာရှှင််ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ဟော�ာင်းး� ကြီး��များ
း �း�က ကူူပြော��ာင်းး�သည့််�
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီမဟုုတ််ပါါ၊

နိုု�င််ငံံခြား�း�တိုု�င်းး�တစ််ပါးး�က

လာာရော�ာက််အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ပေး�းသည့််�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီလည်းး�မဟုုတ််ပါါ။ ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့� ကိုု�ယ််၌က အားး�တက််သရော�ာ ကိုု�ယ့််�ရပ််ကိုု�ယ့််�ရွာာ�
ဒေ�သကိုု� လွွပ််လပ််စွာာ�၊မျှှတစွာာ�၊ တန်းး�တူူစွာာ�ဖြ�င့််� အရေး�းအရာာတို့့��ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ကျျင့််�သုံးး��
ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့်�့ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီသာာလိုု�ချျင််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ လက််တွေ့�့�မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််ရန််မှာာ�မူူ ဒေ�သန္တတရမှသာ
ှ ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု�စနိုု�င််ရမည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။
အလားး�တူူပင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ဟုု ဆိုု�လာာလျှှင််လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််တို့့�ကိုု�
သာာ စဉ်းး�စား�းပြီး��း ဒေ�သန္တတရ၏ ဆန္ဒဒနှှင့််� သဘော�ာထားး�တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင််လည်းး�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�
ွ ဆိုု�သည််မှာာ�တော�ာရမ်းး�မယ််ဘွဲ့့�� လျှော�ာ�က််ပြော��ာနေ�ခြ�င်းး�
သာာ ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�သန္တတရလူူထုုတို့့�၏ သဘော�ာထားး�ဆန္ဒဒတို့့�ကိုု�
လေး�းစား�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သာာလျှှင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အေး�းချျမ်းး�
တည််ငြိ�ိမ််သာာယာာဝပြော��ာသည့့်� ပြ�ည့််�ထော�ာင််စုုကြီး�း�၏ အခြေ�ေခံံဇစ််မြ�စ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ကိုု
ွ
� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််�စာာဖတ််သူူများ�း�အတွွက်် ဆန္ဒဒပြု�ုလိုု�သည််မှာာ� ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� မိိမိိတို့့��၏ ဒေ�သ
ဆန္ဒဒတို့့�နှှင့််� ထပ််တူူချျလျျက်် ခံံစား�းဖတ််ရှုုစေ�လိုု�ပါါသည််။ အနာာဂါါတ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြီး�း�တွင်
ွ ်
ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ရမည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််တစ််ခုုဟုု သဘော�ာထားး�စေ�ချျင််ပါါသည််။
အနာာဂါါတ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြီး�း�တွင်
ွ ် ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ရမည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�
ွ အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််တစ််ခုုဟုု သဘော�ာထားး�စေ�ချျင််ပါါသည််။
ဤစာာတမ်းး�ဖြ�စ််မြော��ာက််ရန််အတွွက်် စာာတည်းး�ဖြ�တ််ပေး�းသော�ာ Dr.Radka Antalikova၊
ကနဦးးရေ�သားး�ချိိ�န််တွွင်် ကူူညီီခဲ့့�သော�ာ Elaine Moore၊ ပုံံ�နှိိ�ပ််ဒီီဇိုု�င်းး�အတွွက်် အားး�ဖြ�ည့််�ကူူညီီပေး�း
သော�ာ Ying Tzarm၊ သံံလွင်
ွ ်ပြ�ည််သူ့့� ရေး�းရာာမူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��မှှ လုုပ််ဖော်�်�ဆော�ာင််ဖက််များ�း�
အားး�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဂါါရဝတရား�းရှေ့�့�ထားး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�လိုု�ပါါသည််။ ယခုု
စာာတမ်းး� စာာဖတ််သူူအားး�လုံးး�ကိုု
� �လည်းး� အထူးး�ကျေး�း�ဇူူတင််ရှိိ� အပ််ပါါသည််။
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ှ ်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နယ််မြေ�ေများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရ
	ဝန််ဆော�ာင််မှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� - အလွွတ််သဘော�ာတည််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ	

၂၃

၄.၆။	လက််ရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရစန
�
စ််များ�း�ကိုု� ဖက််ဒရယ််နှင့််�
ှ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီရှုုထော�ာင့််�မှုု
	ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�	
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၅.၁။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�မှတဆင့််�
ှ
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််ထူူထော�ာင််ရန််
အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�	

၃၈

၅.၂ ။ ဖက််ဒရယ််ဝါါဒမှှ တဆင့််� ဒေ�သန္တတကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််ထူူထော�ာင််ရန််အတွွက််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�	

tudk;tum;rsm;
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ed'gef;
၂၀၁၀ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အကူးး�အပြော��ာင်းး�စတင််ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�
ချိိ�န််မှစ
ှ ၍ နိုု�င််ငံံတွင်းး�
ွ ၌ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုများ
ု �း�တွွင်် အများ�း�ဆုံးး��
ပါါဝင််ခဲ့့�သည့််� အပြ�န််အလှှန််ဆက််စပ််နေ�သော�ာ အခေါ်�်အဝေါ်�်စကားး�လုံးး��သုံးး�လုံးး
� �� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါ
သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီတို့့��ဖြ�စ််သည််။
အရေး�းပါါသည့််�အချျက််မှာာ�

နိုု�င််ငံံ၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််�

ဆက််လက််

ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ ပဋိိပက္ခခများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််
အားး�ဖြ�င့််�သာာလျှှင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််လိိမ့််�မည််ဟုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အရေး�းပါါ
သူူများ�း�က သိိမြ�င််လက််ခံလာ
ံ ာခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁) ရက််
နေ့�့တွွင်် တပ််မတော်�်�မှှ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူမှုုပြု�ုခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် ဤအမြ�င််ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ပင််
အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံ၏ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအင််အားး�စုုများ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုု
အဖွဲ့့��တို့့��၏ စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွက်် လှုုပ််ရှား��း
အားး�ထုုတ််မှုုကိုု�လည်းး� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�သည််။ ဤလှုုပ််ရှား��းအားး�ထုုတ််မှု၏
ု
အစိိတ််
အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ်၊် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�အကြား�း�
အာာဏာာခွဲဲဝေ�ခြ�င်းး�
�
၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ထံံသို့့� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု အာာဏာာလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�
စသည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာတို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အင််မတန််အရေး�းကြီး��သ
း ည််။
(Keil & Heinemann - Gruder, 2019).
လက််ရှိိ�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရစန
�
စ််သည်် ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�
ကြာ�ာအော�ာင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််သည့််�စနစ်် အဖြ�စ််တည််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ထိုု�သို့့�တည််ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
ကိုု� နိုု�င်ငံ
် ၏
ံ ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�တွွင်် သက််သေ�နှှင့််�တကွွ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါစနစ််ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�သစ်် ပုံံ�စံံဖြ�င့််�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�အားး�ဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� (သို့့��) ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��လုံးး��အားး�ဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု တစ််ခုုပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည်် - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
�
များ�း�အားး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� မှု
် ု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င်ငံ
် သားး�များ
ံ
�း� ပါါဝင််မှုု
မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� အသားး�ပေး�းသည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ပုံံ�ဖော်�်�ဖန််တီးး�
ပါါက ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ပိုု�ထိိရော�ာက််နိုု�င််သည််။
တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း� ရှိိ�သင့််�သည််ဟုု လက််ရှိိ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ကြ�သူူများ�း�အကြား�း� သဘော�ာတူူညီီမှုု ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည်် (အိိအိိတိုးး��လွွင််၊
၂၀၁၈)။ အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ်များ
် �း�သည်် ၎င်းး�တို့့�သ
� က််ဆိုင်
ု� ရာ
် ာ
ပြ�ည််နယ်များ
် �း�အတွွက်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�ကိုု� စတင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�ကာာ ၎င်းး�သည််
အဆိုု�ပါါပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် တရား�းဝင််နည်းး�လမ်းး�အရ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ထူူထော�ာင််
နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။ အနာာဂတ််ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�ကြား�း�မှုနှ
ု င့််�
ှ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
ပေး�းနိုု�င််မည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ဖြ�စ််ထွန်းး�လာ
ွ
ာနိုု�င််ချေ�ေရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�သည််
ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�

ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််

အရေး�းကြီး��သော�
း
ာ

ဆွေး�း�နွေး�း�ဖွွယ််ရာာ ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ�း� အနက််တစ််ခုုဖြ�စ််လာာပေ�လိိမ့််�မည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
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ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� ဆိုု�င််ရာာအယူူအဆကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််တွွင််
ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� စုုစည်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�နိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာရှိိ�ပေ�
ရာာ ၎င်းး�သည်် မျျက််မှော�ာ�က််အချိိ�န််တွွင်် အလေး�းထားး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််ပေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

ဖက််ဒရယ််စနစ််တွင်
ွ ်

ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�၏

အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�

အဘယ််နည်းး�။

ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အစိုးး�ရစန
�
စ််ကိုု� မည််သို့့� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုသင့််�ပါါသနည်းး�။ အစဉ််အလာာအရ ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုစန
ု စ််အတွွက်် ရှိိ�နိုု�င််သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�မှာာ� အဘယ််သို့့�နည်းး�။ ယင်းး�မေး�းခွွန်းး�
များ�း� အားး�ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပထမဦးးစွာာ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� အကြား�း�
ခွဲဲ�ခြား�း�သိိမြ�င်် ရန််အရေး�းကြီး��လိုု
း �အပ််သည််။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရဟူူသ
�
ည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� သက််ဆို�င်
ု ်ရာာဒေ�သ
များ�း�သို့့�� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာအကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ပေး�းအပ််သည့််� ရှေး�း�ရိုးး��ဆန််သည့််� ပုံံ�စံံများ�း�ဖြ�စ််ကာာ
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသည််မှာာ�

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျော့�့��ချျခြ�င်းး�ကိုု�

အဆုံးး��တိုု�င််

လျှော့�့��ချျထားး�သည့််�

သဘော�ာရှိိ�ပြီး��း ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််သည််ဟုု ဆိုု�ရပေ�မည််။ ယင်းး�တို့့��သည်် မကြာ�ာသေး�းမီီကာာလအတွွင်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာခဲ့့�သည့််� ပုံံ�စံံများ�း�ဟုုဆို�ရပါ
ု ါမည်် (Endicott, 2011)။ တိိတိိကျျကျျဆိုု�ရလျှှင်် ၎င်းး�ပုံံစံ
� ံများ�း�သည်် တစ််ဘက််
တွွင်် ဒေ�သန္တတရရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း� ကျျင်းး�ပပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကိုု
ု �
ရှိိ�စေ�သကဲ့့�သို့့��၊ အခြား�း�တစ််ဘက််တွွင်် ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ အလျျင််အမြ�န််တုုန့််�ပြ�န််လုုပ််ဆော�ာင််မှု၊ု
တာာဝန််ယူူမှု၊ု တာာဝန််ခံံမှုတို့့
ု �ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ကိုု
ွ
� အားး�ပေး�း
သည့််� စနစ််ဖြ�စ််ပေ�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအစီီအစဉ််၊ ၁၉၉၉)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု�

ပုံံ�ဖော်�်�သည့််�အခါါတွွင််

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသော�ာ

အခေါ်�်အဝေါ်�်သည််

ပိုု�မိုု�

ဆီီလျော်�်��သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။
ဤစာာတမ်းး�၏ အဓိိကရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တစ််ရပ််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းကိုု� အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�အထော�ာက််အကူူပြု�ုစေ�ရန််အတွွက််
ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံ အများ�း�အပြား�း�တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသော�ာ အယူူအဆကိုု� ပထမဦးးစွာာ�မိိတ််ဆက််မည််ဖြ�စ််ကာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််
တစ််ရပ််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အစီီအမံံများ�း�ကိုု� တင််ပြ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��နော�ာက််တွွင်် စာာတမ်းး�သည််
ဖက််ဒရယ််နိုုင်
� ငံ
် မျိုး
ံ �း��စုံံတို့့
� ၏
� ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရစန
�
စ််များ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့�၏
� အခြေ�ေခံံမူူများ�း�၊
ကျျင့််�သုံးး��ပုံံ�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လေ့�့လာာမှုုပြု�ုမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် အနော�ာက််တိုု�င်းး�
နိုု�င််ငံံများ�း�မှှ သက််တမ်းး�ရင့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်ခုု (ကနေ�ဒါါနှှင့််� ဆွွစ််ဇာာလန််) တို့့��နှှင့််�အတူူ အာာရှှဒေ�သတွင်းး�မှ
ွ ှ
နော�ာက််ပိုု�င်းး�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်ခုု (အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� နီီပေါ�ါ) တို့့��ကိုု� တင််ပြ�သွားး��မည််
ဖြ�စ််သည််။ ထို့့�နော
� �ာက််တွင်
ွ ် စာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င်ငံ
် ၏
ံ လက််ရှိိ�ဒေ�သန္တရအုုပ်
တ
ချုု
် �ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� ဆန်းး�စစ််ကာာ
အနာာဂတ်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တွင်
ွ ် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�အပ််မည့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ညွှှန််ပြ�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။ အဆုံးး��တွင်
ွ ်စာာတမ်းး�၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�၌ ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရ စနစ််နှှစ််ရပ််ကိုု� တင််ပြ�သွားး��မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ တစ််မျိုး�း��မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျော့�့��ချျခြ�င်းး�နည်းး�
လမ်းး�မှှ တဆင့််�ရယူူသည့််�ပုံံ�စံံနှှင့််� ဒုုတိိယတစ််မျိုး�း��မှာာ� စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််အပေါ်�်တွွင်် ချျဉ်းး�ကပ််
ရယူူသည့််� ပုံံစံ
� ံတို့့�ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််အတွွက်် ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�
သော�ာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရဟူူသည့််� အယူူအဆကိုု� ပထမဦးးစွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််လိုု�အပ််သည််။ ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရဟူူသည််မှာာ� နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ဒေ�သန္တတရလူူထုုနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််
ဆက််ဆံံမှုုရှိိ�သည့််� အလွှာာ�တစ််ရပ််ကိုု� ရည််ညွှန်းး�သ
ှ
ည်် (Bulmer၊ ၂၀၁၇)။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရလျှှင််
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရဟူူသည််မှာာ� တိုု�င်းး�၊ ခရိုု�င််၊ မြို့�့��နယ််၊ မြို့�့��နယ််ခွဲ�ဲ၊ စည််ပင််သာာယာာနယ််နိိမိိတ််၊
သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုစသည့််� သတ််မှှတ််သည့််� နယ််မြေ�ေတစ််ခုုအတွွင်းး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�
သည့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည်် (Pyidaungsu Institute၊ ၂၀၁၇)။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
�
စနစ််တစ််ရပ််၏ အရေး�းကြီး��သော�
း
ာ လက္ခခဏာာတစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�၏ “အထက််နှင့််�
ှ အော�ာက််နှစ်
ှ ်ရပ််လုံးး��
ကိုု� တာာဝန််ခံံမှုု” ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ၎င်းး�သည်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဒေ�သန္တတရပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု�
သာာမက အထက််အဆင့််�မှှ အစိုးး��ရထံံသို့့�ပါါ တာာဝန််ခံံရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�သည််
တစ််ပြ�ည််ထော�ာင်် စနစ််သုံးး��နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွင်
ွ ်ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�
တို့့��သည်် ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ ပိုု�မိုု�ရှိိ�ကြ�သည်် (Styler၊ ၂၀၀၅)။
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသည််မှာာ� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူများ�း�နှှင့််� နီးး�ကပ််စွာာ�ရှိိ�ပြီး�း�
ဒေ�သန္တတရဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ဒေ�သ၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ကိုု
ွ
� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် အဓိိက
ထားး�စူးး�စိုု�က််သည့််�

ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရတ
�
စ််ရပ််ပင််ဖြ�စ််သည််။

ပိုု�မိုု�၍

တိိကျျခိုု�င််မာာစွာာ�ဆိုု�ရလျှှင််

စစ််မှှန််သော�ာ [ဒေ�သန္တတရ] ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသည််မှာာ� ဒေ�သတွွင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ကာာ

ဒေ�သအတွွင်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�

ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ဖွယ်
ွ ်ရာာများ�း�ကိုု�

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�
ွ နှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််
များ�း�ရှိိ�သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည်် (Pyidaungsu Institute၊ ၂၀၁၇၊ စာာ ၆၆)။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�မြ�င့််�
ွ
မား�းစွာာ�ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန််အတွွက်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး�ရသ
�
ည်် ဗဟိုု�အစိုးး�ရ
� (သို့့�)� ပြ�ည််နယ်မှ
် အ
ှ စိုးး�ရထံ
�
မှ
ံ ှ လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ ာဏာာများ�း�စွာာ� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ရရှိိ�ရန််
လိုု�အပ််သည်် (Institute for Democracy and Electoral Assistance, Support to
Participatory Constitution Building in Nepal/UNDP, & Forum of Federations,
၂၀၁၄)။ ဤသို့့��လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုသည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျသည့််� ပုံံ�စံံများ�း�အနက်် အမြ�င့််�ဆုံးး��ပုံံ�စံံ
ဖြ�စ််သည့််� လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (devolution) ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််
(Box ၁ ကိုု� ရှုုပါါ)။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အာ
ွ
ာဏာာ၊
ဝင််ငွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ပါါဝင််ပြီး��း
၎င်းး�ပုံံစံ
� ံသည်် အခြား�း�မူူကွဲဲ�ပုံံ�စံံနှှစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည့််� - ဗဟိုု�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အာ
ွ
ာဏာာ စုုစည်းး�မှုုကိုု�
ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး� (de-concentration) (သို့့��မဟုုတ််) လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလွှဲဲ�အပ််
ထားး�ခြ�င်းး� (delegation of power) တို့့��ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည့််� အစဉ််အလာာဆန််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရစနစ််များ�း�နှှင့််� ခြား�း�နား�းပေ�သည််။ (Decentralization Thematic Team, ၂၀၁၇; Box ၁
ကိုု� ရှုုပါါ)။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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Box ၁။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသည့််� ပုံံ�စံံများ�း�

vkyfykdifcGifhtmPmvTJajymif;ay;tyfjcif;

(DEVOLUTION)
သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသည့််� ပုံံ�စံံတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််� ပြ�ည််သူအာ
ူ ာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��တစ််ခုုထံံသို့့� တာာဝန််ယူူမှုများ�း
ု �၊ အဆုံးး��အဖြ�တ််
ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေဖန််တီးး�နိုု�င််သည့််�အခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု�
အပြ�ည့််�အဝ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ထိုု�ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ပြ�ည််
သူ့့�အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး��း အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််
သည့််� အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��ထံံမှှ သီးး�ခြား�း�အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�ကာာ ၎င်းး�၏ လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�
အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး�� ရန််နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူနှ
ူ ှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ တာာဝန််များ�း�ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�ပြီး��း ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ထားး�သည့််� ပထဝီီနယ််နိိမိိတ််များ�း� ရှိိ�ရမည််။

vkyfykdifcGifhtmPmukd,fpm;vTJtyfxm;jcif;

(DELEGATION)
သည်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုပို
ု �င်းး
ု �ဆိုု�င််ရာာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျသည့််�ပုံံ�စံံတစ််မျိုး��း �
ဖြ�စ််သည််။ ဗဟိုု�အစိုးး��ရကိုု� တာာဝန််ခံံသော�ာ (သို့့��) ဗဟိုု�အစိုးး��ရမှှ အပြ�ည့််�အဝ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှယ်
ှ ်အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (သို့့��) ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တစ််ချို့့��� တစ််ဝက််ကို�သာ
ု ာ ရရှိိ�ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရလက််အော�ာက််ခံံတို့့�
အားး� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာတို့့��အားး� ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ� ကျျင့််�သုံးး�� စေ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

A[kdrS yg0ifywfoufrIavsmhcsjcif;

(DE-CONCENTRATION)
မှာာ� ဗဟိုု�မှှအာာဏာာကိုု� နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� ဖြ�န့််�ဝေ�မှုုမျှှသာာဖြ�စ််ပြီး��း ဗဟိုု�အစိုးး��ရက
သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သည့််� ပြ�ည််သူ့့�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုရေး�းရာာ တာာဝန််များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထံံသို့့� လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််� အာာဏာာလျော့�့��ချျပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း
၎င်းး�ပုံံစံ
� ံတွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရထံံသို့့�သာာ တာာဝန််ခံံရသည့််�
အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�လည်းး� မရှိိ�ပေ�။ တစ််နည်းး�ပြော��ာရလျှှင််
ဗဟိုု�မှှ သတ််မှတ်
ှ ်ပေး�းသည့််� အလုုပ််တာာဝန််များ�း�ကိုု� အော�ာက််ခြေ�ေမှှ
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည််။
(Kundishora ထံံမှမွ
ှ ွမ်းး�မံံသုံးး�စွဲဲ
� �သည််, ၂၀၀၉)
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ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (Devolution) အပြ�င််
subsidiarity principle ဟုုခေါ်�်သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�ကျျင့််�သုံးး�နိုု
� �င််သော�ာ ပြ�ည််သူနှ
ူ ှင့်�်အနီးး�ဆုံးး��အဆင့််�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သို့့�� ပေး�းအပ််လုုပ််ဆော�ာင််စေ�ခြ�င်းး� ပေါ်�်တွွင််လည်းး� အခြေ�ေခံံသည်် (Broadway & Shah၊ ၂၀၀၉)။
Subsidiarity principle အရ “လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး��အဆင့််�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ထားး�ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး�� သင့််�သည််”ဟုု ဆိုု�သည်် (Institute for Democracy and Electoral
Assistance, Support to Participatory Constitution Building in Nepal/UNDP, & Forum of
Federations, ၂၀၁၄, စာာ-၆၁)။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်�်� ဤအခြေ�ေခံံယူူဆချျက််သည်် နိုု�င််ငံံကိုု� အော�ာက််ခြေ�ေ
မှှစ၍ အခြေ�ေခံံတည််ဆော�ာက််ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ တာာဝန််များ�း�ကိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အနိိမ့့်�ဆုံးး��အဆင့််�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
ထံံသို့့� လွှဲဲ�အပ််လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််ဟူူသည့််� အယူူအဆအပေါ်�်တွွင်် တည််ဆော�ာက််ထားး�သည်် (federal,
state or local; Bieri & Wenger၊ ၂၀၁၈)။ မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ�း�အတွွင်းး�က ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� အထူးး�သဖြ�င့််�
ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ�း� (Box ၂ ကိုု�ရှုုပါါ) နှှင့််� နိုု�င််ဂျီးး��ရီး�ယားး�
း
နှှင့််� နီီပေါ�ါကဲ့့�သို့့�� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွင်
ွ ် ဖက််
ဒရယ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််လာာခဲ့့�ကြ�သည့််�နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�တွွင်် subsidiarity principle
ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််အချျက််မှာာ� ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� သက််တမ်းး�အရင့့်�ဆုံးး�� ဖက််
ဒရယ်် နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့််� အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် subsidiarity principle ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�
(Box ၃ ကိုု� ရှုုပါါ)။

Box ၂။ Subsidiarity principle နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ
	ဥရော�ာပ ပဋိိညာာဉ်် (European Charter for Local Self-Government)

ဒေ�သန္တတရအဆင့််�များ�း�သို့့�� တတ််စွွမ်းး�သမျှှလုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာပေး�းအပ််
ခြ�င်းး� (Subsidiarity Principle) သည်် ၁၉၈၅ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ဥရော�ာပ
ကော�ာင််စီီ (Council of Europe) က ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်
အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ ဥရော�ာပ ပဋိိညာာဉ််၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု
ဖြ�စ််လာာခဲ့့�ပြီး��း ၊ ယင်းး�သည်် မား�းစ််ထရစ််သဘော�ာတူူညီီချျက်် (Maastricht
Treaty) မတိုု�င််မီီကပင်် ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�ရမည်် ။ ထိုု�ဥပဒေ�
ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�၏ ပုုဒ််မ ၄၊ စာာပိုု�ဒ်် ၄ တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာာ� “ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�သို့့��ပေး�းအပ််ထားး�သော�ာ
လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�သည်် ပုံံမှ
� န်
ှ ်အားး�ဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝဖြ�စ််ကာာ
သီးး�သန့််�ဖြ�စ််ရမည််။ ဥပဒေ�အရ ပြ�ဌာာန်းး�သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�ချျက််များ�း�မှှလွဲဲ�၍
၎င်းး� လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဗဟိုု� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အခြား�း�
အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ပျျက််ပြား�း�စေ�ခြ�င်းး�၊ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�များ�း� မရှိိ�စေ�ရ”
ဟူူ၍ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပဋိိညာာဉ််၏ ပုုဒ််မ ၂ တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေခံံမူများ�း
ူ �ကိုု� အာာမခံံထားး�ပြီး��း ပြ�ည််တွင်းး
ွ �
ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုသင့််�
ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။”
(Council of Europe၊ ၁၉၈၅၊ စာာ-၂)
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
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Box ၃။ အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� Dillon’s Rule နှှင့််� Home Rule

ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� သက််တမ်းး�အရင့့်�ဆုံးး�� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့််� အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ၎င်းး�၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစနစ််တွင်
ွ ် Dillon’s Rule
နှှင့််� Home Rule ဟုုခေါ်�်သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပုံစံ
ံ� ံများ�း�ကိုု� ဂုုဏ််ယူဝ
ူ င့််�ကြွား�း��
စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ Dillon’s Rule သည်် အိုု�င််အိုု�ဝါါပြ�ည််နယ််
တရား�းရုံးး�� ချုု�ပ်် (supreme court) တရား�းသူူကြီး��း တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ John F.
Dillon ၏ ၁၈၆၈ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကို�ု ရည််ညွှှန်းး�
သည််။ ယင်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွင်
ွ ် သူူက အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််သည််
ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�လျှှင်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�သည််
ပြ�ည််နယ််၏ ခြေ�ေလက််များ�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရသာာ
တည််ရှိိ�နိုု�င််သည််ဟူ၍
ူ ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တရား�းသူူကြီး��း ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
သည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�အကြား�း� ပိုု�မိုု�တူူညီီမှုုဖြ�စ််
စေ�ခဲ့့�ပြီး��း ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး�� စား�းပြု�ုမှုုများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််ရန်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ Home Rule မှာာ� ၁၈၇၁
ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တရား�းသူူကြီး��း Cooley ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�သည််
တရား�းသူူကြီး��း Dillon ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကို�ု ဆန်းး�စစ်် စိိန််ခေါ်�်သည််။
Cooley ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွင်
ွ ်မူူ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််၏
ဝင််ရော�ာက််စွက်
ွ ်ဖက််မှုမပါ
ု ါရှိိ�ဘဲဲ အချို့့���သော�ာ လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု�
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဖြ�င့််� ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််ကြ�သည််။
ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် အဆိုု�ပါါ rule နှှစ််ခုုလုံးး�� ကိုု� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစနစ််တွင်
ွ ်
ကျျင့််�သုံးး�� လျျက််ရှိိ�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�သည််
ပြ�ည််နယ််၏ ခြေ�ေလက််များ�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရများ�း�၏ မည််သည့််�စွွက််ဖက််မှုမျိုး�
ု �း �မျှှ မပါါရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ တာာဝန််
များ�း�၊ အာာဏာာများ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ကျျင့်�သုံးး
် �� နိုု�င််ကြ�သည််။ ယင်းး�အချျက််
သည်် အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစနစ််ကို�ု တမူူထူးး�ခြား�း�
စေ�သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�သည်် အခြား�း�ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင််
ကဲ့့�သို့့�� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း မဏ္ဍိုု�င််၏ အဆုံးး��အဖြ�တ််
ဖြ�င့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏
အဆုံးး��အဖြ�တ််ဖြ�င့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။
(Russel & Bostrom၊ ၂၀၁၆)
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Subsidiarity အခြေ�ေခံံမူူကိုု� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင်် နှှင့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််များ�း�တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် မတူူညီီ
သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း�ရှိိ�သည််။ တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စနစ််များ�း�တွွင်် နိုု�င််ငံံများ�း�သည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (devolution) ဖြ�င့််�သာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည်် (ပုံံ� ၁ ကိုု�
ရှုုပါါ)။ အခြား�း�တစ််ဘက််တွင်
ွ ်မူူ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� အာာဏာာ
မျှှဝေ�နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�နှှစ််ခုုရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အချို့့���သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သီးး�သန့််�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ ပြ�ည််နယ််များ�း�ထံံသို့့� ပထမဦးးစွာာ�
ဖြ�န့််�ဝေ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််နယ််များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�
ထံံသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မျှှဝေ�ကြ�သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည််
dyadic system ဟုုခေါ်�်သည့််� စနစ််ဖြ�စ််ပြီး��း ပြ�ည််နယ််များ�း�က ဖန််တီးး�ပုံံ�ဖော်�်�လိုု�က််သည့််� အရာာများ�း�ဖြ�စ််ကြ�
သည်် (Box၄ - က ကိုု�ရှုုပါါ)။ အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�တွွင််မူူ ဖက််ဒရယ််အဆင့််� ဥပဒေ�များ�း�မှှ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� အာာဏာာကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််နိုု�င််ကြ�သည််။ ၎င်းး�စနစ််ကိုု� triadic ဟုုခေါ်�်
သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�စနစ််သည်် အစိုးး�ရ
� ၏ အဆင့််�သုံးး��ဆင့််�လုံးး�� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ ဒေ�သန္တတရ၊
Box ၄-ခ ကိုု�ရှုုပါါ) အကြား�း�တွွင်် အပြ�န််အလှှန််ဆက််သွွယ််မှုုကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုလျျက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တစ််ခုုမှာာ� ရော�ာနှော�ာ�ထားး�သော�ာစနစ်် ပုံံ�စံံဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ
များ�း�ကိုု� (dyadic system တွွင််ကဲ့့�သို့့�) ပြ�ည််နယ််များ�း�က ဖန််တီးး�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှင့််�
ှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုပါ
ု ါရှိိ�သည်် (Box ၄-ဂ၊ Belser၊ ၂၀၁၈ ကိုု�ရှုပါ
ု ါ)။

ပုံံ� ၁။ လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (devolution of power) ဖြ�င့််�
Subsidiarity အခြေ�ေခံံမူကို
ူ �ု တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

A[kdtpkd;&

a'oEÅ&udk,fykdiftpkd;&

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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Box ၄။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� စုံံလ
� င််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�

u/ DYADIC pepf
Dyadic

zuf'&,ftpkd;&

စနစ််တွွင််

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည််

ဖက််ဒရယ်် အစိုးး�ရအော�
�
ာက််တွင်
ွ ် မရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််နယ်များ
် �း�၏ သီးး�သန့််�
အာာဏာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အော�ာက််တွင်
ွ ် တည််ရှိိ�သည််။ တစ််နည်းး�ဆိုု�
ရသော်�်�

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု�

ပြ�ည််နယ််များ�း�၏

လက််အော�ာက််ရှိိ� ယူူနစ််များ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််သည််။ ပြ�ည််နယ််
a'oEÅ&
udk,fykdiftpkd;&

tzGJU0ifjynfe,f

များ�း�မှှ

ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ

သို့့��မဟုုတ််

ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် ပြ�ဌာာန်းး�သော�ာဥပဒေ�များ�း�အရ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�
အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� လွှဲဲ�အပ််
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� dyadic စနစ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရ
� ၏ အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုမှုုမပါါရှိိ�ဘဲဲ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�နှှင့််� ဗဟိုု�အဆင့််�အကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု� အာာမခံံနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။

c/ TRIADIC pepf
Triadic

စနစ််သည််

အစိုးး�ရ
� အဆင့််�

zuf'&,ftpkd;&

သုံးး��ဆင့််�ပါါဝင််သော�ာ

ဖက််ဒရယ််စနစ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� ် အစိုးး�ရများ
� �း�
ကိုု� ဖက််ဒရယ််အဆင့််�က ကွွပ််ကဲဲပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အားး�လုံးး�ထံ
� ံသို့့�
သတ််မှတ်
ှ ်ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဤစနစ််တွွင်် အစိုးး�ရ
� အဆင့််�သုံးး��
ဆင့််�လုံးး��သည််

အပြ�န််အလှှန််

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကိုု
ု �

a'oEÅ&
udk,fykdiftpkd;&

tzGJU0ifjynfe,f

အခြေ�ေခံံလျျက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရသည််။

c/ a&maESmpepf

zuf'&,ftpkd;&

ရော�ာနှော�ာ�စနစ််သည်် dyadic ဖက််ဒရယ််စနစ််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ
သော်�်�လည်းး� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််�မှှ အသိိအမှှတ်ပြု် �ုမှုုပါါဝင််သည််။ ဆိုုလိုု
� သ
� ည််မှာာ� ဒေ�သန္တတရ

a'oEÅ&
udk,fykdiftpkd;&

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�
tzGJU0ifjynfe,f

ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ဥပဒေ�များ�း�က
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤစနစ််တွွင်် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ဗဟိုု�အဆင့််�၏ အထော�ာက််အကူူပြု�ု
အဖွဲ့့��များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ လိုု�အပ််သည််များ�း�ကိုု� ကူူညီီ
လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ဖြ�စ််သည််။
(Belser ၊ ၂၀၁၈)
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tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ဆိုုရ
� သော်�်� ဒေ�သန္တတအစိုးး�� ရနှှင့်�် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပို
် င်
ု� အ
် စိုးး�� ရများ�း�အကြား�း� အဓိိက

ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
၁။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည််

subsidiarity

အခြေ�ေခံံမူနှ
ူ ှင့််�

အာာဏာာကိုု�

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််မှုု

(devolution) ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပြီး��း ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရမှာာ�
�
မူူ ဗဟိုု�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာစုုစည်းး�မှုုကိုု�
ဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး� (de-concentration) သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလွှဲဲ�အပ််ထားး�ခြ�င်းး�
(delegation) တို့့��တွွင််သာာ အခြေ�ေခံံသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တစ််ရပ််
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� အော�ာက််အဆင့််�မှှ အထက််သို့့� အာာဏာာမျှှဝေ�ချျဉ်းး�ကပ််ပုံဖြ�င့််�
ံ�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး��း
ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရတွ
�
င်
ွ ်မူူ အထက််မှအော�
ှ
ာက််သို့့� အာာဏာာလျှော့�့��ချျကျျင့််�သုံးး��သည််။
၂။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် ဖက််ဒရယ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယူူနစ််များ�း�မှှ ခွဲဲ�ထွက်
ွ ်ပြီး��း သီးး�ခြား�း�
အစိုးး��ရအလွှာာ�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ကာာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရမှာာ�
�
မူူ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရယူူန
�
စ််အဖြ�စ််သာာမက ပြ�ည််နယ််
(သို့့��) ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ လက််အော�ာက််ခံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််ပါါ တာာဝန််နှှစ််ခုု
ထမ်းး�ဆော�ာင်် ရသည််။
၃။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာကော�ာင််စီီများ�း�၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းများ�း�အတွွက်် တာာဝန််ထမ်းး�
ဆော�ာင််မည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ခန့််�ထားး�နိုု�င််သည််။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရတွ
�
င်
ွ ်မူူ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
ခန့််�ထားး�သော�ာ ဗဟိုု�မှှအာာဏာာပိုု�င််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံရသည််။
၄။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည််

ဒေ�သန္တတရဥပဒေ�နှှင့််�

ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု�

တာာဝန််ခံံသော�ာ

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�ဖြ�င့််� ကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ ဗဟိုု�မှှ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ၎င်းး�
ကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခြ�င်းး�၊ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�ပေ�။ ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရတွင်
ွ ် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�က ထိုု�ကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ သို့့��မဟုုတ်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
အားး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််ကြ�ပြီး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွပ်
ွ ်ကဲဲသော�ာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�တွွင်် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�၊
လွှှမ်းး�မိုး��း သို့့��မဟုုတ်် ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာမရှိိ�ပေ�။ .
၅။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရတွင်
ွ ်

အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုရန််

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ပြား�း�စွာာ�ရှိိ�သော်�်�လည်းး�

ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရတွ
�
င်
ွ ်မူူ မိိမိိသဘော�ာဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််သည့််�အခွွင့််�အာာဏာာ အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�
သည်် (Kaur, ၂၀၁၀)။

နော�ာက််ဆုံးး��တွင်
ွ ် အခြား�း�ဆက််စပ််သော�ာ အယူူအဆတစ််ခုုမှာာ� ဒေ�သန္တတရစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုဖြ�
ု စ််ပြီး��း ၎င်းး�ကိုု�
ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ထက််ပိုု�၍ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ သဘော�ာဖြ�င့််� နား�းလည််
သဘော�ာပေါ�ါက််ကြ�သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ သက််ဆို�င်
ု ်သူူများ�း� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ရှုုထော�ာင့််�အမြ�င််များ�း� ပါါဝင််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစွာာ�
ဆိုု�ရလျှှင်် ဒေ�သန္တတရစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုတွ
ု ွင်် ဒေ�သန္တတရ (ကိုု�ယ််ပိုု�င််) အစိုးး��ရသာာမက အခြား�း�ဆက််စပ််သက််ဆို�င်
ု ်
သူူများ�း�နှှင့််� တရား�းဝင််အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�၏ တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့််� သွွယ််ဝိုု�က််အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�၊ အစိုးး��ရအဆင့််�
ဆင့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ၊� အရပ််ဖက််လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�၊ ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ၊ ဒေ�သန္တတရလူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ နိုု�င််ငံံသားး�-အစိုးး��ရ
တို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံတုုန့််�ပြ�န််မှုုများ�း�၊ အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�စသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�လည်းး� ပါါဝင််သည်် (Manor၊ ၂၀၁၃)။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်�်� ဒေ�သန္တတရစီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််မှုသ
ု ည်် အစိုးး�ရစန
�
စ််တစ််ခုုမဟုုတ််ဘဲဲ ယင်းး�စနစ််ကိုု� လည််ပတ််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ကာာ၊
အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ဆက််စပ််သက််ဆို�င်
ု ်သူူမျိုး�း��စုံံတို့့
� �၏ စုုစည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုလိုု
ု �အပ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�သန္တတရ
(ကိုု�ယ််ပိုု�င််) အစိုးး�ရသ
�
ည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််အစုုအဖွဲ့့��ကိုု� ရည််ညွှန်းး�သော်�်�လည်းး�
ှ
ဒေ�သန္တတရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�ရှိိ� အစိုးး��ရ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််။ ဒေ�သန္တတရ (ကိုု�ယ််ပိုု�င််) အစိုးး�ရ
� နည်းး�တူူပင်် ဒေ�သန္တတရစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််
မှုုသည််လည်းး� တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််နှင့််�
ှ ဖက််ဒရယ််စနစ်် နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွင်
ွ ် ရှိိ�သည််။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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2.1/ a'oEå&udk,fykdiftpkd;&\
tusKd;aus;Zl;rsm;
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�အနက််တစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင််
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုကိုု
ု � ခိုု�င််မာာတော�ာင့််�တင်းး�စေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ပိုု�မိုု�၍ ခိုု�င််မာာစွာာ�ဆိုု�ရ
လျှှင်် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရကိုု
�
� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�ကရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြော��ာက််ထားး�ပြီး�း� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူ
များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပေ�ရာာ အစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််သူူနှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�ကပ််စွာာ�တည််ရှိိ�ပေ�သည််။ ပြ�ည််သူူနှှင့််� ပိုု�မိုု�နီးး�စပ််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့� နား�းလည််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရသည်် ထိိရော�ာက််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းအပ််နိုု�င််ပြီး��း ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင်် တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုု
များ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းနိုု�င််သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ၎င်းး�သည်် တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု�လည်းး�
မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််သည််။ ပုံံ�မှှန််ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဒေ�သန္တတရရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�မှှတဆင့််� ပြ�ည််သူူများ�း�သည််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�လာ
ွ ာကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းသိိမြ�င််နား�းလည််မှုကိုု
ု �လည်းး�
မြှ�ှင့််�တင််လာာနိုု�င််ကြ�ကာာ အဆုံးး��သတ််တွင်
ွ ် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�သည်် (Manor ၊ ၂၀၁၃)။
နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုအရဆိုု�လျှှင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုုကိုု�လည်းး�
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််မှုအ
ု ရ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�
အတွွင်းး�တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် လူူတိုု�င်းး�ထိိတွေ့�့�ပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််သည့််�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�သည်် စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအုုပ််စုုများ�း�အကြား�း�တွွင်် အပြ�န််အလှှန််
ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� တိုးး�ပွား��
� းစေ�ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တွင်
ွ ် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််�
တည််ငြိ�ိမ််မှုကိုု
ု � ခိုု�င််မာာစေ�နိုု�င််သည််။
ကျားး��၊မ ဆိုု�င််ရာာတန်းး�တူူရေး�း ရှုုထော�ာင့််�မှှဆို�ရလျှ
ု
ှင််လည်းး� ဒေ�သန္တတရနိုု�င််ငံံရေး�းသည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျ
သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း� ပါါဝင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကိုု
ု � မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် နေ�ရာာ
ကော�ာင်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�တာာ(ခွဲဲ�တမ်းး�)တစ််ခုုကိုု� အာာမခံံပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတဆိုု�င််ရာာအရေး�းကိိစ္စစ
များ�း�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်၊ အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုပြီး��း ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ကျားး��၊မဆိုု�င််ရာာတွွင််
ပိုု�မိုု�၍ ဂရုုပြု�ုလုုပ်် ဆော�ာင််နိုု�င််ကြ�ပြီး�း� ကျားး��၊မဆိုု�င််ရာာ အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုုလည်းး� အားး�ကော�ာင်းး�လာာကာာ ဒေ�သ
အတွွင်းး�နေ�ထိုု�င််သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ�း�မှှတဆင့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု�

မျှှတစွာာ�

လက််လှမ်းး�မီီ
ှ

ရယူူသုံးး��စွဲဲ�လာာနိုု�င််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််

(International Knowledge Network of Women in Politics, ၂၀၁၈)။
နော�ာက််ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းရှုုထော�ာင့့်�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည်် ဒေ�သန္တတရ
အရေး�းကိိစ္စစများ�း�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ၊ အရပ််ဖက််လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�တို့့��နှှင့််� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သည််။

အစိုးး�ရမ
� ဟုုတ််သော�ာ

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�နှှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�သစ််တီီထွင်
ွ ်ခြ�င်းး�များ�း�သည်် ပိုု�မိုု�ပြု�ုလွွယ််ပြော��ာင်းး�လွွယ််ရှိိ�ကာာ အစိုးး�ရ
� ၏
ဝန််ဆော�ာင််မှုသ
ု က််သက််ဖြ�င့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ခက််ခဲဲသော�ာ ဒေ�သန္တတရ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ထင််ဟပ််လာာနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည်် (Rohrer & Marthaler ၊ ၂၀၁၂)။
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tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

2.2/ a'oEå&udk,fykdiftpkd;&
tzGJYtwGuf tpDtrHrsm;
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တိုု�င်းး�တွင်
ွ ် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
အစီီအမံံ ငါးး�မျိုး�း��ရှိိ�သည််။

1/ Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;
ပထမဦးးစွာာ�အားး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�များ�း�၏ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှင့််�
ှ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ကွွပ််ကဲဲမှုမရှိိ�လျှ
ု
ှင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�မှုု
မရှိိ� ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဥပဒေ�ပြ�ဌာာန်းး�သတ််မှတ်
ှ ်ပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ကွွပ််ကဲဲရန််အတွွက်် မည််သည့််�အဆင့််�တွွင််ရှိိ�သော�ာ အစိုးး�ရ
� ( ပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု) သည်် တာာဝန််ရှိိ�သည််ကိုု� ပထမဦးးစွာာ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊

ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�မှှ ပြ�ဌာာန်းး�သော�ာ ဥပဒေ�၊ သို့့��မဟုုတ််
ပြ�ည််နယ််အဆင့််�မှှ

ပြ�ဌာာန်းး�သော�ာဥပဒေ�များ�း�ဖြ�င့််�

တရား�းဝင််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုု�င််သည််

(Broadway & Shah ၊ ၂၀၀၉)။ အရေး�းကြီး��း အချျက််အနေ�ဖြ�င့််� မှှတ််သားး�ရန််မှာာ� ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� တရား�းဥပဒေ�အရအသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုသည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�နှှင့််�

ဒေ�သန္တတအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတွွင််ရှိိ�သော�ာ

အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�

ဖော်�်�ပြ�

သတ််မှှတ််ပေး�းပေ�ရာာ ၎င်းး�သည်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သော�ာ အာာဏာာများ�း�၏ အကန့််�အသတ််ကိုု�လည်းး�
ဖော်�်�ပြ�နေ�ပေ�သည််။

2/ tkyfcsKyfrIqkdif&m tpDtrHrsm;
အကန့််�အသတ််နှှင့််�သာာရှိိ�သော�ာ အာာဏာာများ�း�သည်် မည််သည့််�အစိုးး�ရကိုု
�
�မဆိုု� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််
များ�း�ကိုု� အကန့််�အသတ််နှှင့််�သာာ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ပေ�ရာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတွွင်် ၎င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�ကိုု� သတ််မှတ်
ှ ပေး
် �းခြ�င်းး�သည််
မဖြ�စ််မနေ�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််
များ�း�၏ ကွဲဲ�ပြား�း�ပုံံအ
� ပေါ်�်မူူတည််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�ကိုု�
အထက််အဆင့််� အစိုးး�ရများ
� �း�ဖြ�စ််သော�ာ ဗဟိုု�အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တို့့��တွွင်် သတ််မှတ်
ှ ်
ပေး�းနိုု�င််သည််။ အချို့့���လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�ကိုု� သီးး�သန့််�အာာဏာာများ�း�အဖြ�စ််
သတ််မှတ်
ှ ပေး
် �းနိုု�င်သ
် ည််။ ဆိုုလိုု
� သ
� ည််မှာာ� အခြား�း�အဆင့််�အစိုးး�ရများ
� �း� ပါါဝင််ပတ်သ
် က်် ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
၎င်းး�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွင်
ွ ် ဥပဒေ�အရ မတူူညီီသော�ာ
အစိုးး��ရအဆင့််�များ�း�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�သည်် ထပ််တူူကျျနေ�တတ််သည််။ ထိုု�အခါါတွွင််
၎င်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာများ�း�သည်် ပူးး�တွဲဲ� သို့့��မဟုုတ်် မျှှဝေ�ထားး�သော�ာ တာာဝန််များ�း�ဖြ�စ််လာာ
ကာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� အထက််အဆင့််�အစိုးး��ရများ�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ အကော�ာင််
အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�ရသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အချျက််မှာာ� အချို့့���သော�ာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ
များ�း�သည်် ဥပဒေ�များ�း�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင််
ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာတတ််သည််။ ၎င်းး�အာာဏာာအမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� အထူးး�သဖြ�င့််�
ဒေ�သန္တတရဆိုု�င််ရာာ

အရေး�းအရာာများ�း�တွွင််

ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ကြ�ပြီး�း�

ဆင််ခြ�င််တုံံတရား�
�
းနှှင့််�အညီီ

သင့််�မြ�တ််သလိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အာာဏာာများ�း� (discretionary powers) ဟုုခေါ်�်
ကြ�သည်် (Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉)။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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တာာဝန််များ�း�နှှင့််�

အာာဏာာများ�း�အပြ�င််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အစီီအမံံများ�း�သည််

အခြား�း�

အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ်် ကိိစ္စစတစ််ရပ််ကိုု�လည်းး� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှင်းး�ရသ
ှ
ည််။ ၎င်းး�မှာာ� - ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် မည််သည့််�အဆင့််�သည်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််�ဖြ�စ််သင့််�သနည်းး�ဟူူသော�ာ
မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - နိုု�င််ငံံတစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ရ ခရိုု�င််
များ�း� သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��နယ််များ�း�သည်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််�များ�း�ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး��း အော�ာက််အဆင့််�များ�း�သည််
မြို့�့��နယ််များ�း�၊ မြို့�့��များ�း�၊ ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�များ�း� ဖြ�စ််နိုု�င််သည်် (Newton၊ ၁၉၈၂)။
အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင်် အဆင့််�များ�း�စွာာ�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�သည်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း� မလိုု�အပ််ဘဲဲ များ�း�ပြား�း�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ကြ�န့််�ကြာ�ာစေ�ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

3/ EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�ပင်် စစ််မှှန််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏
တရား�းဝင််မှုသ
ု ည်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� လွွတ််လပ််ပြီး��း တရား�းမျှှတ
သော�ာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�အပေါ်�် မူူတည််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၊
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု၊ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အချိုး�း��အစား�းတို့့��သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
နည်းး�ကျျ ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တစ််ခုုအတွွက်် မဖြ�စ််မနေ�လိုု�အပ််သည့််� အရာာများ�း�
ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုနှှင့််�

ပါါဝင််သည့််�

အချိုး�း��အစား�းသတ််မှတ်
ှ ်သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း� ပါါဝင််မှုတို့့
ု �သည်် ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�းကြီး��သည့််�
း
ကိိစ္စစရပ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။

4/ b@ma&;qkdif&m tpDtrHrsm;
ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��တစ််ခုုတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် တာာဝန််များ�း� ပြ�ည့််�စုံံစွာာ�ရှိိ�သော်�်�လည်းး�
�
ဘဏ္ဍာာရေး�းအရလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကင်းး�မဲ့့�နေ�လျှှင်် သဘော�ာသဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� ယင်းး�တာာဝန််
များ�း�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲအတားး�အဆီးး�များ�း� ရှိိ�နေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
သို့့��ဖြ�စ််ရာာ

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရအတွွက််

အစီီအမံံများ�း�ပြု�ုရာာတွွင််

အခွွန််အခများ�း�

ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊ ဒေ�သန္တတရ ရသုံးး��မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ မြူ�ူနီီစီီပယ််ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ရယူူ
ခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး�ရ
� အဆင့််�ဆင့််�များ�း�အကြား�း� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််မှုများ
ု �း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့နှ
� င့််�
ှ သက််ဆိုင်
ု� ်
သော�ာ အာာဏာာများ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ�
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််များ�း�တွွင်် အတိိအကျျသတ််မှတ်
ှ ်
ထားး�သော�ာ ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��တည်းး�ရှိိ�သည််မဟုုတ််ပေ�။ သို့့��သော်�်� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ပြီး��း နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ�း�
အကြား�း�တွွင််မူူ ၎င်းး�တို့့��၏ ကြွ�ွယ််ဝချျမ်းး�သာာမှုု၊ ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေ� သဘော�ာ
သဘာာဝတို့့��နှှင့််� ဆက််စပ််၍ အခြေ�ေခံံကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�ရှိိ�သည်် (Shah & Shah ၊ ၂၀၀၆)။
တိိတိိပပဆိုု�ရလျှှင်် အိိမ််ခြံ�ံမြေ�ေအခွွန််၊ ဝင််ငွေ�ေခွွန််၊ အသုံးး��ပြု�ုခများ�း�သည်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ပြီး��နိုု
း �င််ငံံများ�း�
အတွွက်် အဓိိကဘဏ္ဍာာရေး�း အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲနိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�မှာာ�မူူ အထက််အဆင့််� အစိုးး��ရများ�း�ထံံမှှ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ငွေ�ေများ�း�အပေါ်�်တွွင််သာာ
အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� မှီီ�ခိုု�ကြ�သည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ�း� အတွွက်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ မူူအခြေ�ေခံံမူူများ�း�နှှင့််�ပတ််သက််၍ဆိုု�ရလျှှင်် subsidiarity principle သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�း
ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု�

တတ််နိုု�င််သမျှှ

အနိိမ့််�ဆုံးး��အဆင့််�

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ထံံသို့့�

ပေး�းအပ််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�သည််။ သို့့��မှသာ
ှ ာ ထိိရော�ာက််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု ှင့််� ဒေ�သန္တတရ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််

(Boradway & Shah ၊ ၂၀၀၉)။
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မြ�န််ဆန််စွာာ�

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််

4/ tpkd;&tqifhqifhtMum; tpDtrHrsm;
နော�ာက််ဆုံးး��တွင်
ွ ် ဥပဒေ�အရ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် အခြား�း�အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�
များ�း�နှှင့််� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း)
လုုပ််ဆော�ာင််ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််စနစ််တွင်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််-ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််�များ�း�အကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုုသည်် ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအတွွက်် ပင််ကိုု�ယ််
အားး�ဖြ�င့််� အရေး�းကြီး�း�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ယင်းး�အစိုးး�ရ
� အဖွဲ့့��အစည်းး�အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါတို့့��အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
က။ အစိုးး��ရအဖက််ဖက််မှပါ
ှ ါဝင််သော�ာ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပုံံစံ
� ံများ�း�နှှင့််� ယန္တတရား�းများ�း� ထားး�ရှိိ�ရန််
ခ။	ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�ထံံသို့့� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�
မျှှဝေ�ရန််
ဂ။	ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရေး�း ယန္တတရား�းများ�း�ထားး�ရှိိ�ရန််
ဃ။	ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထကော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�ရန််
င။	တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလွှဲဲ�အပ််ပေး�းခြ�င်းး�အားး� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� အဆင့််�မြှ�ှင့််�
တင််ရန််နှှင့််�
စ။ အခြား�း�သော�ာ အလေ့�့အထကော�ာင်းး�များ�း�အတွွက်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
(European Committee on Local and Regional Democracy ၊ ၂၀၀၇)
ဤသို့့�� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-ပြ�ည််နယ််-ဒေ�သန္တတရ အစိုးး�ရ
� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အကြား�း� အထက််အော�ာက််
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�အပြ�င်် မတူူညီီသော�ာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�အကြား�း�တွွင်် ရေ�ပြ�င််ညီီ
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဤဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင်် တရား�းဝင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ကြ�လေ့�့ရှိိ�
သည်် (Philimore၊ ၂၀၁၃)။ အချို့့���သော�ာအခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�
သည်် အခြေ�ေအနေ�အရ အချို့့���သော�ာ ကဏ္ဍများ�း�အတွွင်းး�တွင်
ွ ် အလွွတ််သဘော�ာ အချျင်းး�ချျင်းး�
အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည်် (Philimore၊ ၂၀၁၃)။
အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အစီီအမံံငါးး�မျိုး�း��သည်် တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု အပြ�န််အလှှန််
ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��အနက်် အစီီအမံံတစ််ခုုသည်် လုံံလုံ
� ံ�လော�ာက််လော�ာက််ခိုု�င််မာာခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါက

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု ှင့််�

ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

တစ််ခုုလုံးး�� ၏

ထိိရော�ာက််စွာာ�

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ု အလေး�းထားး�ရန်် အရေး�းကြီး��သ
း ည််။

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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zuf'&,fpepfrsm;twGif;&Sd
a'oEå& udk,fykdiftpkd;&tzGJYrsm;

EIdif;,SOfavhvmcsuf
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�အကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး�၊ တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��
ရန််ထားး�ရှိိ�မှု၊ု

၎င်းး�တို့့��၏

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု

စသည််တို့့�အပေါ်�် မူူတည််သည််။ ဤအပိုု�င်းး�တွင်
ွ ် အိိန္ဒိိ�ယ၊ ကနေ�ဒါါ၊ ဆွွစ််ဇာာလန််နှှင့််�
နီီပေါ�ါနိုု�င်ငံ
် များ
ံ �း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရစန
�
စ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�သွားး��မည််။ ထိုု�နိုုင်
� ငံ
် များ
ံ �း�
အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် ဘာာသာာစကားး�များ�း�၊ လူူဦးးရေ�ပမာာဏ၊ နယ််နိိမိိတ််အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််�
နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းဆိုုင်
� ရာ
် ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း� မတူူညီီကြ�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�အားး�လုံးး
�
�� အကြား�း�
တူူညီီသော�ာအချျက််မှာာ� တစ််နိုု�င််ငံံချျင်းး�စီီသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််တစ််မူူထူးး�ခြား�း�သော�ာ
ပုံံ�စံံဖြ�င့််�

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�ကိုု�

ကျျင့််�သုံးး��နေ�ကြ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။

၎င်းး�ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� လေ့�့လာာ
ခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် အနာာဂတ််၌ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််တစ််ရပ််ကိုု�
ဖန််တီး�ရာ
း ာတွွင်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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3.1/ tEd´,
အိိန္ဒိိ�ယသမ္မမတနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် မိုု�ဂယ််လ််ခေ�တ််မတိုု�င််မီီ (pre-Moghul) ၁၆ ရာာစုုခေ�တ််ကပင််စ၍ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�၌
အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရကိုု� ထားး�ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��သည့််� အလေ့�့အထ ကာာလကြာ�ာရှှည််တည််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှ
ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််အတွွင်းး�တွင်
ွ ် ၎င်းး�အစဉ််အလာာကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဗြိ�ိတိိသျှှအစိုးး��ရအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ဗဟိုု�
ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရစန
�
စ််ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သည််။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် လွွတ််လပ််ရေး�းရခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက််
အိိန္ဒိိ�ယသည်် ဗဟိုု�မှှစုုစည်းး� ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အစဉ််အလာာကိုု� ၁၉၉၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်မှသာ
ှ ာ ပြ�န််လည်် အသက််သွင်းး�နိုု
ွ �င််ခဲ့့�သည်် (Broadway &
Shah၊ ၂၀၀၉)။
အိိန္ဒိိ�ယရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ ဥပဒေ�အရ အဆင့််�အတန်းး� သတ််မှှတ််မှုကိုု
ု � ၁၉၉၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ၇၃ ကြိ�ိမ််မြော��ာက််နှှင့််� ၇၄ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် ပြ�င််ဆင််ချျက််များ�း�တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ထည့့်�သွွင်းး� ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််ခဲ့့�
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အတွွင်းး�သို့့� ၎င်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း� ထည့််�သွွင်းး�ရခြ�င်းး�၏ အဓိိကအကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ�
ဒေ�သန္တတရဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပြု�ုရန််နှင့််�
ှ ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�၊ လွှှမ်းး�မိုး��သ
း က််
ရော�ာက််၊ ဖျျက််သိိမ်းး�နိုု�င််သည့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကာာကွွယ််ရန််လည်းး�ဖြ�စ််သည်် (Commonwealth Local Government Forum ၊ ၂၀၁၉)။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�က တရား�းဝင်် ဖန််တီး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�
း
စ််ပြီး��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအပေါ်�်တွွင်် မှီီ�တည််မှုရှိိ�သ
ု
ည််။
အိိန္ဒိိ�ယတွွင်် မြို့�့��ပြ�နှှင့််� ကျေး�း�လက််ဟူူ၍ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရပုံစံ
ံ� ံနှှစ််မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�ရှိိ�သည််။ မြို့�့��ပြ�အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းပုံံစံ
� ံတွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး�များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ ပထမအဆင့််�၊ မြူ�ူနီီစီီပယ််ကော�ာင််စီီများ�း�သည်် ဒုုတိိယ
အဆင့််�နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်ကော�ာင််စီီများ�း�သည်် အော�ာက််ဆုံးး�� အဆင့််�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ကျေး�း�လက််အစိုးး�ရ
� အတွွက််မူူ ခရိုု�င််၊
မြို့�့��နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�ကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� သီးး�ခြား�း�အဆင့််�များ�း�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည်် (Tutorials Point, n.d.)။ သို့့��သော်�်�
မြို့�့��ပြ�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရနှှင့််� ကျေး�း�လက််ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွင်
ွ ် အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတာာဝန််များ�း�ပေး�းအပ််
ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�အတွွက်် လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��တာာဝန််ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�
များ�း�မရှိိ�ပေ�။ ဇယားး� ၁ တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည့််�အတိုု�င်းး� အိိန္ဒိိ�ယ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််�
ပူးး�တွဲဲ�တာာဝန််ယူူကာာ လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပြီး�း� မိိမိိဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််�လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််၏ ပုံံ�စံံကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုရှိိ�သည့််� ပုံံ�စံံဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည်် (Commonwealth
Local Government Forum၊ ၂၀၁၉)။
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ဇယားး� ၁။ အိိန္ဒိိ�ယ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး�� ရများ�း�က ပေး�းအပ််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �

(Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၈ မှှ ထုုတ််နှုုတ််ထားး�သည််)
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၁

မူူကြို�ု�ကျော�ာ�င်းး�

၂

အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး��သူူများ
း
�း�ပညာာရေး�း

၃

လူူမှုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းဌာာနများ�း�

၄

ဒေ�သန္တတရလမ်းး�များ�း�

၅

သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း

၆

ပြ�ဇာာတ််ရုံများ
ံ� �း�နှှင့််� ကပွဲဲ�သဘင််များ�း�

၇

ပြ�တိုု�က််များ�း�နှှင့််� စာာကြ�ည့််�တိုု�က််များ�း�

၈

ပန်းး�ခြံ�ံများ�း�နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူသွားး��လာာရာာ
နေ�ရာာများ�း�

၉

အားး�ကစား�းနှှင့််� အနား�းယူူအပန်းး�ဖြေ�ေမှုု
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၁၀ ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအဆော�ာက််အအုံံများ
� �း�
၁၁ ရေ�ပေး�းဝေ�ရေး�း










အိိန္ဒိိ�ယတွွင်် ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�အတွွက်် သတ််မှတ်
ှ ်ချျက််များ�း�
ကိုု� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီက ကျျင့််�သုံးး��သည့််� ဥပဒေ�များ�း�ဖြ�င့််� ကြီး��ကြ�ပ်
း
်လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�တွွင်် မဲဲများ�း�သူူအနိုု�င််ရ
သည့််�စနစ်် (FPTP) ကိုု�ကျျင့််�သုံးး�ပြီး� ��း ကော�ာင််စီီဝင််များ�း�ကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််။ အခြေ�ေခံံခွဲ�ဲတမ်းး�စနစ််အရ
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ၏

နေ�ရာာ

သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ခန့််�ကိုု�

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အတွွက််

ယခင််ကသတ််မှတ်
ှ ်ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး�

ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ချျက််များ�း�က ယင်းး�ခွဲဲ�တမ်းး�ကိုု� ၅၀% အထိိ မြှ�ှင့််�တင််ခဲ့့�သည််။ မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သည့််�
နည်းး�စနစ််သည်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အခြေ�ေအနေ�ကိုု� မူူတည််၍ ကွဲဲ�ပြား�း�ကာာ တိုု�က််ရိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နှှင့့်�တစ််ဆင့််�ခံံ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�နည်းး�လမ်းး� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ�း�နှှင့််� ကော�ာင််စီီဝင််များ�း�သည်် ငါးး�နှှစ််တာာ သက််တမ်းး�ကိုု�
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ကြ�ရသည််။
ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

အိိန္ဒိိ�ယရှိိ�

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည််

အခွွန််အကော�ာက််ဝင််ငွေ�ေရလမ်းး�များ�း�

မရှိိ�ကြ�ပေ�။

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� ပြ�င််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းကြ�သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အဖွဲ့့��အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�ကိုု� ဗဟိုု�အစိုးး��ရက ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ�း�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏
ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� ညီီတူူမျှှတူူ သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ ဗဟိုု�ဘဏ္ဍာာရေး�းကော်�်�မရှှင််သည်် ငါးး�နှှစ််တာာကာာလတိုု�င်းး�အတွွက်် ခန့််�မှှန်းး�
လျာာ�ထားး� ဘတ််ဂျျတ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�သည်် (Commonwealth Local Government Forum ၊ ၂၀၁၉)။
အစိုးး��ရအဆင့့်�အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင််မူူ အစိုးး��ရအဆင့််�သုံးး��ဆင့််� (ဗဟိုု�အစိုးး��ရဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�၊ ပြ�ည််နယ််
အဆင့််�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�၊ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�) တို့့��သည်် အစည်းး�အဝေး�းများ�း�တွွင်် တွေ့�့�ဆုံံ�ကြ�ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််
ကြ�သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် လိုု�အပ််ချျက််ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံနိုု
� �င််ကြ�သည််။
အထက််ပါါအချျက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ အိိန္ဒိိ�ယ၏ လက််ရှိိ�စနစ််သည်် အလွွန််အမင်းး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု များ�း�ပြား�း�သဖြ�င့််� triadic
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဖက််ဒရယ််တစ််ဝက််တစ််ပျျက််စနစ််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအစီီအမံံများ�း�အရကြ�ည့််�လျှှင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ
သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ (မြို့�့��ပြ�နှှင့််� ကျေး�း�လက််) ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ကာာ ပြ�ည််နယ််
များ�း�အားး�လုံးး��ထံံသို့့� သက််ရော�ာက််စေ�ပြီး�း� အဆင့််�သုံးး��ဆင့််�လုံးး��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု�
အပြ�န််အလှှန်် သက််ရော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ ဗဟိုု�အစိုးး��ရထံံမှှ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု
လျှော့�့��ချျထားး�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�လျှှင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (Devolution)
ဟုု သတ််မှတ်
ှ ်နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဘဏ္ဍာာရေး�းအရဆိုု�လျှှင််မူူ ၎င်းး�ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် အထက််အဆင့််�အစိုးး�ရများ
� �း�
အပေါ်�်တွွင်် များ�း�စွာာ�မှီီ�ခိုု�နေ�ရဆဲဲပင််ဖြ�စ််သည််။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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3.2/ uae'g
ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� သက််တမ်းး�အရင့့်�ဆုံးး��ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�အနက်် တစ််ခုုအပါါအဝင်် ဖြ�စ််ပြီး��း ၁၈၆၇ ခုုနှှစ််
တွွင်် စတင််ထူူထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��တွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရပေါ
� �ါင်းး� ၃၅၉၈ ခုု ရှိိ�သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း� (မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�) သည်် ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�အော�ာက််တွင်
ွ ် ရှိိ�သည််။
ဥပဒေ�အရဆိုု�ရလျှှင််

ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ�

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ်

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။ သို့့��သော်�်� Constitution Act ၏ ပုုဒ််မ ၉၂(၈) အရ “ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� မြူ�ူနီီစီီပယ််အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ�း� နှှင့််�ပတ််သက််၍ ဥပဒေ�ပြု�ုခွွင့််� သီးး�သန့််�အာာဏာာ” ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ�း�သို့့�� ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� မြူ�ူနီီစီီပယ််
အစိုးး�ရများ
� �း�၏ ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ်များ
် �း�က ပြု�ုလုုပ််ပြီး��း ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�က အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွက်
ွ သ
် ည််။
ကနေ�ဒါါနိုု�င်ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��တော်�်�များ�း�၊ မြို့�့��များ�း�၊ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�နှှင့််� ဇနပုုဒ််ငယ်များ
် �း�တို့့�သ
� ည်် ၎င်းး�စနစ််အတွွင်းး�မှှ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််�အသီးး�သီးး�တို့့�ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််သည်် ပုံံ�စံံတစ််မျိုု��တည်းး� ရှိိ�ကြ�သည်် မဟုုတ််ပေ�။
အကြော��ာင်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွင်းး�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�အပေါ်�်တွွင်် သီးး�သန့််�အာာဏာာများ�း�ရှိိ�ကြ�
သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််� လာာသည််နှှင့််�အမျှှ ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် အခြား�း�ဖက််ဒရယ််
နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး�ရများ
� �း�ထက်် တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�၊ လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ပိုု�င််ဆိုု�င််လာာခဲ့့�ကြ�ကာာ ယခုုအခါါတွွင််
အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကဏ္ဍများ�း�နှှင့််� လူူမှုုဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် ပုံံ�မှှန််ထက််များ�း�စွာာ� ပိုု�မိုု�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််�
ပူးး�တွဲဲ�တာာဝန််ယူူထားး�ကြ�သည်် (ဇယားး�- ၂ ကိုု�ရှုုပါါ)။
ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််�များ�း� အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ကော�ာင််စီီအသွွင််ဖြ�င့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ကြ�ပြီး�း�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု� “မ” ဂဏန်းး�အရေ�အတွွက််ဖြ�င့််� ပါါဝင််စေ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံနှ
� ှင့််� ပါါဝင််သည့််� အချိုး�း��အစား�းအရ
ကော�ာင််စီီဝင််များ�း�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ကိုု� နယ််မြေ�ေများ�း�အပေါ်�် မူူတည််ပြီး��း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� အကြီး��း အကဲဲများ�း�နှှင့််� မြို့�့��တော်�်�ဝန််များ�း�
အဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ကြ�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အဆင့််�တစ််ဆင့််�တည်းး�ရှိိ�သော�ာ အစိုးး��ရနှှင့််� အော�ာက််ပိုု�င်းး�အဆင့််�
အစိုးး��ရများ�း�မှှ ကော�ာင််စီီဝင််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရာာတွွင်် နိုု�င််သူူအကုုန််ယူူ (FPTP) စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ထို့့��
အပြ�င်် ကော�ာင််စီီဝင််များ�း�က ကျေး�း�လက််မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရများ�း�အတွွက်် အကြီး��း အကဲဲများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ကြ�သည််။
အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုအ
ု တွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�ကိုု� သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ� သို့့��မဟုုတ်် ငါးး�ပုံံ� သုံးး��ပုံံ�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ (Commonwealth Local
Government Forum၊ ၂၀၁၇)

ဇယားး� ၂။ ကနေ�ဒါါ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး�� ရများ�း�က ပေး�းအပ််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �

(Commonwealth Local Government Forum၊ ၂၀၁၇ မှှ ထုုတ််နှုတ်
ု ်ထားး�သည််)

pOf

0efaqmifrI

oD;oefY
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၁

ရဲဲ



၂

မီးး�သတ််



၃

အရပ််သားး�ကာာကွွယ််ရေး�း



၄

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာမှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�
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၅

မိိသားး�စုုလူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �းဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�



၆

လူူမှုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းဌာာနများ�း�



၇

လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �း



၈

အခြေ�ေခံံကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု



၉

ဆေး�းရုံံများ
� �း�

၁၀

ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ််



၁၁

အိုးး��အိိမ််



၁၂

မြို့�့��ပြ�စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

၁၃

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာစီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

၁၄

လမ်းး�များ�း�

၁၅

ဆိိပ််ကမ်းး�များ�း�



၁၆

လေ�ဆိိပ််များ�း�



၁၇

ရေ�နှှင့််� မိိလ္လာာ�



၁၈

အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�စွန့််�ပ
ွ စ််မှုု



၁၉

သင်္ချိုု��င်းး�များ�း�နှှင့််� သင်္ဂြို�ု�ဟ််ရာာနေ�ရာာများ�း�



၂၀

သားး�သတ််ရုံံ�များ�း�

၂၁

စား�းသုံးး��သူူကာာကွွယ််ရေး�း



၂၂

ပြ�တိုု�က််များ�း�နှှင့််� စာာကြ�ည့််�တိုု�က််များ�း�



၂၃

ပန်းး�ခြံ�ံများ�း�နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူသွားး��လာာရာာ
နေ�ရာာများ�း�



၂၄

အားး�ကစား�းနှှင့််� အနား�းယူူအပန်းး�ဖြေ�ေမှုု



၂၅

ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအဆော�ာက််အအုံံများ
� �း�

၂၆

ဓါါတ််ငွေ့�့�ပေး�းဝေ�သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

၂၇

ရေ�ပေး�းဝေ�ခြ�င်းး�

၂၈

လျှှပ််စစ််

၂၉

ဒေ�သန္တတရစီး�ပွား��
း းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု



၃၀

ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�




















ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှုုထော�ာင့််�မှှဆိုု�ရလျှှင်် ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံမှှ မြူ�ူနီီစီီပယ််
အစိုးး��ရများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာအရေး�းအကြီး��ဆုံးး
း �� ဝင််ငွေ�ေရလမ်းး�ဖြ�စ််သည့််� အိိမ််ခြံ�ံမြေ�ေအခွွန််နှုုန်းး�ထားး�များ�း�ကိုု�
ကိုု�ယ််တိုု�င််သတ််မှတ်
ှ ်ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရများ�း�က ရန််ပုံံ�ငွေ�ေပံ့့�ပိုး��ပေး
း �းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�မှှလွဲဲ�၍ ကျျန််
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�အတွွက်် ကျျသင့််�သည့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� ဤအခွွန််ရငွေ�ေဖြ�င့််� ကျျခံံသုံးး��စွဲဲ�သည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူအတွွက်် သုံးး��စွဲဲ�ရန််
နှှင့််� သီးး�ခြား�း�ကိိစ္စစရပ််များ�း� (ဥပမာာ - ပညာာရေး�း) တို့့��အတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရများ�း�ထံံမှှ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကြေး��းလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းအပ််မှုများ
ု �း�လည်းး� ရှိိ�သည််။
အစိုးး��ရအဆင့့်�အချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််
အစိုးး��ရအကြား�း� တစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််တွေ့�့�ဆုံံ�ပြီး��း ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�၊ အိုးး�အိိမ်
�
်၊ စွွမ်းး�အင််၊ သယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုနှ
ု ှင့််� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�အမွေ�ေအနှှစ််များ�း� အပါါအဝင်် အခြား�း�ဆီီလျော်�်��သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည််။
အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�ပင်် ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံကိုု� Dyadic စနစ််အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ၁၉၈၂ ခုုနှှစ်် Constitution Act တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ အပြ�ည့််�အဝ
လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�များ
ွ �း�ဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ သို့့�ဖြ�
� စ််ရာာ အမေ�ရိိကန််ဖက််ဒရယ််စနစ််တွင်
ွ ် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ Dillon’s Rule ကဲ့့�သို့့�ပ
� င််
ပြ�ည််နယ်များ
် �း�သည်် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�၏ တည််ရှိိ�မှုကိုု
ု � အာာမခံံခြ�င်းး� ကွွပ်ကဲဲခြ�င်းး�များ
်
�း� ပြု�ုလုုပ််နိုုင်
� ကြ�သ
်
ည်် (Box ၃ ကိုု� ရှုုပါါ)။

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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3.3/ qGpfZmvef
ဆွွစ််ကွန်
ွ ်ဖက််ဒရေး�းရှှင်းး�ကိုု� ၁၈၄၈ ခုုနှှစ််ကတည်းး�က စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး��း ယခုုအခါါတွွင်် ကန််တွွန်် (ပြ�ည််နယ််) ၂၆ ခုု
ပါါဝင််သည််။ ထိုု�ကန််တွွန််များ�း�အတွွင်းး�တွင်
ွ ် လွှဲဲ�အပ််ထားး�သော�ာလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ကာာ ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအချို့့���ရှိိ�သည့််� မြူ�ူနီီစီီပယ််နယ််နိိမိိတ််ပေါ�ါင်းး� (ကွွန််မြူး�း�ဟုုလည်းး�ခေါ်�်သည််) ၃၀၀၀ ခန့််�ရှိိ�သည်် (Belser၊
၂၀၁၈)။

ဆွွစ််ပုံံစံ
� ံတွင်
ွ ်

မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရပုံ
� စံ
ံ� ံ

ခြော��ာက််မျိုး�း��ရှိိ�သည််။

၎င်းး�တို့့��မှာာ�

နယ််နိိမိိတ််အခြေ�ေခံံမြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရ
� ၊

Burgergemeinde သို့့��မဟုုတ်် “civic communities’ များ�း� (၎င်းး�တို့့��သည်် မျိုး�း��ရိုးး�စဉ်
� ်ဆက််အမွေ�ေဆက််ခံံလာာသည့််� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု
အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည််)၊ ရော�ာစပ််ထားး�သည့််� မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရ
� (နယ််နိိမိိတ််အခြေ�ေခံံနှှင့််� မျိုး�း��ရိုးး�စဉ်
� ်ဆက်် အမွေ�ေဆက််ခံံလာာသည့််�
နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုကိုု
ု � ရော�ာစပ််ထားး�သည််)၊ ကျော�ာ�င်းး�မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� အထော�ာက််အပံ့့�မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရများ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။
ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး�အရဆိုု�လျှှင်် ၁၉၉၉ ဆွွစ််ဇာာလန််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�အကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� တိိကျျသည့််� ပုုဒ််မတစ််ခုု ပါါဝင််သည််။ ဤပုုဒ််မတွင်
ွ ်
မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�အပေါ်�် ကန််တွန်
ွ ဥပဒေ�များ
်
�း�၏ လွှှမ်းး�မိုး�သ
း� က််ရော�ာက််မှုနှ
ု င့််�
ှ တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းစနစ််အတွွင်းး�တွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််
အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရက မည််သို့့�ထည့််�သွင်းး�သတ်
ွ
်မှတ်
ှ ်သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
	မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�ကိုု� ကန််တွွန််များ�း�၏ အော�ာက််အဆင့််�များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုဆို
ု �င်
ု ်ရာာတွွင်် အနိိမ့််�
ဆုံးး��အဆင့််�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည်် (Bulliard၊ ၂၀၀၅)။ ဆွွစ််ဇာာလန်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ၁၃ ခုု
(ဇယားး� ၃ ကိုု�ရှုုပါါ) တွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပြီး�း� အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�စာာလျှှင်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အနေ�အထားး�
ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�သည််။ ဇယားး� ၃ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် သီးး�ခြား�း�တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�နှှင့််� ပူးး�တွဲဲ�တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေအနေ�အရ မိိမိိသီးး�ခြား�း�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�မရှိိ�ကြ�ပေ�။

ဇယားး� ၃။ ဆွွစ််ဇာာလန်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�က ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �
(Bulliard ၂၀၀၅ မှှ ထုုတ််နှုုတ််ထားး�သည််)
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၁

ဒေ�သန္တတရလမ်းး�များ�း�

၂

အများ�း�ပြ�ည််သူူသယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း



၃

လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �း



၄

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း
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၅

ဒေ�သန္တတရမြေ�ေယာာအသုံးး��ချျမှုစီီမံ
ု ံကိိန်းး�



၆

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ



၇

မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�



၈

ဒေ�သန္တတရအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�



၉

ဒေ�သန္တတရ ရဲဲတပ််ဖွဲ့��့



ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း

၁၀ မီးး�သတ််



၁၁ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု



၁၂



ဒေ�သန္တတရအခွွန််များ�း�

၁၃ အမှိုု�က််သရိုု�က််စွွန့််�ပစ််မှုု



ဆွွစ်ဇာ
် ာလန််နိုုင်
� ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် အာာဏာာခွဲဲခြား�း�ကျျင့််�သုံးး
�
�မှု
� ု (ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း) ကိုု� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင််
လည်းး� ထားး�ရှိိ�သည််။ သို့့�ဖြ�
� စ််ရာာ ဆွွစ်ဇာ
် ာလန်် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�သည်် သီးး�ခြား�း�အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ပါါဝင််ပြီး��း ခိုု�င်ခိုု
် င်
� မာ
် ာမာာ
တည််ဆော�ာက််ထားး�သည််။ အချို့့���သော�ာ မြူ�ူနီီစီီပယ်် အစိုးး�ရများ
� �း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆို
� င်
ု� ရာ
် ာအဖွဲ့့�� အစည်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာအဖွဲ့့��
အစည်းး�ဟူူ၍ အစိိတ််အပိုု�င်းး� နှှစ်ခုုပါ
် ါဝင််ပြီး��း အချို့့���သော�ာ မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�တွွင်မူ
် ူ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆို
� င်
ု� ရာ
် ာ အဖွဲ့့�� အစည်းး�၊ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာ အဖွဲ့့�� အစည်းး�နှှင့််� လွှှတ်တော်�်�ဟူူ
်
၍ အစိိတ််အပိုု�င်းး�သုံးး�ခုုပါ
� ါဝင််သည််။ ဤသို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� ဖွဲ့့�� စည်းး�တည််ရှိိ�ကြ�သော�ာ ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�အကြား�း�တွွင်် အချို့့���သော�ာ ကွွန်မြူး�း�များ
်
�း�၌ ပြ�ည််သူူများ�း�စုုဝေး�းကာာ မဲဲပေး�းသည့််� ရှေး�း�ရိုးး�� အစဉ််အလာာဖြ�စ််သော�ာ
တိုု�က်ရိုု
် က်
� ် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ နိုု�င်ငံ
် သားး�တ
ံ
စ််ဦးးသည်် သတ််မှတ်
ှ ထားး�သော�
်
ာ အသက််အရွွယ်ရော
် �ာက််ရှိိ�လျှှင််
ဒေ�သန္တတရရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� �း�၌ မဲဲပေး�းခွွင့််�ရရှိိ�သည််။ Neuchatel နှှင့််� Jura Vaud ကန််တွန်
ွ များ
် �း�တွွင်် နိုု�င်ငံ
် ခြား�း�သားး�များ
ံ
�း�လည်းး� မဲဲပေး�း
ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး��း Appenzell Ausserrhoden ကန််တွန်
ွ တွ
် င်
ွ မူ
် ူ နိုု�င်ငံ
် ခြား�း�သားး�တ
ံ
စ််ဦးးသည်် ကန််တွန်
ွ အ
် တွွင်းး� သုံးး��လထက််မနည်းး� အိုးး�အိိမ်
�
်
ပိုု�င်ဆို
် င်
ု� မှု
် ရှိိ�လျှ
ု
ှင်် မဲဲပေး�းခွွင့််�ရရှိိ�သည််။ ဤကျျင့််�သုံးး��မှု၏
ု
နော�ာက််ဆက််တွဲဲအ
� ဖြ�စ်် နိုု�င်ငံ
် ခြား�း�သားး�များ
ံ
�း�သည်် သက််ဆိုင်
ု� ရာ
် ာကန််တွန်
ွ ်
အတွွင်းး� ငါးး�နှှစ်တာ
် ာကာာလ နေ�ထိုု�င်ခဲ့့�ပြီး
် ��ဖြ�
း စ််လျှှင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံပိုု
ံ င်
� ခွ
် င့််�
ွ လည်းး�ရရှိိ�ကြ�သည််။
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာအရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာ အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�များ
ွ �း�တွွင်မူ
် ူ ဝင််ငွေ�ေ၊ ပိုု�င်ဆို
် င်
ု� မှု
် များ
ု �း�၊ အမြ�တ််အစွွန်းး�များ�း�
နှှင့််� အရင်းး�အနှီးး��များ�း�အပေါ်�် အခွွန်ကော�
်
ာက််ခံခွ
ံ င့််�အာ
ွ ာဏာာကိုု� မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�နှှင့််� ကန််တွန်
ွ အ
် စိုးး�ရများ
� �း�က ပူးး�တွဲဲ�ပိုုင်
� ဆို
် င်
ု� ကြ�သ
်
ည််။
ကန််တွန်
ွ များ
် �း�အပေါ်�် ဘဏ္ဍာာရေး�းအရ တန်းး�တူူညီီမျှှဆက််ဆံမှု
ံ ကိုု
ု � ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ကွွန်ဖ
် က််ဒရေး�းရှှင်းး�
အစိုးး�ရက
�
အာာမခံံထားး�သည််။ နှှစ်စဉ်
် တွ
် င်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘတ်ဂျျ
် က််၏ ၃ ရာာခိုု�င်နှု
် န်းး�မှ
ု ှ ၄ ရာာခိုု�င်နှု
် န်းး�
ု အထိိကိုု� မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�
က ကော�ာက််ခံရှိိ�ကြ�ပြီး
ံ
�း� ၎င်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရအုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�းအတွွက်် ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� ရန်
် ပုံ
် ငွေ�ေ
ံ� အရင်းး�အမြ�စ််ဖြ�စ််လာာသည််။ ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� ်
အစိုးး�ရများ
� �း�သည်် အကော�ာက််ခွန်
ွ ် အမျိုး�း��အစား�း ၁၆ မျိုး�း��ကိုု� ကော�ာက််ခံကြ�ပြီး
ံ �း� ၎င်းး�ဝင််ငွေ�ေအရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ကန််တွန်
ွ အ
် စိုးး�ရများ
� �း�နှှင့််�
အချိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် မျှှဝေ�ကြ�သည််။ ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
� ဆိုုရလျှ
�
ှင်် ဆွွစ်ဇာ
် ာလန််နိုုင်
� ငံ
် ရှိိ�
ံ ဒေ�သန္တတရပြ�ည််သူ့�့ ဝန်ဆော�
်
ာင််မှုအ
ု သုံးး��စရိိတ်များ
် �း�၏
၄၃.၂% သည်် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�၏ အသုံးး��စရိိတ်ဆို
် င်
ု� ရာ
် ာ တာာဝန််များ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည်် (Ethnic Nationalities Affairs
Centre (Union of Burma)၊ ၂၀၁၈)။ ဆွွစ်ဇာ
် ာလန််နိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ ထုံးး��တမ်းး�စဉ်လာ
် ာအရ ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�း
ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� အုုပ်
်
ချုု
် �ပ််စီီမံပိုု
ံ င်
� ခွ
် င့််�သာ
ွ
ာမက ဘာာသာာစကားး�၊ နိုု�င်ငံ
် သားး�ဖြ�
ံ
စ််မှုနှ
ု င့််�
ှ နိုု�င်ငံ
် ခြား�း�စီး
ံ
�ပွား��
း းရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာ ဆက််ဆံမှု
ံ များ
ု �း�အပေါ်�်
တွွင််ပါါ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ကြ�သည်် (Bulliard ၊ ၂၀၀၅)။
အဆုံးး��သတ််ဆို�ရလျှ
ု
ှင်် ဖက််ဒရယ််-ကန််တွန်
ွ ်-မြူ�ူနီီစီီပယ်် အစိုးး�ရများ
� �း�အကြား�း�ရှိိ� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ပုံံ�စံံ
တကျျသတ််မှတ်
ှ ်ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အလွွတ််သဘော�ာဆန််ပြီး��း ယင်းး�အတွွက််ကြော��ာင့််�ပင်် ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရအဆင့််�များ�း�
အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�း အစီီအမံံများ�း�သည်် ကန််တွွန််များ�း�အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းကြ�သည််။ Fribourg ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကန််တွွန််
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကန််တွွန််အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင်် မြူ�ူနီီစီီပါါယ််အစိုးး��ရများ�း� အချျင််ချျင်းး�အကြား�း� ပုံံ�စံံတကျျ
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု� ထားး�ရှိိ�ရန်် ရှှင်းး�ရှင်းး�လင်းး�လင်းး�
ှ
တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံသည်် dyadic စနစ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ၎င်းး�၏ ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင်် အသိိမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ခံံထားး�ရပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�ရော�ာ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�
ဥပဒေ�များ�း�ဖြ�င့််�ပါါ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွပ်
ွ ်ကဲဲသည််ဖြ�စ််ရာာ လက််တွေ့�့�တွွင်် dyadic စနစ််ထက်် အရော�ာအနှော�ာ�စနစ််ပုံံ�စံံပိုု�ပေါ်�်သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
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21

3.4/ eDayg
ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တစ််ရပ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၂၀ ရက််နေ့�့တွွင််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သော�ာ နီီပေါ�ါ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံတော်�်�သစ််ကိုု� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််နယ်် ခုုနစ််ခုုအဖြ�စ််
ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�သည််။ ယခင််ကတည်းး�က တည််ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ခရိုု�င််ပေါ�ါင်းး� ၇၇ ခုုကိုု� အုုပ််စုုများ�း� အဖြ�စ််စုုစည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယင်းး�
ပြ�ည််နယ််များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့�သည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� နီီပေါ�ါဖက််ဒရယ်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််
သမ္မမတနိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုုဒ််မ ၂၁၄ မှှ ၂၃၇ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ကာာ ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း
နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�သာာမက ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�တွွင််ရှိိ�သော�ာ အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�း
များ�း�ကိုု�ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး�ရများ
� �း�၏ တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု�လည်းး�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ဇယားး� ၈ နှှင့််� ၉ အရ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အစိုးး��ရ၏ တတိိယ
အဆင့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�လည်းး� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုု အယူူအဆ
အပေါ်�် အခြေ�ေခံံကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Paudel & Sapkota ၊ ၂၀၁၈)။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ဇယားး� ၈ အရ ကျျယ််ပြ�န့််�ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာများ�း�ရှိိ�သည်် (ဇယားး� ၄ ကိုု�ရှုုပါါ)။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရအဆင့််� သုံးး��ဆင့််�လုံးး��သည်် တူူညီီသော�ာ နယ််ပယ််
များ�း�တွွင်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�စွာာ�တို့့��ကိုု� မျှှဝေ�ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။ ခရိုု�င််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််�ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�၏ အော�ာက််တွင်
ွ ် မြို့�့��ပြ�မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �
ရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ၏ အော�ာက််အဆင့််�များ�း�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�သည်် (Nepal၊ ၂၀၁၅)။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ အမျိုး�း��အစား�း ၂ မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ မြို့�့��ပြ�နယ််မြေ�ေများ�း�အတွွက်် မြူ�ူနီီစီီပယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�
တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ခွဲဲ�တမ်းး�အရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��တိုု�င်းး�တွင်
ွ ် အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��ဝင်် လေး�းဦးးနှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုဝင််နှစ်
ှ ်ဦးး ပါါဝင််ဖွဲ့��့ စည်းး�ရသည််။ ယင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ မြူ�ူနီီစီီပယ်် သို့့��မဟုုတ််
ကျေး�း�ရွာာ�လူူထုုညီီလာာခံံများ�း�က ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ကြ�ကာာ (Manor၊ ၂၀၁၃) ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ဇယားး� ၈ နှှင့််� ၉ တို့့��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�ညီီလာာခံံများ�း�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််နှစ်
ှ ်ဦးး၊ ရပ််ကွက်
ွ ်ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင်် ငါးး�ဦးး၊ လူူနည်းး�စုုခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် နှှစ််ဦးးနှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ
အနည်းး�ဆုံးး��အမျိုး�း��သမီးး�နှှစ််ဦးးစီီ ပါါဝင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််သည့််�သူူအားး�လုံးး�� ၏ ၅၀% သည််
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ဖြ�စ််ရမည်် (Nepal၊ ၂၀၁၅)။ ခရိုု�င််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�သည်် မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ ကျေး�း�ရွာာ�
များ�း�နှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။ ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�လုံးး��သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�တွွင်် FPTP
စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� ငါးး�နှှစ််သက််တမ်းး� နှှစ််ကြိ�ိမ််ထက််ပိုု�၍ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခွင့််�
ွ မရှိိ�ပေ�။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ၊ ဒေ�သန္တတရဝင််ငွေ�ေများ�း�နှှင့််� အစိုးး�ရထံ
�
ံမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ�း�၊ ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�
နှှင့််� အခြား�း�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ဟူူ၍ နည်းး�လမ်းး�သုံးး��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အာာမခံံထားး�သည််။
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အစိုးး��ရအချျင်းး�ချျင်းး�အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�းအစီီအမံံများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််လျှှင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ပုုဒ််မ ၂၃၂(၈) တွွင်် “နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံအစိုးး�ရသ
�
ည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှင့််� ဖက််ဒရယ််
ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ ကျေး�း�လက််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့််� မြူ�ူနီီစီီပယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�ထံံသို့့� လိုု�အပ််သော�ာ ပံ့့�ပိုးး��
မှုုများ�း�နှှင့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င််ဖြ�စ််စေ� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ တဆင့််�ဖြ�စ််စေ� ပေး�းအပ််နိုု�င််သည််။
၎င်းး�ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာလုုပ််ဆော�ာင််ရန််မှာာ� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် မြူ�ူနီီစီီပယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏ တာာဝန််ဖြ�စ််သည််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Nepal ၊ ၂၀၁၅၊ စာာ-၁၀၉)။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ
ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရနှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ နှှစ််ရပ််လုံးး�သ
� ည်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု�

၎င်းး�တို့့��နှှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�များ�း�

ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ရှိိ�လာာခဲ့့�လျှှင်် ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�သည််
ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အကြား�း�တွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုကိုု
ု � ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရသည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် အစိုးး�ရ
� အဆင့််� သုံးး��ဆင့််�ပါါဝင််သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့််�သုံးး�ပြီး� ��း triadic system
အဖြ�စ််

အမျိုး�း��အစား�းသတ််မှတ်
ှ ်နိုု�င််သည််။

ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင််

ပြ�ဌာာန်းး�သတ််မှှတ်် ပြီး��း ပြ�ည််နယ််များ�း�အားး�လုံးး��ထံံသို့့� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး�စေ�သ
�
ည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ပြု�ု
ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််၍ အစိုးး�ရ
� အဆင့််� သုံးး��ဆင့််�လုံးး��သည်် အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ပုံံ�စံံချျသည့််� အချိိ�န််တွွင်် တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရ
ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� နီးး�နိုု�င််သမျှှအနီးး�ဆုံးး�� ကျျင့််�သုံးး��မှုု သေ�ချာ�ာစေ�ရန််အတွွက်် subsidiarity principle ကိုု�
ဖြ�ည့််�စွွက််ခဲ့့�သည််။

ဇယားး� ၄။ 	နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အစိုးး��ရများ�း�က လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �
(နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�မှှ ထုုတ််နှုတ်
ု ်ထားး�သည််၊ ၂၀၁၅)
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၁

မြူ�ူနီီစီီပယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့�့�



၂

ဒေ�သန္တတရအခွွန််



၃

ဒေ�သန္တတရစာာရင်းး�အင်းး�နှှင့််� မှှတ််တမ်းး�များ�း�

၄

မူူလတန်းး�၊ အလယ််တန်းး�၊ အထက််တန်းး�

၅

အဆင့််�မြ�င့််� ပညာာရေး�း



၆

အခြေ�ေခံံကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ရေ�/မိိလ္လာာ�



၇

ဒေ�သန္တတရဈေး�းများ�း�

၈

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း

၉

ဒေ�သန္တတရလမ်းး�များ�း�




ပညာာရေး�း





၁၀ မြေ�ေယာာနှှင့််� အဆော�ာက််အအုံံပိုု
� �င််ဆိုု�င််မှုု



၁၁ လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �း



၁၂

ရေ�နှှင့််� လျှှပ််စစ််



၁၃ ပြ�တိုု�က််များ�း�



၁၄ သဘာာဝသယံံဇာာတများ�း�မှှ ခိုု�င််ကြေး��းများ�း�



၁၅ ယာာဉ််ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပါါမစ််များ�း�
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3.5/ EIdif;,SOfavhvmqef;ppfcsuf
အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံအလိုု�က််နှှင့့်� ပတ််သက််သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအချို့့���တို့့��၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�အချို့့���အရ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာနိုု�င််သည််
(ဇယားး� ၅ ကိုု�ရှုုပါါ)။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အာာရှှတိုု�က််မှှ နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်ခုုရှိိ� ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ�း�သည်် ဆင််တူူသည််။ အိိန္ဒိိ�ယ
နှှင့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�၊ ဇယားး�များ�း�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�
သတ််မှတ်
ှ ပေး
် �းထားး�သော�ာ (ဖက််ဒရယ််) ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� တစ််ခုုသာာရှိိ�သည််။ ထိုု�ဒေ�သန္တရကိုု
တ
ယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�၏
တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး�အရ ၎င်းး�တို့့��သည်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ သီးး�သန့််�
အဆင့််�များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း လုံံ�လော�ာက််သော�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ဖွယ်
ွ ်တာာဝန််များ�း�၊ အာာဏာာများ�း�ရှိိ�ကြ�သည််။ အကျိုးး���ဆက််အရ ၎င်းး�တို့့��
သည်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််�သာာမက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််�ပါါ ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံကြ�သည််။ ထိုု�နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်ခုုရှိိ�
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် အစိုးး�ရ
� အလွှာာ�သုံးး��လွှာာ�လုံးး��အကြား�း�တွွင်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အစိုးး�ရ
� အချျင်းး�ချျင်းး�
အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�း (ဒေါ�ါင််လိုု�က်် ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�) ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�အရ ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််�ဖြ�စ််သည့််� ခရိုု�င််အဆင့််�တွွင််
ရေ�ပြ�င််ညီီ ဘေး�းတိုု�က််ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု�လည်းး� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ထိုု�နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်နိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�တွွင်် တရား�းဝင််ဥပဒေ�အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� အလွွတ််သဘော�ာဆက််ဆံံ
ရေး�းများ�း�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ဇယားး� ၅။	အိိန္ဒိိ�ယ၊ ကနေ�ဒါါ၊ ဆွွစ််ဇာာလန််နှှင့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတို့့�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အစိုးး�� ရများ�း�ကိုု�

	နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ချျက််
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ဥပဒေ�အရ တရား�းဝင််

ဖက််ဒရယ််အဆင့််�

ဖက််ဒရယ််အဆင့််� အသိိ

ဖက််ဒရယ််အဆင့််�

ဖက််ဒရယ််အဆင့််�

ကွွပ််ကဲဲမှုု

အဆင့််� ကွွပ််ကဲဲမှုု

နယ််အဆင့််� ကွွပ််ကဲဲမှုု

ကွွပ််ကဲဲမှုု

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှင့််�
ှ

အမှှတ််ပြု�ုမှုု၊ ပြ�ည််နယ််
(ပြ�ည််နယ််များ�း�၏

သီးး�သန့််� ကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ််)

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု၊ ပြ�ည််
(ကန််တွွန််များ�း�၏

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှင့််�
ှ

သီးး�သန့််� ကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ််)

pDrHtkyfcsKyfrIqkdif&m
အစိုးး��ရအမျိုး�း��အစား�း

မြို့�့��ပြ�/ကျေး�း�လက််

မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရ
�

မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရ
�

မြို့�့��ပြ�/ကျေး�း�လက််

လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုု

အသင့််�အတင့််�

အားး�ကော�ာင်းး�

အားး�ကော�ာင်းး�

အားး�ကော�ာင်းး�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

အနည်းး�ဆုံးး�� ၅၀%

အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၃%

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�

အနည်းး�ဆုံးး�� ၅၀%

အားး�ကော�ာင်းး�

အားး�ကော�ာင်းး�

အားး�ကော�ာင်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာ

EkdifiHa&;qkdif&m
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််ပါါဝင််မှုု
အချိုး�း��အစား�း

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�င့််�
ထားး�သည််။

အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုု

ထားး�သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�င့််�
ထားး�သည််။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�င့််�
ထားး�သည််။

b@ma&;qkdif&m
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ
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အားး�နည်းး�

tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

tpkd;&tqifhqifhtMum; qufqHa&;
အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�

အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း

အစိုးး�ရ
� အဆင့််�များ�း�

အစိုးး��ရအဆင့််�များ�း�

အစိုးး��ရအဆင့််�များ�း�

အစိုးး��ရအဆင့််�များ�း�

အထက််အော�ာက််

အထက််အော�ာက်် ဒေါ�ါင််

အထက််အော�ာက်် ဒေါ�ါင််

အထက်် အော�ာက််

အားး�လုံးး�� အကြား�း�တွွင််
ဒေါ�ါင််လိုု�က်် ဆက််ဆံံ
ရေး�းများ�း�

အားး�လုံးး�� အကြား�း�တွွင််

လိုု�က်် ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�

အားး�လုံးး��အကြား�း�တွွင််
လိုု�က််နှှင့််� ရေ�ပြ�င််ညီီ

ဘေး�းတိုု�က်် ဆက််ဆံံ
ရေး�းများ�း�

အားး�လုံးး��အကြား�း�တွွင််
ဒေါ�ါင််လိုု�က််နှှင့််�

ရေ�ပြ�င််ညီီ ဘေး�းတိုု�က််
ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�

a'oEå&tpdk;&pepf
ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရစနစ််

Triadic

Dyadic

Mixed

Triadic

တစ််ဘက််တွင်
ွ ် ကနေ�ဒါါနှှင့််� ဆွွစ််ဇာာလန််တို့့�၌ ဖက််ဒရယ််အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�
များ�း�ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ သီးး�ခြား�း�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ၎င်းး�ဖက််ဒရယ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�နှှစ််ခုုလုံးး�တွ
� င်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််၏ သက််ရော�ာက််မှုများ
ု �း�မှာာ�
ထိုု�နိုု�င််ငံံနှစ်
ှ ်ခုုတွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင်် ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််အရ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရများ
� �း�နှှင့််�သာာ
ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုပြုု �ုသည််။ ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်မူူ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�အားး� ကန််တွွန််များ�း�၏ အော�ာက််
အဆင့််�အဖြ�စ်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�က အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် ဖက််ဒရယ််
အစိုးး�ရသ
�
ည််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုပြုု �ုနိုု�င််ကာာ ရော�ာနှော�ာ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််ကိုု� ဖြ�စ််
စေ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််-ပြ�ည််နယ််ဒေ�သန္တတရ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� အလွွတ််သဘော�ာအဖြ�စ်် မှှတ််ယူူနိုု�င််သည််။
လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုဆို
ု ု�င််ရာာနှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့််�အရဆိုု�လျှှင်် ကနေ�ဒါါ၊ ဆွွစ််ဇာာလန််နှှင့််� နီီပေါ�ါ
နိုု�င််ငံံတို့့�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် အားး�ကော�ာင်းး�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် သီးး�သန့််�နှှင့််� ပူးး�တွဲဲ�
တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက်် သီးး�သန့််�ဝင််ငွေ�ေများ�း�၊ ရန််ပုံငွေ�ေများ
ံ�
�း�၊ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ�း�နှှင့််� အခြား�း�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု�
ရယူူနိုု�င်သ
် ည််။ ၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် ဒေ�သန္တတရဝင််ငွေ�ေအခွွန်များ
် �း� ကော�ာက််ယူူနိုုင်
� ပြီး် ��း ဖက််ဒရယ််အစိုးး�ရ
� နှှင့််� တိုု�က်ရိုု
် က်
� ဆ
် က််ဆံရေး
ံ �း
မထားး�ရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရများ
� �း�ထံံမှှ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းသော�ာ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ�း�ကိုု�လည်းး� ရယူူနိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�
ခြား�း�နား�းစွာာ�ဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယဖက််ဒရယ််စနစ််တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း� သီးး�သန့််�ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််သည့််� အာာဏာာများ�း�ကိုု�
ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရများ
� �း�အပေါ်�်တွွင််
ဘဏ္ဍာာရေး�းအရ မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် သီးး�သန့််�သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သော�ာ
တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း� ရယူူလုုပ််ဆော�ာင်် နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�အချျက််သည်် အိိန္ဒိိ�ယဖက််ဒရယ််စနစ််အတွွင်းး�မှှ ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ထင််ဟပ််နေ�သည််။
နော�ာက််ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််�ဆိုုရလျှ
�
ှင်် ဤဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရစန
�
စ််များ�း�အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် တူူညီီသည့််� အချျက််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��
အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ကော�ာင််စီီအသွွင််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံလေး�းနိုု�င််ငံံအနက််

သုံးး��နိုု�င််ငံံတို့့�ရှိိ�

ကော�ာင််စီီများ�း�၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ချိုး�း��အစား�းတွွင််

လူူနည်းး�စုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ပါါဝင််မှုကိုု
ု � ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသည်် - ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံတွင်
ွ ်မူူ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ပါါဝင််မှုကိုု
ု � ကျားး��/မခွဲဲ�တမ်းး�ဖြ�င့််� တရား�းဝင််အာာမခံံထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပေ�။ အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�
ရသော်�်� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံလေး�းနိုု�င််ငံံအနက်် နှှစ််နိုု�င််ငံံသည်် “ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲ” ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ နှှစ််နိုု�င််ငံံသည်် “ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ပြီး��း ” ဖြ�စ််နေ�သော်�်�လည်းး�
၎င်းး�တို့့�� အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဒေ�သန္တတရဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည််။
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tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

jrefrmEkdifiH\

a'oEå& tkyfcsKyfa&;pepf
eufeuf&Idif;&Idif; avhvmjcif;
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ပုုဒ််မ ၂၈၈ တွွင်် “ခရိုု�င််အဆင့််�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တို့့��၏
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� တာာဝန််ပေး�းဆော�ာင််ရွက်
ွ ်စေ�ရမည််“ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည််။1 ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံကြော
� ��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် တတိိယအဆင့််� အစိုးး��ရမရှိိ�ပေ�။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင််
အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဗဟိုု�တွွင်် အာာဏာာစုုစည်းး�မှုုကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာလွှဲဲ�အပ််ခံံထားး�ရသော�ာ တရား�းဝင်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� အဖွဲ့့��အစည်းး� အုုပ််စုုလေး�း
မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၁။ ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
၂။ မြို့�့��နယ််မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�၊ DAOs)
၃။ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််�
၄။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး� (SAD) နှှင့််� ဒေ�သများ�း� (SAZs) တို့့��ဖြ�စ််ကြ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ်် (ပုံံ� ၂ ကိုု� ရှုုပါါ) တွွင်် အပိုု�င်းး�ပိုု�င်းး�ပြ�န့််�ကျဲဲ�နေ�သော�ာ
ဒေ�သန္တတရ အစိုးး�ရပုံ
� စံ
ံ� များ
ံ �း�သာာ ပါါဝင််သဖြ�င့််� ၎င်းး�ကိုု� အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဖြ�စ််စဉ်လေ့�
်
လာ
့ ာမှုု
များ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််များ�း�နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန််
အတော်�်�ပင်် ခက််ခဲဲသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဥပဒေ�၊ အုုပ််ချုု�ပ််မှု၊ု နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာ
ရေး�းနှှင့််� အစိုးး�ရ
� အဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ�း�ကိုု� အိိန္ဒိိ�ယ၊ ကနေ�ဒါါ၊
ဆွွစ််ဇာာလန််နှှင့််� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� အစီီအမံံများ�း�နှှင့််� အလားး�တူူလေ့�့လာာဆန်းး�စစ််မှုုပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
၎င်းး�အစီီအမံံများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� ဖက််ဒရယ််နည်းး�လမ်းး� ကျျနလာာစေ�ရန်် မည််သို့့�ပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််မည််နှှင့််� အစိုးး�ရ
� အဆင့််� သုံးး��ဆင့််�အကြား�း�အာာဏာာမျှှဝေ�မှုုကိုု� မည််သို့့�ပိုု�မိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််
ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

1အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူမှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ တရား�းဝင််မှုကိုု
ု � နိုု�င််ငံံ
တကာာတွွင််ရော�ာ (International Commission of Jurists, 2021) ပြ�ည််တွင်းး�တွ
ွ
င်
ွ ်ပါါ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််နေ�ကြ�
သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််တွင်းး�
ွ ၌ နိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရစန
�
စ််သည်် အလားး�တူူဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံများ
ံ� �း�ဖြ�င့််�သာာ
လည််ပတ််နေ�သည််ဖြ�စ််သဖြ�င့််� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အထိုု�က််အလျော�ာ�က််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
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4.1/ &yfuGufESifh aus;&Gmtkyfpk tkyfcsKyfa&;
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းများ�း�ကိုု� တရား�းဝင််သတ််မှတ်
ှ ်
ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသားး�များ�း�နှှင့််� အနီးး�ကပ််ဆုံးး�� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယူူနစ််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�
သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဗဟိုု�အစိုးး��ရက
သမ္မမတရုံးး�ဝန်
� ်ကြီး��း ဌာာနအော�ာက််ရှိိ� အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (GAD) မှှ တဆင့််� အပြ�ည့််�အဝကွွပ််ကဲဲလျျက််ရှိိ�
သဖြ�င့််� ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် ပြ�ည််သူူများ�း�ထံံသို့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းအပ််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာပိုု�င််မှုုများ�း� မရှိိ�ကြ�
ပေ�။ ထိုု�သို့့�ပြု�ုမူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�အစိုးး��ရသည်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�အပေါ်�် လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအခန်းး�
ကဏ္ဍကိုု� ရယူူထားး�သည််။ ၎င်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအော�ာက််တွင်
ွ ်
လည််ပတ်လုုပ်
်
ဆော�
်
ာင််သည့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း� (DAOs) ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ပုံနှ
ံ� င့််�
ှ ခြား�း�နား�းကွဲဲ�ပြား�း�သည်် (ပုံံ� ၂ ကိုု� ရှုုပါါ၊
Action Committee for Democracy Development & Progressive Voice, ၂၀၁၈)။ ဥပဒေ�အခြေ�ေခံံအရဆိုု�လျှှင််
ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�သည်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�၏ အော�ာက််အဆင့််�များ�း�မဟုုတ််ပေ�။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�
တို့့��သည်် DAO များ�း�နှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပြု�ုကြ�ရသည််။
၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပုုဒ််မ ၂၈၉ အရ သမ္မမတအမိိန့််�ဖြ�င့််� ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�ကိုု�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း� ကျျင်းး�ပခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဤအဆင့််�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််သည််
အကန့််�အသတ််နှှင့််�သာာဖြ�စ််ပြီး��း အိိမ််ထော�ာင််စုုတစ််စုုလျှှင်် တစ််ဦးးသာာ မဲဲပေး�းနိုု�င််သည််။ (အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�များ�း�
သာာဖြ�စ််လေ့�ရှိိ�ပြီး
့ ��း ) အသက်် ၁၈ နှှစ််နှင့််�
ှ အထက််ရှိိ�သော�ာ မဲဲပေး�းခွွင့််�ရရှိိ�သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် ၁၀
အိိမ််မှူးး��များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ရန်် လျှို့့���ဝှှက််မဲဲပေး�းစနစ််ဖြ�င့််� အစုုလိုု�က်် မဲဲပေး�းကြ�ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ယင်းး� ၁၀ အိိမ််မှူးး��
များ�း�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာရပ််ကွက်
ွ ် သို့့��မဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ကိုု� မဲဲပေး�းရွေး�း�ချျယ််ကြ�သည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််�တွွင်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ မြို့�့��နယ််အဆင့််�
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အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��က ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က ကြီး�း�ကြ�ပ််သည်် (Kyed, Harrison
& McCarthy၊ ၂၀၁၆)။ ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� ပြ�ည််သူူများ�း�က ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန ဝန််ထမ်းး�များ�း�ဖြ�စ််သော�ာ
ခရိုု�င််နှှင့််� မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခံံကြ�သဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ မြို့�့��နယ််အဆင့််�မှှ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူးး��များ�း�ကိုု� ရာာထူးး�မှှ နှုုတ််ထွက်
ွ ်ခိုု�င်းး�နိုု�င််သည့််� အာာဏာာများ�း�ရှိိ�ကြ�သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� အထွေ�ေထွေ�ေ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� လွှှမ်းး�မိုး��ထားး�ကာ
း
ာ ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသည်် ဗဟိုု�တွွင်် စုုစည်းး�နေ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာကိုု� ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထံံသို့့�
ဖြေ�ေလျှော့�့��ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၂ ကိုု� ရှုုပါါ)။ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
အပြီး��တွ
း င်
ွ ် နိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�လုံးး��၌ ရပ််ကွွက််နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�� နေ�ရာာပေါ�ါင်းး� ၁၆,၇၈၅ နေ�ရာာရှိိ�
သည််။ ၎င်းး�နေ�ရာာများ�း�အနက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် ရာာထူးး�နေ�ရာာများ�း�စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၀.၄၁% နှှင့််� မြို့�့��ပြ�ရှိိ�
ရာာထူးး�နေ�ရာာများ�း�၏ ၀.၂၁% အသီးး�သီး�ကိုု
း �သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည်် (Arnold, Ye Thu Aung & Kyi Pyar Chit
Saw၊ ၂၀၁၅)။
ဘဏ္ဍာာရေး�းရှုုထော�ာင့််�မှှ ဆိုု�ရလျှှင်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသည်် မြို့�့��နယ််အထွေ�ေထွေ�ေ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� အခြား�း�ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှတဆင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘတ်ဂျျ
် က််အပေါ်�် လုံးး��လုံးး�လျားး��လျားး��
�
မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။ ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�သည်် ရုံးး��အသုံးး��စရိိတ််အတွွက်် လစဉ််
ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းငွေ�ေ အနည်းး�ငယ််ကိုု�သာာ ရရှိိ�သည််။
အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း အရဆိုု�လျှှင်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�သည်် အထက််
အော�ာက််ဒေါ�ါင််လိုုက်
� ဆ
် က််ဆံရေး
ံ �းအသွွင်ဖြ�င့််�သာ
်
ာ ထိိတွေ့�့�ရမှုုရှိိ�ပြီး��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�ရထံ
�
သို့့
ံ � တာာဝန််ခံရသ
ံ
ည််။

4.2/ pnfyifom,ma&;tzGJUrsm;
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ဇယားး� ၂ အရ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� (DAO) များ�း�သည််
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး�ရများ
� �း�ထံံသို့့� တရား�းဥပဒေ�အရ တာာဝန််ခံံရသည်် (ပုံံ� ၂ ကိုု� ရှုုပါါ)။
အတိိအကျျဆိုု�ရလျှှင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရလူူထုုအကြား�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန််
ပုံံစံ
� ံချျထားး�သည့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�း ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ရသည််။
မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််အတွွင်းး�တွင်
ွ ် ရှှည််လျားး��သော�ာ သမိုု�င်းး�
ကြော��ာင်းး�ရှိိ�ခဲ့့�ကာာ ကိုု�လိုု�နီီအစိုးး��ရလက််ထက််မှစ
ှ ၍ အခြား�း�ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��ရှိိ�
း ဌာာနများ�း�ထက််
ပိုု�မိုု၍
� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ�း�၊ တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ ာဏာာများ�း�စွာာ�တို့့�ကိုု
� � ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ စစ််အုုပ်ချုု
် �ပ််ရေး�း
အော�ာက််တွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှေး�း�မှိိ�န််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီတစ််ပိုု�င်းး�စနစ််ထံံသို့့� သိိသိိသာာသာာပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�စဉ််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း
ပါါတီီအစိုးး��ရသည်် DAO များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််မိိတ််ဆက််ခဲ့့�ကာာ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�၏
လုုပ််ဆော�ာင််ရန််တာာဝန််များ�း�အဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�ရှိိ�
� မြို့�့��နယ််
များ�း�အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် ကျျယ််ပြ�န့််�များ�း�ပြား�း�သော�ာ လူူမှုု
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းအပ််ရန််နှင့််�
ှ ဒေ�သန္တတရစီး�ပွား��
း းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�တ
� က််မှုုကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််�
အရေး�းပါါသော�ာ မြို့�့��ပြ�ဌာာနများ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၃၃၀
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််၏ အခြေ�ေခံံယူူနစ််များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�၏
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ကြီး��ကြ�ပ်
း
်မှုအော�
ု
ာက််တွင်
ွ ် မြူ�ူနီီစီီပယ််ရုံးး�ပေါ
� �ါင်းး� ၄၀၀ ခန့််�ရှိိ�သည်် (Arnold,
Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, 2015)။
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�သည်် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းဆိုုင်
� ရာ
် ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း� မဟုုတ််ကြ�ဘဲဲ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းသည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သာာဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��တွွင်် မည််သည့််�နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာမျှှ မရှိိ�ကြ�ပေ�။
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််တိုု�င်းး�၌ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာသူူများ�း�နှှင့််� ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ
သူူများ�း�ပါါဝင််သည့််�

စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�ရှိိ�ကြ�ပြီး�း�

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

ပါါဝင််မှုနှ
ု ှင့််�

နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏

ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မှုု မရှိိ�ပေ�။ ဤမြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင်် ခုုနစ််ဦးးဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�ပြီး�း� လေး�းဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ကာာ ကျျန််သုံးး�� ဦးးမှာာ� အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (GAD)၊ ကျေး�း�လက််
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (DRD) နှှင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�မှှ အစိုးး�ရ
� အရာာရှိိ�များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ကော်�်�မတီီ၏ လုုပ််ငန်းး�
တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ့� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�ကိုု�
ထော�ာက််ကူူရန််အတွွက််သာာဖြ�စ််သည််။
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ရှိိ�
သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မိိမိိတို့့�� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခများ�း�၊ ကျျသင့််�ငွေ�ေများ�း�၊ ဒေ�သန္တတရအခွွန််များ�း�နှှင့််� ဒဏ််ကြေး��းများ�း�
ကိုု� သတ််မှတ်
ှ ်ကော�ာက််ခံံနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဥပဒေ�များ�း�တွွင််
၎င်းး�ကော�ာက််ခံံမှုများ
ု �း�အတွွက််

ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�လည်းး�ရှိိ�သည််။

စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�သည််

၎င်းး�တို့့��၏

စည််ပင််သာာယာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််နှှင့််� သုံးး��စွဲဲ�ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�လည်းး�
ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�က ကိုု�ယ််စား�း လွှဲဲ�အပ််ပေး�းထားး�သော�ာ အာာဏာာများ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရန််ပုံငွေ�ေဖြ�င့််�
ံ�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာ အာာဏာာများ�း�ကြော��ာင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�
အခြား�း�သော�ာ ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��များ�း�၏ ပုံံစံ
� ံများ�း�ထက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသည်် (Bissinger, ၂၀၁၆)။
အဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရလျှှင်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�သည်် တာာဝန််လွှဲဲ�အပ််ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ ပုံံ�စံံများ�း�
အဖြ�စ်် လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး��း ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�က ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��သည််
အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� အထက််အော�ာက်် ဆက််ဆံံရေး�းမှှ တဆင့််� ထိုု�အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� တာာဝန််ခံံရသည်် (Arnold,Ye
Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅)။
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ရန််ကုုန််နှှင့််�

မန္တတလေး�းမြို့�့��များ�း�ရှိိ�

မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�သည််

သက််ဆို�င်
ု ်ရာာမြို့�့��များ�း�၏

စည််ပင််သာာယာာရေး�းဥပဒေ�များ�း�အရ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ရှိိ�ပြီး��း တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က
ပူးး�တွဲဲ�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည််။
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းရှုုထော�ာင့််�မှှဆိုု�ရလျှှင်် မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား�း�
သော�ာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရပုံစံ
ံ� ံများ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�ပြီးွ ��း ထိိရော�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ကြ�သည််။ YCDC နှှင့််� MCDC နှှစ််ဖွဲ့�့�
လုံးး��သည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ အကြီး��မား�
း းဆုံးး��မြို့�့��ကြီး��း နှှစ််ခုုတွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ပေး�းအပ််ရာာ၌ အလွွန််အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�
ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ကြ�သည်် (Arnold, Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅)။ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� စည််ပင််
သာာယာာရေး�းဌာာန (မြို့�့��နယ််နိိမိိတ််များ�း�အတွွင်းး�တွင်
ွ ် မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�) သည်် ၎င်းး�မြို့�့��တော်�်�
စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုအော�
ု
ာက််တွင်
ွ ် လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။
၂၀၁၄ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််များ�း�တွွင်် ရန််ကုုန််နှှင့််� မန္တတလေး�းမြို့�့��များ�း�၌ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကိုု� ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှစ
ှ ၍ ရန််ကုုန််မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ (YCDC) တွွင််
ကော်�်�မတီီဝင်် ၇ ဦးးပါါဝင််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အနက်် ၄ ဦးးမှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံများ�း�ဖြ�စ််သည််။ ဤကော်�်�မတီီ၏ ကြီး��ကြ�ပ်
း
်မှုု
အော�ာက််တွင်
ွ ် ခရိုု�င််အဆင့််� ကော်�်�မတီီဝင်် ၁၂ ဦးးနှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�ကော်�်�မတီီဝင်် ၉၉ ဦးးတို့့��သည်် မြို့�့��တော်�်�၏ စည််ပင််
သာာယာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�သည််။ တိုးး�တ
� က််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ သင်္ကေ�ေတအဖြ�စ်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် YCDC
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ဥပဒေ�အသစ််ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�ကာာ အသက်် ၁၈ နှှစ််ပြ�ည့််�ပြီး�း�သော�ာ ရန််ကုုန််မြို့�့��တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူအားး�လုံးး�ကိုု
� � မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�
သူူများ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််အရ YCDC အဖွဲ့့��ဝင်် ၆ ဦးးနှှင့််� ရန််ကုုန််မြို့�့��တော်�်�နယ််နိိမိိတ််
အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၃၃ ခုု၌ တစ််မြို့�့��နယ််ချျင်းး�စီီတွွင်် ရာာထူးး�သုံးး��နေ�ရာာ (ဥက္ကကဌ၊ အဖွဲ့့��ဝင်် ၁ နှှင့််� အဖွဲ့့��ဝင်် ၂) ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခွင့််�ရသ
ွ
ည်် (New Myanmar Foundation, ၂၀၁၉)။ ထိုု�အနေ�အထားး�အရဆိုု�ရလျှှင်် YCDC ၏ ပါါဝင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ချိုး�း��အစား�းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတစ််ဝန်းး�လုံးး�ရှိိ�
� အခြား�း�သော�ာ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး�ရ
� ပုံံ�စံံများ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
နည်းး�လမ်းး�ကျျသည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကော်�်�မတီီတွွင်် ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််
ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း� ရော�ာနှော�ာ�ပါါဝင််နေ�ပြီး��း လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အာ
ွ
ာဏာာကိုု� ကိုု�ယ််စား�းလွှဲဲ�အပ််ထားး�သော�ာ အစိုးး�ရပုံ
� စံ
ံ� ံ
(Delegation) နှှင့််�သာာ လည််ပတ််သည််။ ခြား�း�နား�းနှိုု�င်းး�ယှှဉ််ချျက််အနေ�ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၃ ဦးးပါါဝင််သော�ာ မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်�
စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ (MCDC) တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��ဝင်် ၆ ဦးးပါါဝင််ပြီး��း ခရိုု�င််အဆင့််�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�
ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ တစ််ဦးးမျှှမပါါဝင််ပေ�။ YCDC နှှင့််� နှိုု�င်းး�စာာလျှှင်် MCDC သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါဝင််မှုု
အချိုး�း��အစား�းအရနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�အရ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�လမ်းး�ကျျမှုု နိိမ့််�ပါးး�သည််။
မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� အစိုးး�ရ
� အဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� အစီီအမံံများ�း�အရ
၎င်းး�တို့့��သည်် အထက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�တွွင််ရှိိ�သည့််� အစီီအမံံများ�း�နှှင့််� ဆင််တူူသည််။

4.3/ udk,fykdiftkyfcsKyfcGifh& wkdif;ESifh a'orsm;
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရဒေ�သ
ွ
(SAZ) ငါးး�ခုုနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး� (SAD) တစ််ခုုတို့့�၏
တရား�းဝင််အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ကာာ အစိုးး��ရအဆင့််�အားး�လုံးး��တွင်
ွ ်
ညှိိ�နှိုု�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် ဖန််တီး�ပေး
း �းထားး�သည််။
စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည့််� အချျက််မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏
ဇယားး� ၃ တွွင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာများ�း� (ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း)ကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား�း�ကာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရ
ွ
တိုု�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း�ထံံသို့့� ဝေ�မျှှထားး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�သည််
အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ထက်် မပိုု�ပေ�။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း�၏
သီးး�သန့််�အာာဏာာများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�နှှင့််� ထပ််နေ�သဖြ�င့််�
အပြ�ည့််�အဝကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဒေ�သန္တတရစည််ပင််သာာယာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အစိုးး�ရ
� အလွှာာ�နှှစ််လွှာာ�အကြား�း�
တွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုများ�း� လိုု�အပ််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ကျေး�း�လက််နှှင့််� မြို့�့��ပြ�စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�
လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဒေ�သန္တတရဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကိုု� အာာမခံံထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သ
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရာာနယ််မြေ�ေအတွွင်းး�တွင်
ွ ် အချို့့���သော�ာ တာာဝန််များ�း�ကိုု�သာာ လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ကြ�
သည််။ (ဇယားး� ၆ ကိုု�ရှုုပါါ၊ မြ�န််မာာ၊ ၂၀၀၈)။

ဇယားး� ၆။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရတိုု�င်းး�နှှင့်�် ဒေ�သများ�း� အုုပ််ချူူ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�က လုုပ််ဆော�ာင််
ပေး�းအပ််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �
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မြို့�့��ပြ�နှှင့််� ကျေး�း�လက််စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

လမ်းး�နှှင့််�တံံတားး�များ�း�တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၃

ပြ�ည််သူ့�့ ကျျန်းး�မာာရေး�း

၄

စည််ပင််သာာယာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
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၅

မီးး�ဘေး�းကာာကွွယ််ရေး�း

၆

စား�းကျျက််မြေ�ေများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၇

သစ််တော�ာများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

၈

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ သဘာာဝ






သယံံဇာာတများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
၉

ရေ�နှှင့််� လျှှပ််စစ််

၁၀

စျေး�း�များ�း�




မှှတ်ချျက်
်
။် လက််တွေ့�့�တွွင်် ဤလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ
ာဏာာများ�း�သည်် သက််ဆိုင်
ု� ရာ
် ာ ပြ�ည််နယ်နှ
် င့််�
ှ တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း အစိုးး�ရများ
� �း�နှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရန်
် ် လိုု�အပ််သည််။
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း�၏ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််များ�း�သည်် အဆင့််�ဆင့််�ရှိိ�နေ�သော�ာ အစိုးး�ရများ
� �း�၏
ထပ််နေ�သော�ာ တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း� ပါါရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� အတော်�်�အတန််ရှုပ်
ု ်ထွေး�း�ပါါသည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရ
ွ
တိုု�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း� (“ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��များ�း�” ဟုု ခေါ်�်သည််) ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အဖွဲ့့��တိုု�င်းး�တွင်
ွ ် အော�ာက််ပါါအုုပ််စုုများ�း�အနက်် တစ််ခုုခုုတွွင်် ပါါဝင််
သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၀ ဦးးဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည်် (၁) SAZ/SAD အတွွင်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� (၂) လုံံခြုံ�
� ံ�ရေး�းနှှင့််� နယ််စပ််ရေး�းရာာအတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ
တပ််မတော်�်�သားး� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� (၃) အထက််ပါါအုုပ််စုုနှှစ််ခုုမှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က ရွေး�း�ချျယ််သည့််� အခြား�း�ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ�း�။ ထို့့��အပြ�င်် ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ ဥက္ကကဌသည်် သက််ဆို�င်
ု ်ရာာ ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဖြ�စ််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�က အဆိုု�ပြု�ုကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတ၏ အတည််ပြု�ုချျက််
ဖြ�င့််� ခန့််�အပ််ရမည်် (မြ�န််မာာ၊ ၂၀၀၈)။ ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��ဝင်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််မျှှမပါါဝင််ရာာ ၎င်းး�၏
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ချိုး�း��အစား�းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�မကျျဟုု သတ််မှတ်
ှ ်နိုု�င််သည််။
နော�ာက််တစ််ဆင့််�တွွင်် ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��သည်် ဒေ�သန္တတရစည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ၊ ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့��
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရသည််။ ဒေ�သန္တတရစည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီတိုု�င်းး�တွင်
ွ ် အဖွဲ့့��ဝင်် ကိုးး��ဦးး (ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံများ�း�နှှင့််�
ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�သူူများ�း� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��၊ ဇယားး� ၇ ကိုု�ရှုုပါါ) ပါါဝင််ပြီး��း ၎င်းး�၏ တာာဝန််မှာာ� မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း
ကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� ကြီး��ကြ�ပ်
း
ရန်
် ဖြ�
် စ််သည််။ မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရဝန်ဆော�
်
ာင််မှုများ
ု �း�
လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�နှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�သော�ာအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�
ပါါဝင််သည််။

ဇယားး� ၇။ ဒေ�သန္တတရစည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�
ဥက္ကကဌ

SAZ/SAD ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��ဝင််

အဖွဲ့့��ဝင်် နှှစ််ဦးး

မြို့�့��နယ်် ရပ််မိိရပ််ဖများ�း�က ရွေး�း�ချျယ််သည််

တတ််သိိပညာာရှှင််နှှစ််ဦးး

လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််သည််

တတ််သိိပညာာရှှင််နှှစ််ဦးး

ပညာာရေး�းကဏ္ဍအတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််သည််

အမှုုဆော�ာင််အရာာရှိိ�

SAZ/SAD ၏ DAO မှှ ဖြ�စ််သည််

ခရိုု�င််အရာာရှိိ�

ကျေး�း�လက််ဒေ�သဖွံံ�ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနမှှ ဖြ�စ််သည််

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၏ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််အရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရတိုု
ွ
�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း�၏
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း� မရှိိ�ပေ�။ မြို့�့��နယ််စည််ပင်် သာာယာာ
ရေး�းကော်�်�မတီီသည်် ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း စည််ပင််သာာယာာရေး�းဌာာနအတွွက်် အခွွန််အကော�ာက််များ�း�ကိုု�
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သာာ ကော�ာက််ခံံပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ SAZ/SAD များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဆိုု�င််ရာာကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�
အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ်် (သို့့��မဟုုတ််) တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�ထံံမှှ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�မှုများ
ု �း�
ကိုု� ရယူူသည််။ ယင်းး�ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းသော�ာ ဘတ််ဂျျက််ငွေ�ေကိုု�နှှစ််စဉ်် ထုုတ််ယူူပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု�သုံးး��စွဲဲ�ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရနှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရသည််။
	စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� မြို့�့��တော်�်�မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��များ�း�ကဲ့့�သို့့��ပင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွင့််�ရ
ွ
တိုု�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သများ�း�၏ အစိုးး�ရ
� အဆင့််�ဆင့််�အကြား�း� (ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး�ရများ
� �း�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး�သို့့
� �၊ ပုံံ� ၂ ကိုု�ရှုုပါါ) ဆက််ဆံံရေး�းမှာာ�လည်းး� ဒေါ�ါင််လိုု�က််အထက််အော�ာက်် ဆက််ဆံံရေး�းသာာ
ဖြ�စ််သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အထက််အဆင့််� အစိုးး��ရများ�း�က လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
လွှဲဲ�အပ််ထားး�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

4.5/ wkdif;&if;om;awmfvSefa&;tzGJUtpnf;rsm;
xdef;csKyfe,fajrrsm;&Sd a'oEå&0efaqmifrI
tzGJUtpnf;rsm; - tvGwfoabm
wnf&Sdonfh a'oEå&tpkd;&
လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�၌ လှုုပ််ရှား��းလျျက််ရှိိ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှန်
ှ ်ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
(EROs) ၂၁ ဖွဲ့့��ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��အနက်် အချို့့���အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ နယ််မြေ�ေများ�း�
အတွွင်းး� နေ�ထိုု�င်သည့််�
်
ပြ�ည််သူူများ�း�သို့့�� လူူမှုုရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းအပ််ကြ�ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံတွ
ံ င်
ွ ်
ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုမှ
ု တဆင့််�
ှ
ဖန််တီးး�ပေး�းသော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�ကဲ့့�သို့့��ပင်် ပေး�းနိုု�င််ကြ�သည််။
ထင််ရှား��းသော�ာ ဥပမာာတစ််ခုုမှာာ� ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး�� (KNU) ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�သည်် ကရင််ပြ�ည််နယ််၊
ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�အရှေ့�့�ပိုု�င်းး�၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး� အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ချို့့���အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ၁၂ ခုုနှှင့််�
ခရိုု�င်် ၇ ခုု အတွွင်းး� နေ�ထိုု�င််သော�ာ ပြ�ည််သူူတစ််သန်းး�ကျော်�်��ထံံသို့့� ၎င်းး�၏ ဌာာနမျိုး�း��စုံံတို့့
� � ထံံမှှတဆင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပေး�းအပ််လုုပ်ဆော�
်
ာင််သည််။ ကရင််ပညာာရေး�းဌာာနသည်် နိုု�င်ငံ
် တကာ
ံ
ာမှှ အစိုးး�ရမ
� ဟုုတ််သည့််�
ကယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ ကျော�ာ�င်းး�သားး� ကျော�ာ�င်းး�သူူပေါ�ါင်းး� ၁၄၁,၆၂၃
ဦးး တက််ရော�ာက််လျျက််ရှိိ�သည့််� ကျော�ာ�င်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၂၉၄ ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််သည်် (Jolliffe,
၂၀၁၆)။
ထို့့��အတူူပင်် ကချျင််ပြ�ည််လွတ်
ွ ်မြော��ာက််ရေး�းအဖွဲ့့�� (KIO) သည်် မူူလတန်းး�၊ အလယ််တန်းး�၊ အထက််တန်းး�
နှှင့််� ကော�ာလိိပ််ကျော�ာ�င်းး�သားး�ကျော�ာ�င်းး�သူူ ၂၃,၀၀၀ ကျော်�်��အတွွက်် ပညာာရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပေး�းအပ််ကာာ
ဆေး�းရုံံနှ
� ှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�ဆေး�းပေး�းခန်းး� ၆၁ ခုုသို့့�� အထော�ာက််အပံ့့�များ�း� ပေး�းအပ််နေ�နိုု�င််သည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး�တ
� က််ရေး�းပါါတီီ (KNPP) ၏ နယ််မြေ�ေများ�း�တွွင်် မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေါ�ါင်းး� ၄၆၀၊
အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� ၃၃ ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� ၁၂ ကျော�ာ�င်းး�ရှိိ�သည််။ ERO များ�း�က ပေး�းအပ််
သော�ာ ဒေ�သန္တတရဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�၏ ထင််ရှား��းသော�ာ လက္ခခဏာာတစ််ရပ််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� လူူထုုအခြေ�ေပြု�ုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း� အကြား�း�ရှိိ� နီးး�ကပ််သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းပင််ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင်် ရှိိ�သော�ာ
ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ၏ ဥပမာာကော�ာင်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ သံံသယဖြ�စ််ဖွယ်
ွ ် မလိုု�သည့််�
အချျက််မှာာ� ၎င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�သည်် အနာာဂတ််တွွင်် ပုံံ�စံံတကျျသတ််မှတ်
ှ ်ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည့််� ဒေ�သန္တတရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� စုုစည်းး�ပေါ�ါင်းး�ဆုံံရန်
� ် လိုု�အပ််ချျက််ပင််ဖြ�စ််သည်် (Jolliffe, ၂၀၁၆)။
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4.6/ vuf&Sd a'oEå&tpkd;&pepfrsm;udk
zuf'&,fESifh 'Drkdua&pD½IaxmifhrI
qef;ppfavhvmjcif;
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဟူူသော�ာအရာာသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် မရင်းး�နှီးး��သော�ာ အယူူ
အဆတစ််ခုု မဟုုတ််ပေ�။ ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် “ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ််
ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ဖြ�င့််� မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� အခြား�း�ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�” ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည်် (မြ�န််မာာ၊ ၁၉၄၇)။ ၁၉၅၃ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ စနစ််တကျျ
တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသည့််�နည်းး�လမ်းး� တစ််ခုုကိုု�ကျျင့််�သုံးး�သ
� ည််။ ယင်းး�အချိိ�န််က မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံအတွွက်် စံံပြ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပုံံစံ
� ံတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပုံံ�စံံချျထားး�သည့််� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရဥပဒေ� (၁၉၅၃) ကိုု�
ပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ဥပဒေ�သည်် ခရိုု�င််အဆင့််�၊ ကျေး�း�ရွာာ�အဆင့််�နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်အဆင့််�များ�း�ရှိိ� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းကာာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီတန််ဖိုးး��များ�း�၊ ရေ�ပြ�င််ညီီတာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််�
စဉ်းး�စား�းချျင့််�ချိိ�န်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ (Parliament of the Union of Burma,
၁၉၅၃) သို့့��သော်�်�လည်းး� ၁၉၆၃ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီ (အာာဏာာသိိမ်းး�အစိုးး�ရ
� ) က ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရဥပဒေ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�သဖြ�င့််� အဆိုု�ပြု�ုသော�ာ စနစ််ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ပစ််ခဲ့့�သည််။
ဤသမိုု�င်းး�ဝင််မှတ်
ှ ်တမ်းး�နှှစ််ခုုသည်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ သီးး�သန့််�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�၏ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေအလားး�အလာာဖြ�စ််ခဲ့့�သည်် သာာမက နိုု�င််ငံံရေး�းကတိိကဝတ််များ�း�ကိုု� စစ််မှှန််သော�ာ
ဖက််ဒရယ််စနစ််မှတဆင့််�သာ
ှ
ာလျှှင်် ရရှိိ�နိုု�င််မည််ဟူူသော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအနာာဂတ််
မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မှှတ််တမ်းး�ဟုုဆိုု�ရပေ�မည််။ တော်�်�လှှန််ရေး�းကော�ာင််စီီ အစိုးး�ရ
� ၏ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု
အပြီး��တွ
း င်
ွ ် ယင်းး�ကတိိကဝတ််များ�း�ကိုု� စစ််အာာဏာာရှှင််နှှင့််� တစ််ပါါတီီနိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််တို့့�က ၁၉၆၃ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွင်
ွ ်
ရိုု�က််ချိုး�း��ခြေ�ေဖျျက််ခံံခဲ့့�ရသည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ဒီီမီုု�ကရေ�စီီ အကူးး�အပြော��ာင်းး�
အတွွက်် တရား�းဝင််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သော�ာအခါါ ၎င်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းများ�း�
ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတွွင််ပြ�န််လည်် မိိတ််ဆက််သွွတ််သွင်းး�လာ
ွ
ာခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တွွင်် မည််သည့််�
ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ�း�ကိုု�မျှှ ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�၏
ကိုု�ယ်ပိုု
် င်
� ပြ် �ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အလွွန်အ
် မင်းး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� သော�
်
ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ခဲ့့�သ
်
ည််။
သို့့�ဖြ�
� စ််ရာာ လက််ရှိိ�နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းစနစ််သည်် ဖက််ဒရယ််စံနှု
ံ န်းး�များ
ု �း�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစံံနှုန်းး�များ
ု �း�နှှင့််� ဖီီလာာဆန််ကျျင့််�ဘက််ဖြ�စ််နေ�သည့််�
မူူများ�း�ဖြ�င့််� လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။
ပထမအချျက််အနေ�ဖြ�င့််�ဆိုု�ရလျှှင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရစန
�
စ််တွင်
ွ ် ဥပဒေ�အရ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု
မြ�င့််�မား�းသည််။ ဇယားး� ၈ တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရသည့််�အတိုု�င်းး� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရပုံ
� စံ
ံ� ံမျိုး�း��စုံံတို့့
� �ကိုု� အုုပ််စုုနှှစ််စုုအဖြ�စ်် ပိုု�င်းး�ခြား�း�
နိုု�င််သည််။ ပထမအုုပ််စုုတွွင်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�က
ဖန််တီး�ကာ
း ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�ရက
�
စီီမံံကွပ်
ွ ်သည့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး� ယူူနစ််များ�း�ပါါဝင််သည််။ ဒုုတိိယအုုပ််စုုတွွင််
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�က ဖန််တီးး�လိုု�က််သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�သများ�း�ထံံသို့့� ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းအပ််လိုု�က််သည့််� အစိုးး��ရယူူနစ််များ�း�ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ ဝင််ရော�ာက််စွက်
ွ ်ဖက််မှုမရှိိ�ဘဲဲ
ု
အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည််။
ဒုုတိိယအချျက််အနေ�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�သည်် လက််ရှိိ�တွွင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� ၏ လက််အော�ာက််တွင်
ွ ်မရှိိ�ဘဲဲ ဗဟိုု�အစိုးး��ရနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ ကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�
လက််အတွွင်းး�တွင်
ွ ်သာာရှိိ�ကာာ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�သည်် ဒေ�သခံံ ပြ�ည််သူူများ�း�၏
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။ ယင်းး�အချျက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအစီီအမံံသည်် ထိိရော�ာက််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး��း ပြ�ည််သူူနှှင့််� အနီးး�ဆုံးး��အစိုးး��ရ အဆင့််�ထံံသို့့� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
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အာာဏာာပေး�းအပ််ရမည််ဟူူသည့််� subsidiarity principle နှှင့််�သာာမက ဤစာာတမ်းး�၏ အစပိုု�င်းး�တွင်
ွ ်ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ
စစ််မှန်
ှ ်သည့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွင့််�
ွ ဆိုု�ချျက််နှှင့််�ပါါ သွေ�ေဖီီလျျက််ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။
တတိိယအချျက််အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််၊ ဒေ�သန္တတရရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�သည််
ပျော�ာ�က််ဆုံးး�လျျ
� က််ရှိိ�သည််။ တစ််ဘက််တွွင်် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�ရှိိ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�သည််
မဲဲပေး�းခွွင့််�ရှိိ�သူူများ�း�အားး�လုံးး��က ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ အိိမ််ထော�ာင််စုုတစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ မဲဲတစ််မဲဲစီီ
ဖြ�င့််�သာာ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�၏ မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီီများ�း�သည််လည်းး�
ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သူူများ�း�၊ ခန့််�အပ််ထားး�သူူများ�း�ဖြ�င့််�သာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အခြား�း�တစ််ဘက််တွင်
ွ ် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လွှဲဲ�အပ််
လုုပ််ကိုု�င််စေ�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပုံံ�စံံကိုု� အစိုးး�ရ
� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�စွာာ�တို့့��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည်် (ဇယားး� ၈ ကိုု�ရှုပါ
ု ါ)။
၎င်းး�သည်် ယခင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််လေ့�လာ
့ ာမှုုများ�း�အားး�လုံးး��တို့့�တွွင်် တင််ပြ�ခဲ့့�သည့််� ကော�ာင််စီီပုံံ�စံံ အစိုးး�ရ
� နှှင့််�လည်းး�
ခြား�း�နား�းလျျက််ရှိိ�သည်် (ဇယားး� ၅ ကိုု�ရှုုပါါ)။ ဤနိုု�င််ငံံရေး�းအစီီအမံံများ�း�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�လမ်းး�မကျျဘဲဲ ပြ�ည််သူူ
များ�း�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုနှ
ု ှင့််� ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�၏ အသံံများ�း�ကိုု� လျျစ််လျူူ�ရှုုနေ�သည််ဟုု သတ််မှတ်
ှ ်နိုု�င််သည််။
( Action Committee for Democracy Development & Progressive Voice၊ ၂၀၁၈).
စတုုတ္ထထအချျက််အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ်
ှ
်စုုများ�း�မှှလွဲဲ�၍ ကျျန််ယူူနစ််များ�း�အားး�လုံးး��သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အစိုးး��ရအတွွက်် အခွွန််အခများ�း�ကိုု� ကော�ာက််ခံံကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််ရန််ကိုု�လည်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက
ရန််ပုံံငွေ�ေပံ့့�ပိုး
�
��ပေး
း �းသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�ယူူနစ််များ�း�သည်် မိိမိိတို့့��အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာများ�း� မရှိိ�ကြ�ပေ�။ မြို့�့��နယ််နှှင့််� မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�သည်် သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရန််ပုံငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေနိုု
ံ�
�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး� သုံးး��စွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကန့််�အသတ််များ�း�ကိုု�
တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ကြ�ရသည််။ အစိုးး��ရတိုု�င်းး�၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအတိုု�င်းး�အတာာများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�၊ လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ
ာဏာာများ�း�နှှင့််� လိုု�က်လျော�ာ�ညီီထွေ
်
�ေဖြ�စ််ရန်သင့််�ပေ
်
�ရာာ အနာာဂတ််တွင်
ွ ် သင့််�လျော်�်��သော�ာ
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အချျက််အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�စနစ််သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့််� အခြား�း�အစိုးး�ရယူူန
�
စ််များ�း� အကြား�း�တွွင််
အထက််-အော�ာက််ဒေါ�ါင််လိုု�က််ဆက််ဆံံ (vertical relation)ရေး�းကိုု�သာာ ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�
အရ အမြ�စ််တွယ်
ွ ်နေ�သည့််�ကျျင့််�သုံးး��မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ကျျင့််�သုံးး��မှု၏
ု အထက််-အော�ာက်် ပုံံ�စံံသီးး�သန့််�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။ ဤသို့့��သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ဖက််ဒရယ််စံံများ�း�ဖြ�စ််သည့််� subsidiarity
principle နှှင့််� အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ကျျင့်�သုံးး
့ ��မှုုများ�း�ကိုု� ဖြ�စ််စဉ််လေ့�လာ
့ ာမှုုများ�း�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� ဖက််ဒရယ််
နိုု�င််ငံံလေး�းခုုတွွင််ကဲ့့�သို့့� အပြ�ည့််�အဝ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှင့််�
ှ ပိုု�မိုု�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
နည်းး�လမ်းး�ကျျသော�ာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး� အရဆိုု�လျှှင်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့်�့ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတို့့�သည်် အစိုးး��ရအဆင့််�
ဆင့််�များ�း�အကြား�း� ရေ�ပြ�င််ညီီနှှင့််� ဒေါ�ါင််လိုု�က််ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် သီးး�သန့််�အာာဏာာများ�း�ရှိိ�သင့််�သည််။
အစိုးး��ရယူူနစ််များ�း�တစ််ခုုချျင်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် လူူထုုအများ�း�စုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်�
ကော်�်�မတီီ၏ လက္ခခဏာာများ�း�ပါါဝင််ပြီး��း ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရထံံမှှ သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�ထွက်
ွ ်တည််ရှိိ�ကာာ၊ ဒေ�သန္တတရပြ�ည််သူူလူူထုု
ထံံမှှ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရန််ပုံငွေ�ေ
ံ�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�မှုုနှှင့််� အခြေ�ေခံံဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��အစား�းများ�း�စွာာ�ပါါဝင််သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််�
လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�များ
ွ �း�ရှိိ�သည့့်�အတွွက်် လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု အများ�း�ဆုံးး��လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဟုု
မှှတ််ယူူနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် ကနေ�ဒါါနှှင့််� ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံတို့့�ရှိိ� စစ််မှှန််သော�ာ မြု�ုနီီစီီပယ််အစိုးး��ရပုံစံ
ံ� ံ
များ�း�ကဲ့့�သို့့�� မဟုုတ််ပေ�။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�မှှတဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ ရွေး�း�ချျယ််
ထားး�သော�ာသူူများ�း�သာာ ပါါဝင််ဖွဲ့�့�စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အချျက််က မဲဲပေး�းခွွင့််�ရှိိ�သူူပြ�ည််သူူများ�း�၏ မဲဲပေး�း
ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။
ဒုုတိိယအကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး�ရက
�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုမရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ု
၎င်းး�တို့့�တွ
� င်
ွ ် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� �း�အတွွက်် နိုု�င်ငံ
် ရေး
ံ �းဆိုုင်
� ရာ
် ာလုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ ာဏာာများ�း� မရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ၎င်းး�
တို့့�၏
�
အာာဏာာများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ်နှ
် င့််�တိုု
ှ
င်းး�ဒေ�သ
�
ကြီး��း အဆင့််�မှှ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး� မဟုုတ််ပေ�။
သို့့��ဖြ�စ််ရာာ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�သည်် အနာာဂတ််တွွင်် မြူ�ူနီီစီီပယ််အစိုးး�ရများ
� �း�အဖြ�စ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာရန််
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf

35

လိုု�အပ််ပြီး��း (Arnold, Ye Thu Aung, Kempel & Kyi Pyar Chit Saw, ၂၀၁၅) မြို့�့��နယ််အဆင့််�၊ ရပ််ကွက်
ွ ်
အဆင့််�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုအဆင့််�များ�း�ရှိိ� စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�စသော�ာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� အဖွဲ့့�� များ�း�သည််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� များ�း�နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကာာ ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း� ဖြ�စ််လာာရန်် လိုု�အပ််သည််။
အကယ််၍

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််�

ဖက််ဒရယ််စနစ််ထံံသို့့�

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််အမှှန််တကယ််

ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််ဆို�လျှ
ု ှင်် အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (GAD) ၏ ရပ််ကွက်
ွ ်၊ ကျေး�း�ရွာာ� အုုပ််စုုများ�း�
မှှတဆင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲသင့််�ပြီး�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သို့့�� ဖြ�န့််�ဝေ�ပေး�းသင့််�သည််။

ဇယားး� ၈။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစနစ််

tpDtrH

&yfuGufrsm;ESifh
aus;&Gmrsm;

pnfyifom,ma&;

tzGJYrsm;

NrdKUawmf
pnfyifom,ma&;

aumfrwDrsm;

udk,fykdiftkyfcsKyfcGifh&

wkdif;ESifh a'orsm;

Oya'qkdif&m
တရား�းဝင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေ ဥပဒေ�/ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�

ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�

ဥပဒေ�များ�း�

ဥပဒေ�

ကျေး�း�လက််/ မြို့�့��ပြ�

မြို့�့��ပြ�

မြို့�့��တော်�်�

ဦးးစီးး�အဖွဲ့့��

tkyfcsKyfrIqkdif&m
အစိုးး��ရအမျိုး�း��အစား�း

မြု�ုနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ

အားး�နည်းး�

သင့််�တင့််�

အားး�ကော�ာင်းး�

သင့််�တင့််�

အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ပါါဝင််မှုု

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံဖြ�စ််ပြီး��း

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံများ�း�နှှင့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံများ�း�နှှင့််�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံများ�း�နှှင့််�

အချိုး�း��အစား�း

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�

ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�

ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�

တာာဝန််ခံံသည််။

သူူများ�း� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��

သူူများ�း� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��

သူူများ�း� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��

ပါါဝင််သည််။

ပါါဝင််သည််။

ပါါဝင််သည််။

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�

EkdifiHa&;qkdif&m

အမျိုး�း��သမီးး� ပါါဝင််မှုု

ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�

b@ma&;qkdif&m
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ရန််ပုံံငွေ�ေဖြ�င့််�
�

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ရန််ပုံငွေ�ေဖြ�င့််�
ံ�

ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�

လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အာ
ွ
ာဏာာ

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ပံ့့�ပိုးး��သည််။

လုုပ််ဆော�ာင််သည််။

ဒေ�သကြီး��များ
း �း�က

လုုပ််ဆော�ာင််သည််။

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ပံ့့�ပိုးး��သည််။

tpkd;&tqifhqifhtMum; qufqHa&;
အစိုးး��ရအဆင့််�ဆင့််�

အထက််အော�ာက််

အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း

ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

အထက််အော�ာက််၊

အထက််အော�ာက််၊

အထက််အော�ာက််၊

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း� စည််ပင််သာာယာာ

ကြီး�း� စည််ပင််သာာယာာ

ကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််�

ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာနက

ရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာနက

ညှိိ�နှိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််သည််။

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််သည််။

သည််။

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည်် မြို့�့��နယ်် DAO များ�း�
ထံံသို့့� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�

မြို့�့��ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� မြို့�့��

များ�း�ကိုု� အသိိအမှှတ််

အာာဏာာများ�း�ကိုု�

ငယ််များ�း�သို့့�� ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုထားး�သော�ာ နယ််မြေ�ေ

ကိုု�ယ််စား�းလွှဲဲ�အပ််

လွှဲဲ�အပ််ထားး�သည််။

များ�း�သို့့�� ကိုု�ယ််စား�း

ထားး�သည််။
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လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အာ
ွ
ာဏာာကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ

လွှဲဲ�အပ််ထားး�သည််။

tqkH;owf
aumufcsufrsm;ESifh
tBuHjyKcsufrsm;
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံတစ််ခုုဖြ�စ််လာာရန်် ရွေ့�့�လျားး��တိုးး��တက််လျျက််
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် မလွွယ််ကူူသည့််� လက််ရှိိ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�
သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာ ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ကာာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�
၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� များ�း�စွာာ� ကန့််�သတ််မှုများ
ု �း�ပြု�ုထားး�သည််။ ထို့့��အတူူပင်် လက််ရှိိ� ပြ�ည််
သူူများ�း�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််မှု၊ု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပေါ�ါင်းး�စုံံပါ
� ါဝင််မှုရှု
ု ထော
ု �ာင့််�၊
ကျားး��/မတန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််�

တာာဝန််ခံံမှုုတို့့�သည််

ပြ�ည့််�ဝကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

လည််ပတ််နိုု�င််သည့််�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််တစ််ခုု၏ စံံနှုုန်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�ည့််�မီီစေ�သည််ဟုု မဆိုု�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
�
များ�း�ထံံသို့့� ဝေ�မျှှပေး�းထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာအနည်းး�ငယ််သည်် စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််
စနစ််ကိုု� မဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပေ�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ကိုု� အခြား�း�သော�ာ
ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံများ�း�၏ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််နှင့််�
ှ
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�သော�ာအခါါ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််သော�ာစနစ််အော�ာက််တွင်
ွ ် ဆက််လက််လည််ပတ််လျျက််ရှိိ�သည််ကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�တွေ့�့�ရသည််။
အတိိအကျျဆိုု�ရလျှှင်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက််
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််သော�ာ မြ�င််နိုု�င််သည့််� အကန့််�အသတ််များ�း�ရှိိ�နေ�သည််။ ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
လိုု�အပ််သည့််� ပထမ အကန့််�အသတ််မှာာ� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု အခြေ�ေအနေ�မှှ ဒေ�သန္တတရလူ့�့ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ�း�ထံံသို့့� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� အခြေ�ေအနေ�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ဖြ�စ််
သည််။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ပြ�န့််�ကျဲဲ�နေ�သော�ာ အစိုးး��ရပုံစံ
ံ� ံဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�ကိုု� စုုစည်းး�သည့််� ဒေ�သန္တတရ
အစိုးး��ရအဖြ�စ််သို့့� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် လိုု�အပ််သည််။ တတိိယအချျက််မှာာ� အထက််အော�ာက််ဆက််ဆံံရေး�း
ကိုု�သာာ ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ရာာမှှ ဥပဒေ�အရနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အထက််အော�ာက််နှှင့််� ရေ�ပြ�င််ညီီ အပြ�န််
အလှှန်် ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ
သော�ာ ဒေ�သန္တတရအင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း� (ကော�ာင််စီီများ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�) ကိုု�
ဖန််တီးး�ရန််သာာမက နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ နှိုု�င်းး�ချိိ�န််ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုများ
ု �း�၊ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�ကိုု� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီအစဉ််သည်် စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လူူမျိုး�း��၊
ကိုးး��ကွယ်
ွ ်သည့််�ဘာာသာာနှှင့််�

ကျားး��/မ

အုုပ််စုုများ�း�၏

အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုနှ
ု ှင့််�

ပူူပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

အစိုးး�ရများ
� �း�၏

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််မှုုတို့့�ကိုု� အားး�ပေး�းနိုု�င််သည််။
ယင်းး�အသွွင််ပြော��ာင်းး�မှုုများ�း�ကိုု�

အခြေ�ေခံံ၍

ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု အော�ာက််ရှိိ� (မြို့�့��ပြ�) မြူ�ူနီီစီီပယ််အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� ကျေး�း�လက််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� အနာာဂတ််
တွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ကာာ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနကဲ့့�သို့့�� ဗဟိုု�
အစိုးး��ရ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းသည့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��းသင့််�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�အတွွက်် (ဥပဒေ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� အစိုးး�ရ
�
jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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အဆင့််�ဆင့််�အကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ) အစီီအမံံများ�း�သည်် အားး�လုံးး��သော�ာ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�အတွွက််
ရှှင်းး�လင်းး�၊ တိိကျျ၊ လုံံ�လော�ာက််ပြီး��း ထိိရော�ာက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပါါဝင််မှု၊ု
ကျားး��/မတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ နိုု
် င်
� မှု
် စသည့််�
ု
ရှုုထော�ာင့််�များ�း�သည််လည်းး� အနာာဂတ််ဒေ�သန္တရ
တ အစိုးး�ရ
� ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ်များ
် �း� နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံကိုု
� � ပုံံစံ
� ံချျရာာတွွင််
ပါါဝင််ရမည့််� အရာာများ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။
ဤသို့့�� စိိတ််ထဲဲတွင်
ွ ် ပုံံ�ဖော်�်�ကာာ လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အစိုးး�ရ
� ၏ တတိိယအလွှာာ�
ကိုု� ဖန််တီးး�ပြီး��း အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ကာာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�စေ�ပြီး�း�
နိုု�င််ငံံသားး�များ�း� တက််ကြွ�ပါ
ွ ါဝင််မှုကိုု
ု � မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််ပေ�လိိမ့််�မည််။ ပုံံ�စံံချျမှှတ််ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါ အကြံ�ံပြု�ု
ချျက်် နည်းး�လမ်းး�နှှစ််သွယ်
ွ ်ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။

5.1/ A[dkcsKyfudk,frIavQmhcsjcif;rSwqifh
a'oEå&udk,fykdiftpkd;&pepf
xlaxmif&eftwGuf tBuHjyKcsufrsm;
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင်
� မှု
် လျော့�့��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ု
စစ််မှန်
ှ သော�
်
ာ ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�ကိုု� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာနိုု�င်စေ�ရန်
်
်
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဦးးတည််စေ�မည််မဟုုတ််သော်�်�လည်းး�၊ ယင်းး�ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျော့�့��ချျခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််၊
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရနယ််မြေ�ေများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည့််�
ထိိရော�ာက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ််ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရ ပေါ�ါက််ပေါ�ါက််လာာ
သည့််� စနစ််တွင်
ွ ် ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််များ�း�ကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာလွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အော�ာက််ခြေ�ေအစိုးး��ရထံံ
တတ််နိုု�င််သမျှှ အာာဏာာကျျင့််�သုံးး��စေ�ရေး�းမူူတို့့��နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ကျျင့််�သုံးး�နိုု
� �င််သည််။ ထိုု�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� Triadic
ပုံံစံ
� ံ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရပုံစံ
ံ� ံကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ဖန််တီးး�နိုု�င််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ရှိိ�နေ�သေး�းသည်် (ပုံံ� ၃ ကိုု�ရှုုပါါ)။
တစ််ပြို��ု င််နက််တွင်
ွ ပ
် င်် ၆၇ ခရိုု�င်ကိုု
် � အခြေ�ေခံံကာာ ကော�ာင််စီီများ�း�ဖွဲ့့�� စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲများ
� �း� ကျျင်းး�ပစေ�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာများ�း�လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည်် (Tinzar Htun, & Raynaud, 2018)။ အဆိုု�ပါါ ဆင့့်�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရယူူရေး�း ချျဉ်းး�ကပ််မှု၏
ု အသေး�းစိိတ်် အစီီအမံံများ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;
၁။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် အလျှော့�့��အတင်းး�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ခရိုု�င််နှှင့််�
မြို့�့��နယ််အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနေ�ရာာများ�း�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�
ပေ�ရာာ ယင်းး�အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
၂။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှတ်
ှ ်တော်�်�သည်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� ထူူထော�ာင််ကာာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း� သာာမက ဒေ�သန္တတရယူူနစ််များ�း� (ခရိုု�င်များ
် �း�၊ မြို့�့��နယ််များ�း�၊ ရပ််ကွက်
ွ နှ
် င့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�
အုုပ််စုုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�) ထံံသို့့�ပါါ အာာဏာာကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််မည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရ ဥပဒေ�တစ််ရပ််ကိုု� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည််။
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tkyfcsKyfa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၃။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရယူူနစ််များ�း� (ခရိုု�င််များ�း�၊ မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�)
သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်အခြေ�ေခံံသော�ာ အထက််အော�ာက်် အဆင့််�များ�း�ပါါဝင််
သော�ာ စုုစည်းး�ထားး�သည့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုု�ရပုံစံ
ံ� ံတစ််ခုုအဖြ�စ်် စုုစည်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရန််
လိုု�အပ််သည်် (ပုံံ� ၃ ကိုု�ရှုုပါါ)။ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဌာာနများ�း�အားး�လုံးး��သည်် ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််�ရှိိ� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကော�ာင််စီီ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုနှ
ု ှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��
များ�း�၏ အော�ာက််တွင်
ွ ်ရှိိ�သင့််�သည််။
၄။	ခရိုု�င််များ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရစနစ််၏ ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရေး�းအဆင့််�ဖြ�စ််လာာပြီး��း ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�ပါါဝင််သော�ာ ခရိုု�င််ကော်�်�မတီီများ�း�သည်် ယင်းး�တို့့��နှှင့််� တူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့့်� ခရိုု�င််များ�း�အကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းသည််။
၅။	ဒေ�သန္တတရ စည််ပင််သာာယာာရေး�းများ�း�သည်် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရ
� (သို့့�မ
� ဟုုတ််) တတိိယအလွှာာ�
အစိုးး��ရ၏ ရေ�၊ မီးး�၊ လျှှပ််စစ်် စသည့််� အခြေ�ေခံံအသုံးး��ပြု�ုမှုုများ�း�၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပေး�းအပ််သည့််�
ဌာာနများ�း�ဖြ�စ််သင့််�သည််။

ပုံံ� ၃။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� အမှီီ�ပြု�ုအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အစိုးး��ရ
များ�း�ထံံသို့့� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��သည့််� ပုံံစံ
� ံ

jynfaxmifpk
tpkd;&

c½kdif 67 ck

jynfe,fESifh
wkdif;a'oBuD;rsm;

NrdKUe,f 330 NrdKU

&yfuGufESifh
aus;&Gmrsm;

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၆။	ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�အတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကိုု� ခရိုု�င််များ�း�၊ မြို့�့��နယ််
များ�း�နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�အတွွက်် ကျျင်းး�ပပေး�းရန်် အာာမခံံပေး�းသင့််�သည််။ အနာာဂတ််
ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�ထားး�သူူများ�း�
မဟုုတ််ဘဲဲ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံ ပုုဂ္ဂိုု�� လ််များ�း�ကသာာ ဦးးဆော�ာင််သင့််�သည််။ မဲဲပေး�းခွွင့််�ကိုု�
အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�များ�း�သာာမဟုုတ််ဘဲဲ (အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့််� အထက််ရှိိ�) မဲဲပေး�းရန်် အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မီီသူူတိုု�င်းး�က ရရှိိ�သင့််�သည််။
၇။	ပိုု�မိုု၍
� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန််နှင့််�
ှ စုံံလ
� င််ကွဲဲပြား� �း�မှုုများ�း�ကိုု� လက််ခံံ
ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််ရန််အတွွက်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရေး�း၊ အဆုံးး��အဖြ�တ််ပြု�ုနိုု�င််သည့််�
ရာာထူးး�

နေ�ရာာများ�း�တွွင််

လူူငယ််များ�း�၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�

ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းအတွွက််

ပြ�န််လည်် တည့််�မတ််ဦးးစား�းပေး�း လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ထားး�ရှိိ�သင့််�သည််။

b@ma&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၈။	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သော�ာ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� အခွွန််ကော�ာက််ခံံခွွင့််�နှှင့််� သုံးး��စွဲဲ�
နိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာများ�း�အပြ�င်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ထပ််တိုး��လုုပ်
း
်ပိုု�င််ခွွင့််�များ�း� ပေး�းအပ််သင့််�သည််။
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ� (သို့့��မဟုုတ််) ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
လွှှတ််တော်�်�များ�း�က ပြ�ဌာာန်းး�သင့််�သည််။

tpkd;&tzGJUtqifhqifhrsm;tMum; qufqHa&;rsm;
၉။ အစိုးး��ရ အလွှာာ�များ�း�အားး�လုံးး��အကြား�း�တွွင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�းစနစ််တစ််ခုု
ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ထားး�ရှိိ�သင့််�သည််။ အထက််အော�ာက််ပုံစံ
ံ� ံဖြ�င့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�အစား�း
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ကိုု� တန်းး�တူူအရေး�းပါါသည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ဆက််ဆံံသင့််�သည််။ ရေ�ပြ�င််ညီီ ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု�လည်းး� အင််စတီီကျူးး��
ရှှင်းး�များ�း�၏ အလေ့�့အထတစ််ရပ််အဖြ�စ်် သွွတ််သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပြီး�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� ပုံံ�စံံတစ််ခုုအဖြ�စ်် ကျျင့််�သုံးး��သင့််�သည််။ အထက််အော�ာက််နှင့််�
ှ ရေ�ပြ�င််
ညီီ ဆက််ဆံံရေး�းနှှစ််မျိုး�း��လုံးး��သည်် အရေး�းကြီး��ပြီးး ��း ဥပဒေ�များ�း�၊ လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�နှှင့််� စနစ််
ယန္တတရား�းများ�း�တွွင်် ဥပဒေ�ပြ�ဌာာန်းး�ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သင့််�သည််။
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tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

5.2/ zuf'&,f0g'rSwqifh a'oEå& udk,fykdif
tpkd;&pepfxlaxmif&eftwGuf
tBuHjyKcsufrsm;
စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� အခြေ�ေခံံလျျက်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ကိုု� စိိတ််ကူးး�ပုံံဖော်�်�ခြ�င်းး�က
�
ပိုု�မိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး��း အထက််တွင်
ွ ်ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျော့�့��ချျ
ခြ�င်းး�ထက််ပိုု�မိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖြော��ာင့််�ဖြူး�း�သည့််� လမ်းး�စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရှိိ�လျှှင််မူူ ထိုု�စနစ််သည်် ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�မှု
ွ ုရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််
မှုုအော�ာက််တွင်
ွ ် တိိကျျသော�ာ အစီီအမံံများ�း�နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�မှှ အနာာဂါါတ််တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��ဖြ�
း စ််
ပေ�သည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�၏ အပိုု�ဒ်် ၁၃ တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�
ထားး�သည််မှာာ� - မြို့�့��နယ််များ�း�သည့််� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အခြေ�ေခံံယူူနစ််များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ပြ�ည််နယ််ပါါလီီမန််
များ�း�၏ ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ ဖြ�စ််သည့််�ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (Kachin State Constitution Drafting
Committee၊ ၂၀၁၇)။ ကော်�်�သူးး�လေ�ပြ�ည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� (အခန်းး� ၇) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာာ�
- ခရိုု�င််များ�း�သည်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ဖြ�စ််ပြီး��း မြို့�့��နယ််၊ ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�တို့့��သည််
အခြား�း�အဆင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း�၊ အားး�လုံးး��သည််ခရိုု�င််အဆင့််�၏ အော�ာက််တွင်
ွ ် လည််ပတ််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရမည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�၏
ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�မှှ အပ််နှှင်းး�ထားး�သည့််� အာာဏာာများ�း�အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Kaw Thoo Lei
(Karen State) Future Constitution Drafting Committee၊ ၂၀၁၇)။ ချျင်းး�လဲဲန်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�မူူကြ�မ်းး�၏ အပိုု�ဒ်် (၁၈၃) တွွင််လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာာ� ချျင်းး�လဲဲန်းး� ဥပဒေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��သည်် ဒေ�သန္တတရ
ယူူနစ််များ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဆိုု�င်းး�ငံံခြ�င်းး�၊ ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သကဲ့့�သိုု�
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�၊ မဲဲပေး�းခြ�င်းး�၊ လုုပ််ပိုု�င့််�ခွွင့််�နှှင့််� အာာဏာာများ�း�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သည််ဟုုဖော်�်�ပြ� ထားး�သည်် (Chin Forum၊ ၂၀၁၇)။
ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံများ
� �း�အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�မှှ

ဒေ�သန္တတရအစိုးး�များ
� �း�ကိုု�

ပြ�ည််နယ််လွှတ်
ှ ်တော်�်�များ�း�နှှင့််�

ပြ�ည််နယ််အစိုးး�ရများ
� �း�၏ အော�ာက််တွွင််သာာ လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ရန်် စိိတ််ကူးး�ပုံံဖော်�်�ထားး�ကြ�သ
�
ည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််များ�း�အားး�လုံးး��သည််လည်းး� လက််ရှိိ�ဒေ�သန္တတရယူူနစ််အားး�လုံးး�ကိုု
� � ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
နှှင့််� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�မည့််� ပုံံ�စံံကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ပုံံ�စံံတွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ�း�၏ အပြ�ည့််�အဝ လုုပ််ပိုု�င််ခွင့််�အော�
ွ
ာက််တွင်
ွ ် ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရ၏ အော�ာက််အဆင့််� အစိုးး��ရများ�း�အဖြ�စ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််လိုု�မှုုပုံံ�စံံ
သည်် Dyadic ပုံံ�စံံ ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရများ
� �း�ဖြ�စ််ပြီး��း ကနေ�ဒါါနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့�သော�ာ ပုံံ�စံံမျိုး�း��နှှင့််� လွွန််စွာာ�နီးး�စပ််မှုရှိိ�သ
ု
ည််။
မည််သို့့�ပင််ဖြ�စ််စေ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� တိိကျျသည့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� ပေး�းလိုု�သည််။ အကြံ�ံပြု�ုသည့််�ပုံံ�စံံ
သည်် ရော�ာနှော�ာ�စနစ််ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ (ပုံံ� ၄ ကိုု�ရှုုပါါ)

Oya'qkdif&m tpDtrHrsm;
၁။ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အသစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််မီီကာာလတွွင််
ဒေ�သန္တတရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာများ�း�အတွွင်းး�သို့့� ဖြ�န့််�ဝေ�ထားး�သင့််�သည််။

jynfe,frsm;\ zefwD;ykHazmfrI
jynfaxmifpk\ azmfaqmifzuf
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၂။ အနာာဂတ်် ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�တွင်
ွ ် ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�သည်် ပြ�ည််နယ််
များ�း�၏ သီးး�သန့််�ကိိစ္စစရပ််များ�း�ဖြ�စ််သင့််�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့��့ စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် ဒေ�သန္တတရ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ အာာမခံံ
ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င်် အစိုးး��ရစနစ််ကိုု� ရော�ာနှော�ာ�ထားး�သော�ာ စနစ််တစ််ခုုကိုု� ပြ�ည််နယ််
များ�း�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��သင့််�သည်် (ပုံံ� ၄ ကိုု� ရှုုပါါ)။
၃။

အနာာဂတ််ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင််
လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု

၎င်းး�တို့့�� ထိိရော�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််

သမျှှ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� အာာဏာာများ�း� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� (subsidiarization) ပြု�ုလုုပ််ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ဖြ�င့််�
လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ ာဏာာများ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ်အ
် စိုးး�ရများ
� �း�က ဒေ�သန္တတရကိုုယ်
� ပိုု
် င်
� အ
် စိုးး�ရများ
� �း�ထံံသို့့� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းအပ််သင့််�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့�့�စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ�များ�း�တွွင်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််
အစိုးး�ရ
� ၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့််�အာ
ွ ာဏာာများ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သင့််�သည််။
ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီများ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�မှှ
တဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

tkyfcsKyfa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၄။ ပြ�ည််နယ််အဆင့််�တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��များ
း �း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််
များ�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း� (ခရိုု�င််များ�း�၊ မြို့�့��နယ််များ�း�၊
ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�) ထံံသို့့� ၎င်းး�တို့့��ထိိရော�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သမျှှ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာများ�း� ပေး�းအပ််လုုပ််ကိုု�င််စေ�ခြ�င်းး� (subsidiarization) ပြု�ုလုုပ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််
ရည််ကိုု� အားး�ပေး�းအားး�မြှော��ာ�က််ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််သည််။
၅။	မြို့�့��နယ််ကော�ာင််စီီများ�း�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှစ််ခုုအော�ာက််တွင်
ွ ် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရန်် မသင့််�ဘဲဲ
ဒေ�သန္တတရ ဥပဒေ�များ�း�အရ ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�ထံံသို့့�သာာ တာာဝန််ခံံသင့််�သည််။
၆။ ခရိုု�င််အဆင့််�တွွင်် ခရိုု�င်် ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရညှိိ�နှိုု�င်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�သင့််�
သည််။ ၎င်းး�ကော်�်�မတီီများ�း�သည်် မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�၊ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစိုးး�ရ
�
များ�း�အကြား�း�တွွင်် အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ ကော်�်�မတီီများ�း�အဖြ�စ််
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သင့််�သည်် (ပုံံ� ၄ ကိုု� ရှုုပါါ)။

EkdifiHa&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၇။	မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် ကော�ာင််စီီများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အကြီး�း�အကဲဲများ�း�ဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�သင့််�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အော�ာက််တွင်
ွ ် ရပ််ကွက်
ွ ်နှင့််�
ှ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�သည််
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််သည််။
၈။	ဒေ�သန္တတရကော�ာင််စီီဝင််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီကိုု� အသက်် ၁၈ နှှစ််နှှင့််�အထက်် မဲဲပေး�းခွွင့််�ရှိိ�သူူအားး�လုံးး�က
�
ပါါဝင််မဲဲဆန္ဒဒပြု�ုနိုု�င််သည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ�း�မှှတဆင့််� တင််မြှော��ာ�က််သင့််�သည််။
၉။	ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့� ၎င်းး�တို့့�� ထိိရော�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သမျှှ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာများ�း� ပေး�းအပ််လုုပ််ကိုု�င််စေ�ခြ�င်းး� (subsidiarization) ပြု�ုရန််အတွွက်် ဒေ�သန္တတအဆင့််�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့့်�တွွင်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�
နှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုပြုု �ုကာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းသင့််�သည််။
၁၀။	ကျားး��/မ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှင့််�
ှ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ပါါဝင််ရေး�းကိုု� ပိုု�မိုုကော�
�
ာင်းး�မွွန်စေ�ရန်
်
အ
် တွွက်် ဒေ�သန္တတရ
ကော�ာင််စီီများ�း�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း� အနည်းး�ဆုံးး�� ၃၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပါါဝင််ရန််ကိုု� ဥပဒေ�အရပြ�ဌာာန်းး�
ပေး�းပြီး��း ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ကြ�ပ််မတ််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းသင့််�သည််။
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tem*wfzuf'&,f'Drkdua&pDjynfaxmifpk
ESifh a'oEå&udk,fykdiftpkd;&rsm;

၁၁။ အစိုးး��ရ၏ ခက််မသုံးး�ဖြာ�
� ာ (ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း) တို့့��အတွွက်် အာာဏာာ
ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�ရှိိ�မှုကိုု
ု � ဒေ�သန္တတရအစိုးး�ရ
� ၏ အဆင့််�များ�း�အားး�လုံးး��တွင်
ွ ် ကျျင့််�သုံးး��သင့််�သည််။

b@ma&;qkdif&m tpDtrHrsm;
၁၂။	မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဒေ�သန္တတရအခွွန််များ�း�ကိုု�
ကော�ာက််ခံံသည််နှင့််�တ
ှ
စ််ပြို��ု င််နက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစိုးး��ရများ�း�သည််
လည်းး� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း� (ခရိုု�င််များ�း�၊ မြို့�့��နယ််နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုများ�း�)
ထံံသို့့� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းငွေ�ေများ�း� (grants) နှှင့််� ဘုံံ�ငွေ�ေ (consolidated funds) တို့့��ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းသင့််�သည််။

tpkd;&tzGJUtqifhqifhrsm;tMum; qufqHa&;rsm;
၁၃။ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အဆင့််�ဆင့််�များ�း�အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းအတွွက်် GAD ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�
ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရေး�းဌာာနတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲသင့််�သည််။ ၎င်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�ဌာာန
များ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရများ�း�အကြား�း�တွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုပေး�းနိုု�င််သည်် (ပုံံ� ၄
ကိုု� ရှုုပါါ)။

ပုံံ� ၄။	ဖက််ဒရယ််စနစ််မှှ တဆင့််� ဒေ�သန္တတရကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အစိုးး��ရများ�း�ထံံသို့့�

	အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� ပုံံစံ
� ံ
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