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တျခား

ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္

ဂ်ာမနီသည္

ယဥ္ေက်းမႈအရေရာ

ဘာသာစကားအရပါ

တစ္မ်ဳိးတည္းႀကီးစိုးသည့္ ႏိုင္ငံဟု ေျပာ၍ရႏိုင္သည္။ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုဝင္ဆို၍ အနည္းငယ္သာ
ရွိခ့ဖ
ဲ ူးသည္ကို ေတြ႕ရသည္ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ဒိန္းလူမ်ဳိး၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဖ႐ိုက္စီယန္လူမ်ဳိးႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းရွိ
ေဆာ့ဘ္လူမ်ဳိး)။ တျခား အီးယူ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အီးယူျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ
အခ်ဳိးအစားမွာ အနည္းအက်ဥ္းေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ လူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဌာေနဂ်ာမန္တိုင္းရင္းသား
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၇ ဒသမ ၄ သန္းမွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၅၃ သန္းခန္႔မွာ ခရစ္ယာန္
ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး […] မြတ္စလင္ ၃ ဒသမ ၃ သန္း ဝန္းက်င္ရွိကာ (အမ်ားစုမွာ တူရကီႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္၍ ၁ ဒသမ ၈
သန္းခန္႔ရွိ) ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၂၃၀,၀၀၀ ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ၉၀,၀၀၀ ရွိသည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ဴးလူဦးေရမွာ ျပန္လည္ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဂ်ဴး ၁၀၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု
အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းပမာဏသည္ ဂ်ဴးတို႔ကို မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမတိုင္မီက ဂ်ာမနီ၌
ရွိခ့သ
ဲ ည့္ ဂ်ဴးလူဦးေရ၏ ငါးပုံတစ္ပုံခန္႔သာ ရွိေသးသည္။
ဂ်ာမနီ၏အေျခခံဥပေဒအရ က်င့္သုံးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ လြန္စြာတည္ၿငိမ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္
ပါတီႀကီး

ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္

စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္၏

ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္
၂၀

ႏွင့္

၄၅

(စီဒီယူ/စီအက္စ္ယူ)

ရာခိုင္ႏႈန္း3အၾကား

ႏွင့္

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္

အႏိုင္ရတတ္ၿပီး

(အက္စ္

ပါတီေသးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္

ဒီပီ)

တို႔သည္

လြတ္လပ္ေသာ
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လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္မ်ားပါတီ (အက္ဖ္ဒီပီ)ႏွင့္ ဂရင္းပါတီတို႔မွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အၾကား မဲအႏိုင္ရေလ့ရွိၾကသည္။
စီဒီယူ/စီအက္စ္ယူ ႏွင့္ အက္စ္ဒီပီ ပါတီႏွစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာေရာ လန္ဒါ ဟုေခၚသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာပါ တစ္ျပန္တစ္လွည့္စီ အႏိုင္ရေလ့ရွိသည္။ ပါတီတစ္ခုခုက တစ္ခါတရံ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရတတ္သည့္
ေဒသႏၲရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွလြဲလွ်င္ ပါတီႀကီးမ်ားသည္ ထုံးစံအားျဖင့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီငယ္ေလးမ်ားကို
အားကိုးရတတ္သည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္တြင္ လက္ဝဲယိမ္းပါတီသစ္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္
ဆိုရွယ္လစ္ဇင္ပါတီ (ပီဒီအက္စ္) ေပၚထြက္လာသည္။ ၎သည္ ယခင္ ဂ်ာမန္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ (အေရွ႕ဂ်ာမနီ)ကို
အုပ္စိုး ခဲ့သည့္ ဆိုရွယ္လစ္သမဂၢပါတီ (အက္စ္အီးဒီ) မွ ဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အေရွ႕ဂ်ာမနီျပည္နယ္ (လန္ဒါ)
၌လည္း မဲ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ အႏိုင္ရေလ့ရွိသလို ယင္းေဒသတြင္းအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အင္အားေကာင္း
သည့္ပါတီႀကီးျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေထာက္ခံမႈရသည့္ လက္ဝဲစြန္းပါတီ (ဒိုင္း လင့္ခ္) တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပီဒီအက္စ္သည္ ပါတီသစ္ “အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာပါတီ” (ဒဗလ်ဴေအအက္စ္ဂ်ီ)
ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည့္အခါ ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး
သားျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ျခင္း (စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္၏ ၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္
စီဒီယူ/စီအက္စ္ယူ ႏွင့္ အက္စ္ပီဒီတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ “မဟာပူးေပါင္းမႈ”ဟု ေခၚသည့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ ညြန္႔ေပါင္း
ဖြဲ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
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၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဘြတ္ဒက္စ္တက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းေျပာင္းလဲခ့ၿဲ ပီး အက္စ္ပီဒီအေနျဖင့္ မဲ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရခဲ့သည္။
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၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဘြတ္ဒက္စ္တက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းေျပာင္းလဲခ့ၿဲ ပီး အက္ဖ္ဒီပီအေနျဖင့္ မဲ ၁၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရခဲ့သည္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အဓိကအဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ အတိတ္သမိုင္းအေျခခံမ်ား
အေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလ အေျခအေနတြင္ ၎ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၁၈၇၁
ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ မတိုင္မီက (အဆိုပါကာလက ပရပ္ရွားေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း၏ေအာက္တြင္ ဂ်ာမန္အင္ပါယာကို
တည္ေထာင္ခ့ဲ) “ဂ်ာမနီ” သည္ တိုင္းနယ္ျပည္ေထာင္မ်ားကို စုေပါင္းတြဲစပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ
တိုင္းနယ္ ျပည္ေထာင္မ်ားသည္ အင္ပါယာေဟာင္း (ေအာ္လ္ေတး ေရးခ်္) ကို လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။
အဆိုပါ တစ္ခု တည္းေသာလႊတ္ေတာ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
“ထာဝရ တည္တံ့သည့္ ပါလီမန္”ဟု အမည္ရကာ ေရဂင္စ္ဘာ့ဂ္၌ တည္ရွိခ့ဲသည္ (၁၆၆၃-၁၈၀၆)။ ၎၏ အထင္ရွားဆုံး
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း၊ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳျခင္းႏွင့္ အေပးအယူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။
၁၈၀၆

ခုႏွစ္တြင္

အဆိုပါ

အင္ပါယာၿပိဳလဲသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း

နပိုလီယန္၏အေစာင့္အေရွာက္ေအာက္တြင္

၃၉

ခုေသာ

နယ္ပယ္မ်ားကိုစုေပါင္း၍ ေရးဘြန္း(ေခၚ) ႐ိုင္းကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ အလုပ္မျဖစ္လွသလို
အဆင္လည္းမေျပလွေပ။

၁၈၁၅

ခုႏွစ္

ဗီယင္နာ

ကြန္ဂရက္အရ

ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းဆန္ေသာ

ဒြိဳက္ရွာဘြန္း

(ဂ်ာမန္

ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း) ကို တည္ေထာင္ခ့ဲရာ ယင္းမွာ အင္ပါယာေဟာင္းကို ဆက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္ (အထက္
လႊတ္ေတာ္) သည္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အားေပ်ာ့သည့္ အဖြဲ႕ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။
၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ အလႊာေပါင္းစုံ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္
သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပ၍ စနစ္သစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည္ (အေမရိကန္ပုံစံ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးအပ္ထား)။ သို႔ရာတြင္ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ပရပ္ရွား ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ
ပုံစံသစ္မွာ အမွန္ တကယ္ျဖစ္ထြန္းမလာခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္တြင္ ပရပ္ရွား၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ စုစည္းညီညြတ္မႈ
မွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။
၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေအာ့တို ဗြန္ ဘစၥမာ့ခ္က ေနာ့ ဒြိဳက္ရွာဘြန္း ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသည္
ဂ်ာမန္အင္ပါယာ

အျဖစ္

ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီေတာင္ပိုင္းျပည္ေထာင္မ်ားက

အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအျဖစ္

အမ်ားဆုံး

ပါဝင္လာခဲ့သည္။
အင္ပါယာကို ျပည္ေထာင္ ၂၅ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ပရပ္ရွားျပည္ေထာင္မွာ အႀကီးဆုံးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားရရွိၾကၿပီး ဘြန္ဒက္စ္ရတ္မွာ ျပည္ေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား
ကို ကိုယ္စားျပဳ သည့္ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ လကၡဏာရပ္အသြင္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစိုးရ) ႏွင့္
ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္းပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္တို႔၏ အထူး ဂုဏ္ထူးဝိေသသမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ တစ္ခု တည္းေသာ အမ်ဳိးသားဗဟိုခ်က္ ဟူ၍ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ဝိုင္မာသမၼတႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ “ေရးခ်္” အာဏာပိုင္မ်ား (သမၼတ၊ အစိုးရ
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါလီမန္) အားေကာင္းလာၿပီးလွ်င္ “လန္ဒါ”ဟု ယခုေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္ (ျပည္နယ္) မ်ား၏အခန္းက႑
ယုတ္ေလ်ာ့သြားသျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ား ခ်ည့္န႔ဲသြားခဲ့ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (“ေရးခ်္”)၌
၎တို႔ကို “ေရးခ်္စ္ရတ္” ဟုေခၚသည့္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ကကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို အေလး
ပိုကဲသည့္ ဂ်ာမန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အစဥ္အလာႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လန္ဒါအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္
ထပ္မံဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေရးခ်္စ္ရတ္သည္ အင္အားမေကာင္းေသာ္လည္း ေရးခ်္အစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ/ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ)ႏွင့္
လန္ဒါအစိုးရမ်ား (ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား) အၾကား အေပးအယူအေလွ်ာ့အတင္းျပဳျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္
သည့္ သေဘာကေတာ့ ဆက္လက္ျပီး ထင္ရွားေနဆဲျဖစ္သည္။
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ယင္းေနာက္ပိုင္း တက္လာသည့္ အစြန္းေရာက္ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီ နာဇီ အစိုးရအုပ္စိုးသည့္ကာလ (၁၉၃၃-၁၉၄၅) တြင္
လက္က်န္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္စြာျမင့္မားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္သည္ ဂ်ာမနီ၏ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒသႏၲရအဆင့္မွာပင္လွ်င္
ဂ်ာမန္ အာဏာပိုင္မ်ားမရွိခ့ဲဘဲ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ဂ်ာမနီ၏ အာဏာအရပ္ရပ္ႏွင့္ တာဝန္အရပ္ရပ္ကို
ရယူထားခဲ့ သည္။ ၎တို႔သည္ ဂ်ာမန္ေဒသကို သိမ္းပိုက္ခန
ံ ယ္ေျမ ေလးခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားရန္ႏွင့္ ပရပ္ရွားကို ဖ်က္သိမ္းရန္
သေဘာတူခ့ၾဲ ကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး အဆိုပါ နယ္ေျမေလးခုစလုံးတြင္ လန္ဒါ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ငံတို႔၏
ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္

သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးေခတ္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏

အနာဂတ္နယ္ေျမဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို

ျပ႒ာန္းရန္

ရည္ရြယ္ခ့ဲျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဂ်ာမနီ၏အနာဂတ္ပုံစံအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာခဲ့
သည္။
စစ္ေအးတိုက္ပြဲသည္ ဆိုဗီယက္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသုံးခုတို႔အၾကား ကြဲလြဲမႈကိုပိုမို
ႀကီးထြားလာေစခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အေပၚ အားလုံးသေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရွိဖို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန တစ္ရပ္
ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။
ေစလိုသည့္

အေနာက္မဟာမိတ္သုံးႏိုင္ငံသည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီးလွ်င္

၎တို႔အသီးသီးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

နယ္ေျမသုံးခုကို

အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈကိုပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္

၎တို႔

လက္ေတြ႕က်
အုပ္ခ်ဳပ္ေန

သည့္နယ္ေျမသုံးခုကိုေပါင္း၍ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ၁၉၄၈ ဇြန္လ
တြင္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ ဂ်ာမန္အာဏာပိုင္မ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္မႈ၊
ဒီမိုကရက္တစ္မူမ်ားအေပၚအေျခခံမႈႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို က်င့္သုံးမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ အဆိုပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ

ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးၿပီး

ဒီမိုကေရစီမက်သည့္

နာဇီအစိုးရစနစ္ကို

ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္ရန္ျဖစ္ၿပီး

ဂ်ာမန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုံးဝသေဘာတူလက္ခံခ့ဲၾကသည္။ ဖက္ဒရက္ပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္
စနစ္၊ အာဏာအရပ္ရပ္ခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းဆိုသည့္ အေျခခံမူသေဘာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္း အားေကာင္းေစေရးစသည္တို႔ကို
ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးဆြဲရမည့္အဖြဲ႕ကို ပါလီမန္ေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္
သည္။ ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အေနာက္ဘက္
သုံးနယ္ရွိဆိုင္ရာ

လန္ဒါ

ပါလီမန္တို႔မွ

ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္

စုဖြဲ႕ထားျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္သည္။

(ထိုသို႔

ကိုယ္စားျပဳရာတြင္

သေဘာတူညီခ့ဲၾကေသာ္ျငားလည္း

ပါလီမန္ေကာင္စီရွိ

ပါလီမန္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စုဖြဲ႕အားေကာင္းမႈကိုပါ ကိုယ္စားျပဳသည္။)
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု

တည္ေထာင္ရန္

ဂ်ာမန္တို႔က

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ဖက္ဒရက္အစိုးရႏွင့္ လန္ဒါ (ျပည္နယ္) အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ အာဏာ
ခြဲျခားက်င့္သုံးမႈစသည့္ ပုံစံဆက္ဆံမႈတစ္ရပ္ကို မည္သို႔သတ္မွတ္မည္လဲဆိုသည့္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲခ့ၾဲ ကသည္။ “အေျခခံ
ဥပေဒ” (၁၉၄၉ ေမလတြင္ စတင္က်င္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္၏အမည္) တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္မွာမူ
ေႁမြမေသတုတ္မက်ဳိး

သေဘာမ်ဳိးသာယူဆႏိုင္ၿပီး

၎အရ

ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏အာဏာကို

ဘြန္ဒက္စ္ရတ္

(ဖက္ဒရယ္

လႊတ္ေတာ္) ကိုတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ထားသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္ကို (၁၈၇၁ ခုႏွစ္
အင္ပါယာ၏ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ) လန္ဒါ (ျပည္နယ္) အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး
ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေတာ္ အသင့္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားမွာ
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွစ္ရပ္အၾကား အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို အၿပီးသတ္အလုံးစုံ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။
ယင္းမွာ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း အေနာက္ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ (ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံ) ၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အသစ္ေပၚထြက္၊ ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ အရာသာျဖစ္သည္။
ဆိုဗီယက္တို႔သိမ္းပိုက္ထားသည့္ အေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမမွာမူ ဒုတိယေျမာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ
တစ္ရပ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဂ်ာမန္ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ (အေရွ႕ဂ်ာမနီ) ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ကာလေလာက္ ကတည္းကပင္ အေရွ႕ဂ်ာမနီသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လန္ဒါ ျပည္နယ္ ငါးခုကို
ဖ်က္သိမ္းကာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ိုင္ ငါးခု ျဖင့္ အစားထိုးျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆန္သည့္ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ပုံကို

4

က်င့္သုံးခဲ့သည္။

အဆိုပါ

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆန္သည့္

နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ပုံမွာ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး

စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ပုံစံ တစ္ခုႏွင့္ မည္သို႔မွ်အပ္စပ္မည္မဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးျဖစ္သည္။
အေနာက္ဂ်ာမနီ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မဖ်က္သိမ္းရေလေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္ (ပုဒ္မ ၇၉၃) (“ထာဝရျပ႒ာန္းခ်က္”) ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း နယ္ေျမသတ္မွတ္ရာတြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ခြင့္ကို
ခြင့္ျပဳထား သည္။ ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ေရွးမဆြကတည္းက တစ္သတ္မွတ္တည္းရွိလာခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘရီမင္ႏွင့္
ဟမ္းဘတ္ဂ္တို႔မွ လြဲ၍ အျခားေသာ လန္ဒါ (ျပည္နယ္) မ်ားကိုမူ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ အသစ္ အရ တည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည့္ ဂ်ာမနီအေနာက္ေတာင္ျပည္နယ္သုံးခု (6ေဘဒင္၊ ဝူတင္ဘာ့ဂ္-ေဘဒင္ႏွင့္ ဝူတင္
ဘာ့ဂ္-ဟိုဟင္ဇိုလင္) ကို အထူးျပ႒ာန္းခ်က္ (ပုဒ္မ ၁၁၈) ေပၚ အေျခခံေပါင္းစည္းၿပီး ၁၉၅၂ တြင္ ေဘဒင္-ဝူတင္ဘာ့ဂ္ ျပည္နယ္
အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဧရိယာက်ယ္ၿပီး အင္အားႀကီးသည့္ ျပည္နယ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာမူ မေအာင္ျမင္ခ့ေ
ဲ ပ။
၁၉၅၇

ခုႏွစ္တြင္

ဆားလန္းေဒသသည္

အေနာက္ဂ်ာမနီႏွင့္လာေရာက္ပူးေပါင္းၿပီး

၁၁

ခုေျမာက္

ျပည္နယ္

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေဒသမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပင္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္ေဒသျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဒသကို
တရားဝင္ဥေရာပ ေဒသတစ္ခုအဆင့္အတန္းကိုေပးရန္အဆိုမွာ ကန္႔ကြက္မဲသုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ (အဆိုပါ အဆိုသာ အကယ္၍ အတည္ျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ထိုေဒသမွာ ျပင္သစ္ႏွင့္ေရာ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းျခင္း မရွိဘဲ
“ဥေရာပမႈျပဳထားသည့္” ေဒသ အျဖစ္ အထူးအဆင့္အတန္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။)
အေရွ႕ဂ်ာမနီတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ၿပိဳက်သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ
ျဖစ္စဥ္အတြင္း မူလကရွိခ့ဲသည့္ လန္ဒါ ငါးျပည္နယ္ကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ခ့ဲရာ တစ္ခုတည္းျဖစ္လာသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္
လန္ဒါ ၁၆ ျပည္နယ္ရွိလာခဲ့သည္။ (7ယခင္လန္ဒါျပည္နယ္မ်ား - ဘာဗားရီးယား၊ ေဘဒင္-ဝူတင္ဘာ့ဂ္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ိုင္းဝက္စ္ဖားလီးယား၊ ေအာက္ပိုင္းဆက္ဇိုနီ၊ ဟက္စ္၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္၊ ဘရီမင္၊ ဘာလင္၊ ႐ိုင္းလန္း-ပါလာတီးနိတ္၊ ဆားလန္းႏွင့္ ရွဝစ္ဂ္ဟိုလ္စ္တိန္း။

လန္ဒါျပည္နယ္သစ္မ်ား

-

ဆက္ဇိုနီ၊

ဆက္ဇိုနီ-အန္းဟတ္၊

မကၠလင္ဘာ့ဂ္-ေဗာ္ပြန္မန္း၊

ဘရန္ဒါဘာ့ဂ္ႏွင့္

တူရင္းဂ်ီးယား။) ဘာလင္ႏွင့္ ဘရင္ဒါဘာ့ဂ္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ခြဲေရးဘက္ကအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး တြဲေရးသာျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမ
အက်ယ္အဝန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းတြင္ ပို၍ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာႏိုင္ေခ်ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ၾဲ ကသူမ်ား အတြက္မူ
စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ […]
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အေျခခံျပည္ေထာင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္သည့္ လန္ဒါျပည္နယ္မ်ားသည္ တူမွ်ေသာအဆင့္အတန္း
ရွိၾကၿပီး ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးက်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ား ရွိၾကသည္။ လန္ဒါျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားအေနျဖင့္
အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈစသည္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏

တိုက္႐ိုက္

ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကို

ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္

(ပုဒ္မ

၈)။

လန္ဒါျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ပါလီမန္ႏွင့္ ပါလီမန္ကိုတာဝန္ခံရသည့္ အစိုးရ
တစ္ရပ္စီ ပါဝင္သည့္ ပါလီမန္အစိုးရစနစ္ တစ္ရပ္စီ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လန္ဒါျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ အစိုးရ
စနစ္၏အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပိုင္းတြင္မူ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။ ဥပမာ - ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပပုံ၊ အစိုးရ
အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းသည့္အဆင့္ဆင့္၊ ေထာက္ခံအဆို သို႔မဟုတ္ အယုံအၾကည္မရွိအဆိုတင္သြင္းပုံနည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း

6

ထပ္တိုးအခ်က္အလက္

7

ထပ္တိုးအခ်က္အလက္
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အေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လန္ဒါျပည္နယ္ငါးခုတြင္ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအပိုင္းေရာ လူမႈအခြင့္အေရး (အလုပ္အကိုင္၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊ ပညာေရးစသည္ အပါအဝင္) အပိုင္း၌ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။
ပုဒ္မ

၇၉-၃

“ထာဝရျပ႒ာန္းခ်က္”အရ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

ဖ်က္သိမ္းခြင့္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္

နယ္ေျမအပိုင္းအျခား

သတ္မွတ္ျခင္း ကိုမူ ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လန္ဒါျပည္နယ္တစ္ခု၏ အက်ယ္အဝန္း၊ ပုံသဏၭာန္တို႔မွာ အၿမဲ
တည္ရွိမည္ဟု အာမခံခ်က္ မရွိေပ။ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံဥပေဒက နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ကို ျပ႒ာန္း
ထားသည္။ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ျပင္ဆင္ရန္အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၂၉ ႏွင့္ ဘာလင္ႏွင့္ ဘရင္ဒါဘာ့ဂ္ အထူးျဖစ္စဥ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု (ဂ်ာမနီအေနာက္ေတာင္ပိုငး္ နယ္ေျမျပင္ဆင္မႈအတြက္ ပုဒ္မ ၁၁၈ ကို စံနမူထား)ျဖစ္သည့္
ပုဒ္မ ၁၁၈ (က) တို႔ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၁၈ (က) အရ နယ္ေျမတစ္ခုကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလုံး၌
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းအပါအဝင္ ႏွစ္ဘက္ စလုံး သေဘာတူညရ
ီ န္လိုအပ္သည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္

ဖက္ဒေရးရွင္း

(ျပည္ေထာင္စု)

ႏွင့္

လန္ဒါ

(ျပည္နယ္)မ်ားအၾကား

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈကို ျပဆိုထားသည္။ ဖက္ဒေရးရွင္းအဆင့္မွာသာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ားကို
ပုဒ္မ ၇၃ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏွစ္ခုၿပိဳင္ဆုံးျဖတ္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဒ္မ ၇၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဖက္ဒေရးရွင္းက
အေျခခံမူေဘာင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရသည့္ အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဒ္မ ၇၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ (အေျခခံ မူေဘာင္ဥပေဒ
ဆိုသည္မွာ သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး
လန္ဒါျပည္နယ္မ်ားက

သီးျခားအေသးစိတ္ဥပေဒမ်ားကို

ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္သည္။)

တစ္ၿပိဳင္နက္ဆုံးျဖတ္ရမည့္

အေရးအရာ

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒေရးရွင္းက ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မည့္ ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားကို ပုဒ္မ ၇၂ က ျပဆိုထားၿပီး စကားလုံးအားျဖင့္
“တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔

သာတူညီမွ်

လူေနမႈအဆင့္အတန္းဖန္တီးျခင္း

သို႔တည္း

မဟုတ္

ဥပေဒေရးရာႏွင့္

စီးပြားေရးရာ

ညီညြတ္သဟဇာတျဖစ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ဥပေဒျပဳေရးက ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ လိုအပ္လွ်င္
သို႔တည္းမဟုတ္

လိုအပ္သမွ်အတိုင္းအတာအထိ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ

၇၀ တြင္

“အေျခခံဥပေဒက ဖက္ဒေရးရွင္းအား

မအပ္ႏွင္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားေအာက္တြင္ ထိုမွ်ပမာဏအထိ လန္ဒါသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ရရွိသည္” ဟု
ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ သီးျခားအခြင့္အာဏာမ်ားကို ၎တို႔၏ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ား၊

ရဲႏွင့္

ရပ္ရြာ

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မီဒီယာႏွင့္ ပညာေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား အတြက္ သာလွ်င္
ကန္႔သတ္ထားသည္။
လန္ဒါ မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ဥပေဒျပဳသည့္ကိစၥကို မိမိတို႔ျပည္နယ္အလိုက္ မိမိဘာသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာေသာအခ်က္မွာ

ဂ်ာမန္

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏

လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္

(ပုဒ္မ

၈၃)။

ဖက္ဒရယ္က

တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္သည့္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ (ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ စစ္တပ္၊ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊
ေလေၾကာင္းသြားလာမႈ၊

ေရေၾကာင္းမ်ား၊

ျပည္တြင္း

သယ္ယူ

ပို႔ေဆာင္မႈ၊

အေကာက္ခြန္အပါအဝင္

ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရး

စသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား) ရွိသည္။
လန္ဒါ မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ဥပေဒျပဳသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဘြန္ဒက္စ္ရတ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)မွတစ္ဆင့္ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ဘြန္ဒက္စ္ရက္ကို

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး

မဲအေရအတြက္မွာ

ယခုလို

အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား သြားသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ေပးပိုင္ခြင့္ရ မဲသုံးမဲရွိသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
ေလးမဲ၊ ေျခာက္သန္း ေက်ာ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ငါးမဲ၊ ခုနစ္သန္းေက်ာ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျခာက္မဲအသီးသီး ရရွိသည္
(ပုဒ္မ ၅၁-၂)။ ျပည္နယ္တစ္ခု စီအတြက္ မဲမ်ားကို တစ္ပုံစံတည္းေပးရၿပီး (လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတည္းက
အားလုံးအတြက္

တစ္ပုံစံတည္း

မဲေပးသည့္ပုံစံ)

သီးျခားစီမဲေပးခြင့္မရွိေခ်။

ပထမအေနျဖင့္

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳေရးတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဘြန္ဒက္စ္တက္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတို႔နည္းတူ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္၏ ဖက္ဒရယ္
ဥပေဒတစ္ခု အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုငသ
္ ည္။ ဒုတိယမွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ဘြန္ဒက္စ္တက္က
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ေထာက္ခံအတည္ျပဳျပီးေနာက္ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္ သို႔ ေပးပို႔ရသည္။ ဥပေဒျပဳရာတြင္ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္၏ ျပတ္ျပတ္သားသားေထာက္ခံမႈ
(ေထာက္ခံမဲအျပတ္အသတ္) ကို လိုအပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ထိုသို႔မလိုအပ္သည့္ ဥပေဒဟူ၍ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္ရွိသည္။
ဒုတိယဥပေဒအမ်ဳိးအစားအတြက္မူ
ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

ဘြန္ဒက္စ္ရတ္သည္

အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏အလြန္တြင္

ကာလကန္႔သတ္မႈပါသည့္ဗီတိုအာဏာျဖင့္
ဘြန္ဒက္စ္တက္က

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး

မဲအျပတ္အသတ္ရလဒ္သုံးၿပီး

(သို႔မဟုတ္

ဘြန္ဒက္စ္ရတ္သည္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာမဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခ့ပ
ဲ ါက ဘြန္ဒက္စ္တက္၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္) ပယ္ဖ်က္ႏိုင္
သည္။ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ (ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကို ျပည္နယ္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသျဖင့္) ျပည္နယ္မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာမ်ားကိုထိခိုက္ႏိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးပိုင္း အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည့္
အလားအလာရွိပါက ထိုဥပေဒကို ဘြန္ဒက္စ္ရက္တြင္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈရရန္ လိုအပ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ အဆိုပါ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္၍

ဂ်ာမနီအေျခခံဥပေဒက

ၾကားခံေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို

ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ယင္းမွာ “ၾကားခံေကာ္မတီ”ဟုေခၚသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးထားျခင္းသည္။ ယင္းေကာ္မတီကို
ဘြန္ဒက္စ္ရတ္မွ

၁၆

ဦး

(ျပည္နယ္တစ္ခုအတြက္

ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္) တို႔ျဖင့္

တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္

၁၆

ဦး)

အဖြဲ႕အဝင္အေရအတြက္တူညီစြာ

ႏွင့္

ဘြန္ဒက္စ္တက္မွ

၁၆

ဦး

(ပါတီ

ဖြဲ႕စည္းရသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း

တာဝန္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသို႔ တင္ပို႔၍ေထာက္ခံမႈ ေတာင္းခံသည့္အခါ အမ်ားသေဘာဆႏၵကို ရယူေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
ေကာ္မတီကို ဘြန္ဒက္စ္ရတ္၊ ဘြန္ဒက္စ္တက္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရတို႔က တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။
ဘ႑ာေရးစီစဥ္သုံးစြဲမႈအပိုင္းကိုၾကည့္ပါက အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ လန္ဒါတို႔
အၾကား ခြဲေဝသုံးစြဲရမည္ဟု အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အျမတ္ခြန္မ်ားကို တစ္ဝက္စီခြဲေဝၿပီး
ကုန္ေခ်ာ (ဝါ) ဝန္ေဆာင္မႈေပၚ ေကာက္ယူသည့္အခြန္ကိုမူ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝသည္။ ထို အခ်ဳိးကို ဘြန္ဒက္စ္ရတ္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က သုံးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည္။ အျခားေသာအခြန္ေငြမ်ားအနက္ (သီးျခားကုန္စည္ခြန္
စသည္) ကို ဖက္ဒေရးရွင္းအားလည္းေကာင္း၊ (အိမ္ျခံေျမခြန္၊ အေမြခြန္၊ စက္တပ္ယာဥ္ခြန္ႏွင့္ ဘီယာခြန္မ်ားစသည္) တို႔ကို
ျပည္နယ္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း ခြဲေဝသုံးစြဲေစသည္။ အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား၊ ျပည္နယ္မ်ား
အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညီမွ်ေသာဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈရိေ
ွ စမည့္ယႏၱရားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္က
ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ ေအာက္ႏွင့္အထက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔မွ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ တင္ေျမႇာက္သည့္
အဖြဲ႕ ဝင္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ခုံ႐ုံးကိုဖြဲ႕စည္းသည္။ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသည္ မတူသည္မ်ားကိုေလးစား၍ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြရွိေစ ျခင္းဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုသားအေျခခံမူကို ၎၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲ၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယင္း အေျခခံမူ သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ တိုက္႐ိုက္ညႊန္းဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိခ့ဲလွ်င္ ေသာ္မွ ဂ်ာမန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏
အေျခခံက်သည့္

ဂုဏ္ထူး

ဝိေသသတစ္ခုကို

ကိုယ္စားျပဳမႈတစ္ခုအျဖစ္

႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

အဆိုပါ

အေျခခံမူသည္

ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား မိမိတို႔ေရးရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တစ္ဘက္အဖြဲ႕၏ သေဘာထားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးသည္။
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ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို
ဥပေဒအသုံး

အႏႈန္းျဖင့္ဆိုရလွ်င္

ျပည္နယ္မ်ား၏
၎တို႔သည္

ေဒသႏၲရအစိုးရ

ခြဲျခားမရသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္းရွိ

သီးျခား

႐ႈျမင္ထားၾကသည္ျဖစ္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံတစ္မ်ဳိးမဟုတ္ေပ။

ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၎ တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အေျခခံဥပေဒမူအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (ပုဒ္မ ၂၈ (၂))။
သို႔ရာတြင္

ေဒသအလိုက္

ျပည္နယ္ဥပေဒတို႔၏

ကိုယ္ပိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို

ကန္႔သတ္ေပးမႈအတိုင္း

“ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ”

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို

ျပည္နယ္မ်ား၏ ခြဲျခားမရသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္သျဖင့္ ၎ တို႔၏လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေရာေထြးေပါင္းစပ္ေနသည္။
၎တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းငယ္ မ်ားအျဖစ္ေရာ ကိုင္တြယ္ေနသည့္ကိစၥကိုလိုက္၍
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏

ေအာက္ေျခအက်ဆုံး

အေသးဆုံး

ဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ပါ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အရေျပာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၎တို႔ကို
အသုံးျပဳသည္။ အမွန္တြင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ားက အဓိက ကိုင္တြယ္ရသည္။ အထက္မွလာသည့္ အဆိုပါ တာဝန္မ်ားမွာ
ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍

တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတာဝန္မ်ားမွာ

တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္

ႏွင့္အမွ်

ေဒသႏၲရအစိုးရအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာမူ ကုန္ခန္းယုတ္ေလ်ာ့လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအခန္း က႑ကို
ခ်ဲ႕ထြင္လာသည္ႏွင့္အမွ်
က်န္းမာေရး၊

ေဒသႏၲရ

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွာ

အလုပ္လက္မ့မ
ဲ ်ားအတြက္

(အကုန္အက်မ်ားသည့္)

ေထာက္ပံ့ေၾကးစသည္)ကို

ျပည္သူ႔ေရးရာ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ရသည့္တာဝန္မ်ား

(အခမဲ့
တိုးတက္

မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ပင္မရင္းျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္သည္မွာ
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးက အဓိကေခါင္းခဲသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
[…]
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ဂ်ာမနီတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ေကာင္တီေခၚ စီရင္စုမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဧရိယာမ်ားမွတစ္ဆင့္

ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မည္သည့္ေဒသမွ် ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ မရွိေပ။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၏လက္ေအာက္မွာသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း
အာဏာမ်ားအေပၚ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မွာ ၁၆ ခုေသာ ျပည္နယ္တို႔၏ တစ္ခုခ်င္းစီ၌သာ တည္ရွိသျဖင့္ “ေဒသႏၲရအစိုးရ” ဆိုသည္မွာ
ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္ေပသည္။ ယင္းမွာ ၎တို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း စုစည္းထားပုံကိုလည္း ေျပာသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအပိုင္းတြင္လည္း

ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အမ်ားစုေတြ႕ရသည့္

ပုံစံကိုမူ

ေယဘုယ်

ဖမ္းဆုပ္ေျပာ၍ရႏိုင္သည္။ လူဦးေရ တစ္သိန္း အထက္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို “သီးျခားရပ္တည္သည့္ၿမိဳ႕” အဆင့္ေပးအပ္ ထားသည္
(ဆိုလိုသည္မွာ “ေကာင္တီကင္းလြတ္ၿမိဳ႕”)။ ၎တို႔၏ အရြယ္အစားေၾကာင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို

ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတည္းက

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲကာ

ေကာင္တီမ်ားႏွင့္

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။

ေဒသႏၲရျမဴနီစပယ္

သို႔ေသာ္လည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားက

ေက်းလက္ေဒသတြင္မူ
ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသည္။

တဖန္လည္း ေကာင္တီမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပယ္ယူနစ္မ်ားအၾကား တာဝန္တိတိက်က် ခြဲေဝမႈကိုမူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားတြင္
ျပ႒ာန္းထားၿပီး

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

မတူညီႏိုင္ေပ။

ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုက

ေဒသႏၲရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလိုက္၍ တာဝန္ခြဲေဝမႈကို က်င့္သုံးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ ျမဴနီစပယ္ယူနစ္
မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ မကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ တာဝန္မ်ားကို ေကာင္တီမ်ားက ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္သည္။ သာဓကအားျဖင့္
ေဆး႐ုံမ်ားကို

ေကာင္တီမ်ားက

ျမဴနီစပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကသာ
တိုးျမႇင့္သည့္အေနျဖင့္

9

ကိုင္တြယ္ၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတာဝန္မ်ား

ေဆာင္ရြက္သည္။

(ဥပမာ

ေနထိုင္သူမ်ားကိုမွတ္ပုံတင္ျခင္း)

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏

နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ

အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

Forum of Federation Publication “Federal Republic of Germany” by Martin Burgi 2009 Page 140-142
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စြမ္းေဆာင္မႈကို

(ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ကို

Forum of Federation Publication “Federal Republic of Germany” by Martin Burgi 2009 Page 137-138
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ကိုမူ

အျခားတစ္ရပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းဟုေခၚသည့္အစီအစဥ္ျဖင့္)
ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း
လုပ္ငန္းတာဝန္

အဆိုပါရပ္ရြာေဒသမ်ားကို

အနီးအနားရွိ

ပိုႀကီးသည့္

ျမဴနီစပယ္

တို႔ေၾကာင့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ ျမဴနီစပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားမွာ ရွားပါးလာခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။

ေဆာင္ရြက္မႈအရၾကည့္လွ်င္

ေကာင္တီမ်ားကို

သီးျခားရပ္တည္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္

သေဘာခ်င္းတူသည့္

ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ား အျဖစ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ အားလုံးေပါင္းလွ်င္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျမဴနီစပယ္ဧရိယာ ၁၂,၂၄၁
ရွိသည့္အနက္ ၁၁၆ ဧရိယာမွာ “ေကာင္တီ ကင္းလြတ္”သည့္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ၿမိဳ႕ျပမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာမူ ေကာင္တီ
၃၁၃ ခု၏လက္ေအာက္ခံ ျမဴနီစပယ္ယူနစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ […]
ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္သုံးရျခင္း၏ အယူအဆမွာ […] ရပ္ရြာအလိုက္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္း
ႀကီးငယ္ကိစၥမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အေထြေထြအရည္အေသြးတစ္ရပ္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္
ရွိေစလို သည့္သေဘာျဖစ္သည္။ အေျခခံသေဘာမွာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအလိုက္ အေရးႀကီးသည့္
ကိစၥရပ္အားလုံးကို သိရွိနားလည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အေထြေထြအရည္အေသြး အယူအဆမွာ ေဒသႏၲရအစိုးရတစ္ရပ္၏ အဓိကလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနရာ
ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ “တစ္ခုတည္းေသာတာဝန္” ဆိုသည္မ်ဳိးမရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္
အခ်င္းခ်င္း

သေဘာတူညီမႈယူၿပီးလွ်င္

တစ္ခုေသာ

တာဝန္တစ္ရပ္အတြက္

တပ္မ်ားေပါင္းျခင္း၊

ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစေရးတို႔အတြက္ ၎တို႔ခ်င္း
ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝၿပီး

ပူးေပါင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ

မိလႅာႏွင့္အမႈိက္သိမ္းစနစ္စသည္တို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ဳိးကို ရပ္ငယ္ရြာငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပခ်င္း
ဆက္ေဒသမ်ားအတြင္းမွာေရာ ေကာင္တီမ်ား ႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအၾကားမွာပါ အလားတူပုံစံကို ေတြ႕ရသည္။
သို႔ရာတြင္

ဆိုခ့ဲပါ

ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိသည့္အခ်က္ကိုမူ

အေလးဂ႐ုျပဳ

မိရန္

အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အတြင္း ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုသာလွ်င္ “ေဒသႏၲရအစိုးရ” အျဖစ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွာမူ မိမိသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ သာ
ရွိသည္။
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ ဘာလင္၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ႏွင့္ ဘရီမင္တို႔ကို သီးျခားမွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္
သမိုင္း အရ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားသည့္အခ်က္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အေၾကာင္းက ၎တို႔ကို ျပည္နယ္ (လန္ဒါ) မ်ားအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳထား၍ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕စလုံးတြင္ ျမဴနီစပယ္ယူနစ္မ်ားႏွင့္ တူသည္ဟုဆိုႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/စီမံ
ခန္႔ခြဲေရး စနစ္ယႏၲယားမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဘာလင္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တို႔ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္
ျပည္နယ္၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္လည္းပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္

ဘာလင္တြင္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လႊတ႐
္ ုံး

ဟုေခၚသည့္

ျပည္နယ္ပါလီမန္ လည္း ရွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဘာလင္သည္ သီးျခားၿမိဳ႕ျပဆိုသည့္ အဆင့္အတန္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ဆီးနိတ္ႏွင့္
ကိုယ္ စားလွယ္လႊတ္႐ုံးတို႔သည္ “ေဒသႏၲရအစိုးရ” ႏွင့္ တစ္တန္းတည္းေဆာင္ရြက္သည္။ အမွန္တြင္ ဆိုခ့ပ
ဲ ါ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊
ဆီးနိတ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္႐ုံးတို႔မွလြဲ၍ သီးျခားေဒသႏၲရအစိုးရအဆင့္တစ္ရပ္မရွိေပ။ အေၾကာင္းက ဘာလင္၏ ေက်ာ္ၾကား
သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပင္မအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အခြဲမ်ားမွ်သာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားဥပေဒဆိုင္ရာ ႐ုပ္ထြက္
လကၡဏာမရွိ၍ျဖစ္သည္။ ၎ၿမိဳ႕ သုံးၿမိဳ႕၏ ေဒြအဆင့္အတန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ တစ္ခါတရံတြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရအျငင္းအခုံျဖစ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္သည္။ […]
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ေလာေလာလတ္လတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမ်ား
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ဂ်ာမန္ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ ေျပာပရေလာက္ေအာင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္သုံးခုရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ

ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ ဥေရာပေဒသေပါင္းစည္းမႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံမွစ၍
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။
ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈသည္ လန္ဒါမ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစ
ခဲ့သည္။

အက်ဳိးဆက္မွာ

ဖက္ဒေရးရွင္းထမ္းရသည့္

အင္အားနည္းသည့္

ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္

ဝန္ပိုလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ

ဖက္ဒေရးရွင္းအေပၚ

ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး၏

ပိုမိုအားျပဳမွီခိုလာရၿပီး

ဟန္ခ်က္ညီမႈအေပၚ

ေနာက္ဆုံးသြား

သက္ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးေရခ်ိန္ညႇိမႈစနစ္မွာလည္း လန္ဒါမ်ားအၾကား ပိုမိုမညီမွ်မႈေၾကာင့္
ထိခိုက္ရသည္။ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ လန္ဒါ ငါးျပည္ နယ္စလုံး (ဘရန္ဒင္ဘာ့ဂ္၊ မကၠလင္ဘာ့ဂ္-ေဗာ္ပိုမန္၊ ဆက္ခ်္ဆင္၊
ဆက္ခ်္ဆင္-အန္းဟတ္ႏွင့္ တူရင္ဂ်ီယန္) တို႔မွာ အသားတင္ လက္ခံရယူသူမ်ားအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည္ျဖစ္ရာ ယခင္ အသားတင္
လက္ခံရယူသူမ်ား

(၎တို႔မွာ

အသားတင္ေပးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သလို

အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္

တခ်ဳိ႕တဝက္

ေလ်ာ့နည္း

ရရွိဖြယ္ရွိလာႏိုင္) ႏွင့္ “အစဥ္အလာ” အသားတင္ ေပးေဆာင္သူမ်ား (၎တို႔၏ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးျဖစ္သည့္ နယ္ေက်ာ္ေပးေခ်မႈမ်ား
တိုးပြားလာႏိုင္) အေပၚတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးမ်ားရွိလာခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္လည္း ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အသစ္ဝင္လာသည့္ ျပည္နယ္ငါးခု၏ ပါတီစနစ္မွာ
ျပည္နယ္“ေဟာင္း” မ်ား၏ ဖြဲ႕တည္ပုံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္ […]။ ယင္းမွာ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံ (ပါတီတစ္ခုသည္ မိမိဘာသာ
အမ်ားစု

အျဖစ္

မဖြဲ႕စည္းႏိုင္လွ်င္

ဒိုင္းလင့္ခ္ပူးေပါင္းပုံ12၊

အက္စ္ပီဒီႏွင့္

သို႔မဟုတ္

မဟာပူးေပါင္းမႈမ်ားပုံစံမ်ဳိး)

အေပၚ

အက်ဳိးဆက္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ယင္းကတစ္ဖန္ ဂ်ာမနီ၏ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံတစ္ခုလုံးအေပၚတြင္လည္း ဂယက္တစ္ခု ႐ိုက္ခတ္မႈ
ရွိသည္။
ဥေရာပတိုက္ေဒသတစ္ခြင္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္သမူဟျပဳေရး၏ နက္႐ႈိင္းသည္ထက္ နက္႐ႈိင္းလာေနသည့္ ျဖစ္စဥ္သည္
လန္ဒါျပည္နယ္တို႔၏ အေျခအေနအဆင့္အတန္းကိုေရာ အေနာက္ဂ်ာမနီ၏ ဖက္ဒရယ္ပုံစံဖြဲ႕စည္းပုံကိုပါ ႀကီးႀကီးမားမား ကိုင္လႈပ္
ေသြးတိုးစမ္းလိုက္သည္။ ပထမအခ်က္က ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ခ်ဲ႕ထြင္ယူလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ယခင္
လန္ဒါမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္က႑မ်ားျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယျပႆနာက အီးယူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်သည့္ လုပ္ပုံလုပ္ နည္းျဖစ္သည္။ အီးယူတြင္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေကာင္စီ (Council of Ministers) သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျခင္း၊

ဥပေဒျပဳျခင္းတို႔တြင္

အေရးအပါဆုံးေသာ

အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီ၏ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္

အဆိုပါေကာင္စီတြင္

ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳပါဝင္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ လန္ဒါမ်ားသာ သီးသန္႔ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္က႑မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သည့္အပိုင္းတြင္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရက

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တတိယအခက္အခဲက

ဥေရာပအဆင့္

ဥပေဒမ်ားကို ဂ်ာမနီျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လန္ဒါ၏
တာဝန္သာျဖစ္သည္။ လန္ဒါမ်ားသည္ မၾကာေသးမီကအထိ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းကို လႊမ္းမိုးရန္အခြင့္မသာခဲ့ဘဲ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႀကီးႀကီးမားမားေအာက္တြင္သာ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။
လန္ဒါတို႔သည္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခ့ၾဲ ကသည္။ ပထမဦးစြာ ၁၉၉၂-၉၃
ခုႏွစ္တြင္

အီးယူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

မိမိႏိုင္ငတ
ံ ြင္းအဆင့္မ်ား၌

ကိုင္တြယ္ရာတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို

ရေအာင္ယူခ့ၾဲ ကသည္ (“အီးယူေရးရာမ်ားတြင္ ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ လန္ဒါမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ” ျဖင့္ ပုဒ္မ ၂၃
တြင္ေနာက္ဆက္တြဲျဖည့္စြက္ခ်က္ျဖင့္)။
လန္ဒါမ်ား၏သေဘာဆႏၵကိုပါ

ယခုအခါတြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္

ဘြန္ဒက္စ္ရတ္က

သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္

လန္ဒါမ်ားသာသီးျခားေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္

အက်ဳံးဝင္သည့္ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ
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လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
သ႐ုပ္သကန္ကို

ထို႔ထက္

အလြန္ျဖစ္သည့္

ေျပာင္းလဲမည့္အလားအလာရွိသည့္အခါ

လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္

အခ်ဳပ္အျခာမ်ားအာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္

ဘြန္ဒက္စ္ရတ္တြင္

လန္ဒါမ်ားသည္

မိမိစိတ္တိုင္းက်

မဲခြဲ၍

အေျခခံဥပေဒ၏

သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာေထာက္ခံမဲကို

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

က႑မ်ားကို

အီးယူေဘာင္အတြင္း တည္ေဆာက္ရယူႏိုင္ခ့ဲသည္ (ဥပမာ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား ထားရွိၿပီး တိုက္႐ိုက္
ထိေတြ႕သိမ္းသြင္းျခင္း)။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ အီးယူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္
တရားဝင္၊ တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ရယူႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္
ေဒသမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီတြင္

ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ရၾကသည္

(သို႔ေသာ္

အၾကံျပဳ႐ုံမွ်သာ)။

ထုိ႔ျပင္

၎တို႔

ဆုံးျဖတ္

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမည့္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္အခါမ်ားတြင္ လန္ဒါမ်ားသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို
ကိုယ္စားျပဳ၍ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေကာင္စီသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္လည္း ဥပေဒပုဒ္မအသစ္ျဖစ္သည့္ ၂၄-၁ (က)
အရ

လန္ဒါမ်ားသည္

ဆိုင္ရာမူဝါဒက႑တြင္

မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အတိုင္းအတာအထိ

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏

သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အျပင္ဘက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ ခြင့္ရွိသည္။
ျခံဳ၍ၾကည့္လွ်င္ လန္ဒါမ်ား၏ရပ္တည္မႈမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၏သာဓကမွာ အီးယူ စာခ်ဳပ္မ်ား
ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ေရး အစိုးရအဆင့္ ညီလာခံမ်ား (အမ္စတာဒမ္ ၁၉၉၆ ႏွင့္ နီေဆး ၂၀၀၀) ၌ လန္ဒါကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဥးီ ကိုယ္စားျပဳ
တက္ေရာက္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္ ၂၀၀၂/၂၀၀၃ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အီးယူဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ ဘြန္ဒက္စ္ရက္
(အထက္ လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ဘြန္ဒက္စ္တက္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တို႔ကို အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးစီက ကိုယ္စားျပဳခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
လန္ဒါမ်ား အထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးသည့္လန္ဒါမ်ားက“ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္” မွသည္ “ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ရွိသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္” သို႔ေျပာင္းလဲေရး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ အစျပဳကာ
အားလုံးလႊမ္းျခံဳၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေဆြးေႏြးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
လန္ဒါမ်ားက ၎တို႔၏ မိမိသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကိုတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
(ဥပမာ ထပ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳေရး က႑မ်ားႏွင့္ အေျခခံ မူေဘာင္ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားက႑မ်ား) ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏အျပင္ဘက္၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ “ျပင္ပ” ဆက္ဆံေရး
အပိုင္းက႑မ်ားထိ ၎တုိ႔၏လြတ္လပ္စြာ အစြမ္းအစျပသခြင့္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ဆႏၵရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥ၌ အီးယူ၏ “ျပည္တြင္းေစ်းကြက္”မူဝါဒ (ျပည္တြင္း စီးပြားေရးနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး
အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ဖန္တီးရန္) ႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ား၊
ႀကီးထြားလာေနေသာ အီးယူအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဂ်ာမနီသစ္၏ ပထဝီေဒသအရ အလယ္
ဗဟိုခ်က္က်မႈ စသည္တုိ႔ကို ၎တို႔က ေထာက္ျပသည္။ တတိယအေနျဖင့္ လန္ဒါမ်ားအၾကားမွာေရာ ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ပါ ဝိဝါဒ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည့္အခ်က္က ဘ႑ာေရးစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ (အသားတင္ ေပးရသူမ်ားျဖစ္သည့္) အင္အားႀကီးျပည္နယ္မ်ားက
၎တို႔၏ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်ေရး
စနစ္သစ္ကို အမ်ားသေဘာတူက်င့္သုံးေရး ႏိုင္ငံေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္
ရွိသည္။
(အသားတင္လက္ခံရရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္) ျပည္နယ္ငယ္မ်ားကမူ (၎တို႔၏စိတ္ႀကိဳက္ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ ပိုမိုရရွိမႈႏွင့္အတူ
ရင္းျမစ္မ်ား

ပိုမိုေပးေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကသည့္)

ဆက္လက္

ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကၿပီး

ဖက္ဒေရးရွင္းထံမွေရာ

ဘ႑ာေငြညီမွ်စြာေထာက္ပံ့မႈကို

ျပည္နယ္ႀကီးမ်ားထံမွပါ

ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့လွ်င္ေတာင္

ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို

ဆက္လက္က်င့္သုံးသင့္သည္ဟု

ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ လုပ္ေဆာင္သမွ် ေျပာင္းလဲမႈအားလုံးသည္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္သျဖင့္
တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း မဆန္ဘဲ သမာသမတ္က်ႏိုင္မည့္ ပုံစံတစ္ခုကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္၍ရႏိုင္သည္။
[…]

11

13

[…]

(၂၀၀၆

ခုႏွစ္)

ဖက္ဒရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ပထမအဆင့္သည္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္

လန္ဒါမ်ား၏

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္း ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ တာဝန္ဝတၱရားခြဲေဝမႈပိုမိုတိက်ျပတ္သားေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ
တြင္

ပို၍အေလအလြင့္

နည္းပါးေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ခ့သ
ဲ မွ်အားလုံးတို႔တြင္

အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ပုဒ္မ စုစုေပါင္း ၂၅ ခုတိတိကို ျပင္ဆင္၊ ႏုတ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ခ့ဲသည္။
14

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည္။


ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္၏သေဘာထားေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။



အေျခခံမူေဘာင္ဥပေဒကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ ဘြန္ဒက္စ္ရတ္အား
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း။



ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ား ပိုမိုတိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ- ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ လန္ဒါမ်ားအၾကား
ေရာေထြးေနသည့္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းေရး အစီအမံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း […] သို႔မဟုတ္ ေဒသအလိုက္
စိတ္ႀကိဳက္ အခြန္ေကာက္ယူမႈကို ပို၍အားေကာင္းေစျခင္း။

[…]
ပထအအဆင့္ျပီးသည့္ေနာက္

ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား

ဘ႑ာေရးပတ္သက္မႈကိုလည္း

ဒုတိယဆင့္

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရး (၂၀၀၉) တြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္ […]။ အဆိုျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအား တာဝန္ပိုမိုေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္အတြက္ လုံေလာက္မည့္
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
[…]
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကအႏွစ္သာရမွာ ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေငြေခ်းယူမႈအေပၚ အေျခခံဥပေဒအရ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ […] အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္
နယ္ေျမ ေဒသအလိုက္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ရန္ႏွင့္ လုပင
္ န္းတာဝန္မ်ားကို ပိုမိုပီျပင္
ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ညႇိ ႏႈိင္းေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ရလဒ္ထြက္ရွိမႈကို
တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။
[…]
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ပတ္သက္မႈျပ ဇယားမ်ား
15

ဇယား

(၁)

တြင္

တရားဝင္

ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္

အစိုးရ၏

ခက္မႀကီးသုံးျဖာကအမွန္တကယ္ေပးသည့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပထားသည္။ အီးယူက မည္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည္ကို ျပရန္အတြက္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကား ပိုင္းျခားမႈ၏
အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္သည့္
(ဥပမာအားျဖင့္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏

ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ

က်န္းမာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္

ခြဲေဝယူထားသည့္တာဝန္မ်ားမွာ

ပိုၿပီးသိသာထင္ရွား

လာသည္။

မူဝါဒမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ခက္မသုံးခုစလုံးက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္

ဥပေဒျပဳေရးက႑က တာဝန္အမ်ားဆုံးယူထားသည္။) လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ အစိုးရက႑
13

ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရးဖက္ဒရယ္၀န္ႀကီးဌာ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ

http://www.bmi.bund.de/EN/Themen/PolitikGesellschaft/VerfassungVerwaltung/Foederalismusreform/Foederalismusreform_no
de.html
14

ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရးဖက္ဒရယ္၀န္ႀကီးဌာ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုအေျခခံသည္။

http://www.bmi.bund.de/EN/Themen/PolitikGesellschaft/VerfassungVerwaltung/Foederalismusreform/Foederalismusreform_no
de.html
15
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သုံးရပ္အၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခငး္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွာ တာဝန္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားကလုပ္ေဆာင္သည္။ ျပည္နယ္လမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္မွာ တာဝန္ရွိၿပီး ရပ္ရြာ
အလိုက္လမ္းမ်ားအတြက္ရပ္ရြာမ်ားမွာ တာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါအပိုင္းမွာ အိတ္စိုက္ေပးမႈေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးရၿပီး ယင္းေၾကာင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္တြင္

ေနာက္ဆက္တြဲျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရသည္။

အစိုးရက႑သုံးရပ္စလုံး၏

ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈပိုင္း

ဆိုင္ရာ မွ်ယူတာဝန္မ်ားကို ဇယား (၂) တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျပသထားသည္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ
တြက္ခ်က္ထား)။ […]

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအျဖစ္

16

ဇယား (၁) တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ယူမႈႏွင့္ အစိုးရက႑အရပ္ရပ္က အမွန္

တကယ္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
17

ဇယား (၂) တြင္ ၂၀၀၇ ခုနွစ္က လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ႏွင့္ အစိုးရက႑အရပ္ရပ္က တိုက္႐ိုက္သုံးစြဲခ့ဲသည့္ အသုံး

စရိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
18

ဇယား (၃) တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အစိုးရအလႊာအရပ္ရပ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ခြဲေ၀တာ၀န္ခ်ထားမႈကို ေဖာ္ျပထား

သည္။

(ေ၀ယံဘုန္းဘာသာျပန္သည္။)

16
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