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ပင္လံုပဋိညာဥ္ (သို႔) အျပန္အလွန္ျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္
n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ရာဇဝင္၊ ဒႆနႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား    

n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

ပုံသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
သင္ခန္းစာမ်ား

n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား
n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေအာင္မင္း၏ 
အမွာစာ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအယူအဆမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဖက္ဒရယ္အေရး 
n ရဲထြန္း(သီေပါ)

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္း
   n ရဲထြန္း(သီေပါ)

အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံု
   n ရဲထြန္း(သီေပါ)

ဆုိဗီယက္ေခတ္ လူမ်ိဳးအေျချပဳဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ၿပိဳကဲြမႈအႏၲရာယ္
   n ရဲထြန္း(သီေပါ)

ေကာင္းဆုိးဒြန္တြဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္
n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ ၿပိဳကြဲမႈ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ခြဲထြက္ခြင့္ပါဝင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အႏၲရာယ္

n ရဲထြန္း(သီေပါ)



အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္
   n ရဲထြန္း(သီေပါ)

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္
   n ရဲထြန္း(သီေပါ)

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေအာက္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔တာဘဝ
n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္

မၿပိဳကြဲႏုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ
n ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္
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 ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ပါ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ေရးသားသူ ႏွစ္ဦး 
စလံုးႏွင့္ ခင္မင္သိကၽြမ္းေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးရဲထြန္း (သီေပါ) ကုိ 
ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစုုိးရလက္ထက္တြင္ ေတြ႔ဆံုုသိကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလြန္ကၽြမ္း 
က်င္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာ 
မ်ားတြင္ ပုုံမွန္ေရးသားေလ့ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ႏုုိင္ငံေရးပညာရွင္တစ္ဦး 
အေနျဖင့္လည္းေကာင္း သိကၽြမ္းခဲ့ရပါသည္။
 ေဒါက္တာ ဆလုုိင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ (Andrew) ကုုိ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးဒုုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ရပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုုႏုုိင္ခဲ့သည့္ 
ေနာက္ပုုိင္း မိမိႏွင့္လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုုလက္ခံၿပီး အေမရိကန္ႏုုိင္ငံမွ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ ျပန္လာကာ Myanmar Peace Center တြင္  Legal Counsel တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ 
ပါသည္။
 ဦးရဲထြန္း (သီေပါ) သည္ ဥပေဒျပဳ ႏုုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါက္တာ ဆလိုုင္း 
ငြန္က်ဳံးလ်န္သည္ ဥပေဒသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးစလုုံးတြင္ တူညီသည့္ 
အခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း 
(၇ဝ) နီးပါး ရွည္ၾကာေနသည့္ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡကုုိ ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵထပ္တူရွိၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုု အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုတြင္ 
ေဒါက္တာဆလုုိင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားကိုု ယခုုတိုုင္ အမွတ္ရေနမိပါသည္။ 
“၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ေဒါက္တိုုင္ (၅) ခုုကိုု အေျခခံ 
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ထားေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ခြဲထြက္ျခင္းစနစ္ မဟုုတ္သကဲ့သုုိ႔ ခြဲထြက္ျခင္းစနစ္သည္လည္း 
ဖက္ဒရယ္စနစ္မဟုုတ္ေၾကာင္း” ၎က သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္အား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေျခ/ဥကုုိ 
အရင္သံုုးၾကည့္ပါ၊ သံုုးလုုိ႔မရရင္ ျပင္လိုုက္ပါ၊ ျပင္လုုိ႔မွ မရရင္လည္း လႊင့္ပစ္လိုုက္ပါ” ဟုု 
သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္မ်ားကုုိလည္း အမွတ္ရမိပါသည္။
 ယခုုကဲ့သုုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း (သီေပါ) ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဆလိုုင္းငြန္က်ဳံး 
လ်န္တုုိ႔ ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုု စုုေပါင္းထုုတ္ေဝသည့္ ဤစာအုုပ္တြင္ အမွာစာ 
ေရးသားခြင့္ရရွိသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ေရးမွ လက္နက္ 
ကုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုုိင္မည္ဆုုိသည့္ ယုုံၾကည္ခ်က္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဂုုဏ္ယူမိပါသည္။
 ဤစာအုုပ္တြင္ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာေရးသူႏွစ္ဦး၏ သေဘာထားအျမင္ 
မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ျခင္း 
အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံ ေပၚထြန္းႏုုိင္ရန္ ယံုုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္မည္ဟုု ယုုံၾကည္ရသျဖင့္ အမွာစာ ေရးသား 
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးေအာင္မင္း
ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း)
ေနျပည္ေတာ္/ရန္ကုုန္
၂ဝ၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာဘာလဲ
 ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ယေန႔အခိ်န္အခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အသုိင္းအဝန္း၌ အေရးႀကီးၿပီး 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးတည့္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။ ကမာၻ႔တိုင္းျပည္မ်ား၏ ၇ဝ% 
ခန္႔မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ လကၡဏာတခိ်ဳ႕ကုိ လက္ခံက်င့္သံုးေနၿပီး ကမာၻ႔တုိင္းျပည္ ၂ဝ ေက်ာ္ 
ခန္႔မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရိွလူဦးေရမွာ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၄ဝ% ခန္႔ရိွသည္။
 ယခုအခါ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ မတူကဲြျပားေသာ သမိုင္း 
ေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအေလ်ာက္ သင့္ေတာ္ရာပံုစံမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 
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စနစ္ကုိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကရာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီး၊ 
ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယ တုိ႔အျပင္ အေသးငယ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘယ္လ္ 
ဂ်ီယမ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ကာရစ္ဗီယန္ ပင္လယ္တြင္းမွ စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီးဗစ္ (Saint Kitts and Nevis)  
စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ၂၇ ႏိုင္ငံ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ အထိ) ရိွၿပီဟု ဆိုပါသည္။ 
က်င့္သံုးသည့္ ပံုစံမ်ားမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အပ္ခ်မတ္ခ် တူညီၾကသည္  မဟုတ္ေခ်။
 သို႔ျဖစ္ေလရာ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိတာဘာလဲ” ဆုိသည္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ 
အေရးႀကီးလာပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဂြ်န္ ေအ.မကၠေဒၚနယ္က 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ “ေဒသဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ အမိ်ဳးသားအစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္း၊ ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္ 
ျဖစ္သည္” ႏို္င္ငံအသီးသီးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မတူညီေသာဒီဂရိီအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ က်င့္သံုုးေနၾက 
ေသာ္လည္း၊ “အဓိကက်သည့္ အခ်က္မွာ အာဏာခဲြေဝမႈႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္သုံးမႈ” 
ျဖစ္သည္။

အာဏာခဲြေဝမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံသည့္အရာ
 အာဏာခဲြေဝမႈဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ခဲြေဝက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗဟိုအစိုးရအာဏာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာတို႔အၾကား မည္သို႔ခဲြေဝထားသနည္း ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆင့္မက သံုးဆင့္မွ် ခဲြျခားထားသည္လည္းရိွသည္။
 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာကား အဆုိပါ ခဲြေဝထားေသာ အာဏာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ 
ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္အတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေရးပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္ 
အပိုင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ိုေသ 
လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
 သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆုိင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ားမွာ ဤကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကိစၥမွ ထြက္ေပၚ 
လာေလ့ ရိွသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာတုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္ 
အရာမ်ားက ဗဟိုအစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ရိွသင့္သည္ဆိုေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အျငင္းပြားရတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာဏာခဲြေဝမႈ၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 
တိက်ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ေရးသားထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံၾကရသည္။
 ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးလာရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအေျခခံ 
အခ်က္ (၆) ခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။
 (၁) အုပ္ခ်ဳပ္မႈလြယ္ကူေစရန္ 
 (၂) ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္ကုိ ကာကြယ္ရန္ 
 (၃) ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
 (၄) စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
 (၅) တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား၏ မတူကဲြျပားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ထိန္းသိမ္းရန္ 
 (၆) လူမ်ားစုနည္းတူ လူနည္းစုက ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ခံစားႏိုင္ေစရန္ စသည့္ 
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အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရိွၾကသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္ ျပည္နယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ အစိုးရမ်ားပါဝင္ၿပီး အာဏာကုိ ခဲြေဝက်င့္ 
သံုးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားတို႔ လိုက္နာရန္ ဥပေဒမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ကေသာ္လည္းေကာင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ခဲြေဝ 
သတ္မွတ္ထား သည့္အတိုင္း ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရိွသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု မည္သို႔ျဖစ္တည္လာသလဲ ရႈေထာင့္မွအျမင္
 ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္စတင္ျဖစ္တည္လာပံု သို႔မဟုတ္ အာဏာမ်ား မည္သို႔ 
ခဲြေဝထားပံုကို ၾကည့္၍ ႏွစ္မိ်ဳးႏွစ္စား ခဲြျခားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။ ၎တို႔မွာ 
 (၁) အတူတကြယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Coming together federalism) ႏွင့္ 
 (၂) အတူေပါင္းစည္းေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Holding together federalism) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 (၁) အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဖက္ဒရယ္ပံုစံ (Coming together federal) မွာ မူလက 
လြတ္လပ္စြာတည္ရိွခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ယူနစ္မ်ားက စိတ္တူကုိယ္တူျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံ 
တည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းၾကရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗဟုိအစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးကာ အာဏာမည္မွ် 
အပ္ႏွင္းမည္နည္းဆုိသည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ အထင္ 
ရွားဆံုး သာဓကမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔လည္း ပါဝင္ 
သည္။
 ေျမာက္အေမရိကတိုက္ရိွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ကိုလုိနီ ၁၃ ခုႏွင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔အၾကား ၁၇၆၅ 
ခုႏွစ္မွစ၍ တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒ (Stamp Act) ႏွင့္ ပတ္သက္ကာ အခ်င္းမ်ားၾကရာမွ ၁၇၇၅ 
ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပဲြျဖစ္ပြားၿပီး ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ လက္ 
ေအာက္တြင္ ကိုလိုနီအျဖစ္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ အေတြ႔အၾကံဳအရ အဆိုပါ ၁၃ နယ္သည္ 
အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစိုးရကုိ မလုိလားၾကေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာၿပီးေနာက္ 
၁၇၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေလ်ာ့ရဲရဲရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကုိ Articles of Confederation ဟု 
ေခၚဆုိေသာ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား 
အၾကား  ဗဟိုအစုိးရထက္ ပိုမိုေသာအာဏာမ်ားကို အညိီအမွ် ခဲြေဝယူခဲ့ၾကသည္။ 
 အကန္႔အသတ္ရိွေသာ အာဏာကိုသာ ေပးအပ္ထားသျဖင့္ အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ေသာ ဗဟုိ 
အစုိးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲႏိုင္လွေသာ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း တစ္ခုကုိသာ ေပၚထြန္းလာေစ 
သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ႐ႈပ္ေထြး၍ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျပည္ပ 
အႏၲရာယ္ကုိ တြန္းလွန္ရန္ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရတစ္ရပ္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာ 
ေပါက္လာသည့္ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္က်မွသာ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစုိးရကုိ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္မည့္ 
အေျခခံဥပေဒ (Constitution of 1789) တစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟိုအစိုးရမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါၿပီ။
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(၂) အတူေပါင္းစည္းေရးဖက္ဒရယ္ပုံစံ (Holding 
together) ဆိုသည္မွာ မူလဗဟိုက တစု 
တစည္းထဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ တျပည္ေထာင္ 
ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ အာဏာ 
မ်ားကို ဗဟုိႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ား ခဲြေဝက်င့္ 
သံုးသည့္ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ 
နယ္ခ ဲ်႕လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ 
အခိ်န္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ၿပိဳကဲြ 
သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မူလက 
တျပည္ေထာင္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ရာမွ ဤဖက္ 
ဒရယ္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္။  
အထင္ရွားဆံုးသာဓကမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ 
စပိန္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္တုိ႔တြင္လည္း က်င့္သံုး 
သည္။ ဤစနစ္တြင္ မူလကတည္းက ဗဟို 
အစိုးရက ပိုမိုႀကီးမားေသာ အာဏာကုိ ရယူ 
ထားေလ့ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ 
ခ်ေပးသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ ခဲြေဝေပး 
ထားျခင္းခံရေသာယူနစ္မ်ား ရရိွသည့္အာဏာ 
မွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အခိ်ဳးညီျဖစ္ခ်င္မွ 
ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။     
 ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေပါင္းစပ္ 
ပါဝင္ေသာ ယူနစ္အမိ်ဳးအစားရႈေထာင့္မွ အျမင္
ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ (၂) မိ်ဳးရိွ 
သည္ဟုေျပာျခင္းမွာ မည္သုိ႔ဖဲြ႔တည္လာသနည္း 
ဆုိသည့္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္၍ ေျပာျခင္း သာျဖစ္ၿပီး 
မည္သို႔ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္း ထားသနည္း ဆုိသည့္ 
႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
(က) နယ္ေျမေဒသကုိ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းေသာ 
Territorial federalism (အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စု၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးလ္ 
စသျဖင့္) 
 ဤျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔ 
စည္းေသာ ယူနစ္မ်ားမွာ လူမိ်ဳးအမည္မ်ားကို 
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အေျခမခံဘဲ ေနထိုင္ၾကသည့္ နယ္ေျမေဒသ မ်ားကိုသာ အေျခခံသည္။ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာ မွာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ၿပီး ကာလီဖိုး နီးယားျပည္နယ္၊ လူဝီဇီးယားနားျပည္နယ္၊ 
တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ဟာဝိုင္အီျပည္နယ္ စသျဖင့္ အရြယ္အစားအႀကီးအေသး မိ်ဳးစံုရိွေသာ 
ျပည္နယ္ (၅ဝ) ပါဝင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ မည္သည့္ လူမိ်ဳးတစ္မိ်ဳးကိုမွ် ကုိယ္စားျပဳ 
မွည့္ေခၚထားျခင္း မဟုတ္ေပ။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒိီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးၿပီး (territorial federalism) နယ္ေျမ 
ေဒသကို အေျခခံဖဲြ႔စည္းေသာ အေစာဆံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ဖံြ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ အရွိဆံုးေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္း ၂၂ဝ 
ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေငြဝယ္ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းသေဘာထားကြဲကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွလဲြ၍ လူမိ်ဳးေရးအရၿပိဳကဲြမည့္ အႏၲရာယ္ 
ႏွင့္ မၾကံဳခဲ့ရဖူးေခ်။ 

(ခ) လူမိ်ဳးအေျခခံ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု (Ethnofederalism) 
(ယခုအခါၿပိဳကဲြသြားၿပီျဖစ္ေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ခ်က္ကုိဆလို ဗက္ကီး 
ယားႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ စသျဖင့္)
 ဤဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ႏွင့္၊ ခ်က္ႏွင့္ ယူဂိုဆလပ္ 
တို႔တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဤျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းေသာ ယူနစ္မ်ားမွာ လူမိ်ဳးကုိအေျခခံသည္။ ဥပမာ - ဆိုရွယ္လစ္ 
ဖက္ဒရယ္ရီပတ္ဘလစ္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ မ်ားမွာ ေဘာ့စနီးယား 
- ဟာဇီဂိုဗီးနား ၊ က႐ိုးရွား၊ မက္ဆီဒုိးနီးယား၊ မြန္တီနီးဂ႐ိုး၊ ဆာဗီးယား၊ ဆလိုဗင္းနီးယား စသျဖင့္ 
လူမိ်ဳးကို အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ 
 ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ဂိ်ဴးဇက္တီတုိး ကြယ္လြန္ေသာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ရီပတ္ဘလစ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
အလွည့္က်သမၼတ တာဝန္ယူေသာစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပိဳကဲြျခင္းကုိ မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ 
ေပ။ ၁၉၉၁ မွစ၍ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး စတင္ၿပိဳကဲြခဲ့ရာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္တုိ႔ အတြင္း စစ္ပဲြေလးႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ႏိုင္ငံ (၆) ခုအျဖစ္ ၿပိဳကဲြသြားေလသည္။ 
 ထုိနည္းတူ သမၼတႏိုင္ငံ ၁၅ ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ႏွင့္ ဆလိုဗက္ယူနစ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ခ်က္ကုိဆလုိဗက္ 
ကီးယားသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ၿပိဳကဲြသြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ႏိုင္ငံ (၃) ခုလုံးမွာ 
တစ္ပါတီ စနစ္က်င့္သုံးေသာ ဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲ 
က်င့္သံုးသည့္ ကာလတြင္ ၿပိဳကဲြသြားၾကျခင္းျဖစ္ေလရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတိ 
ႀကီးစြာ ထားသင့္လွေပသည္။
 ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပတိုက္ရိွ အေသးငယ္ဆံုး 
ႏိုင္ငံငယ္တခုျဖစ္ၿပီး ဒတ္ခ်္စကားေျပာေသာ ဖလန္းမင္းမ်ား (Flemings) ႏွင့္ ျပင္သစ္စကား 
ေျပာေသာ ဝလြန္း (Walloons) ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္မ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ကုိ ဖလန္းဒါး 
(Flanders)၊  ဝလြန္းနီးယား (Wallonia) ႏွင့္  (ျပင္သစ္ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ားေရာ ဒတ္ခ်္ 
ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားပါေနထိုင္သည့္) ဘရပ္ဆဲ (Brussels) ေဒသသုံးခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားၿပီး 
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ေဒသသုံးခုလုံး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဖလန္းမင္းမ်ားႏွင့္ ဝလြန္းတို႔အၾကား 
ပြတ္တုိက္မႈမ်ားမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ေအာင္ရိွေနကာ မတည့္အတူေနဘဝမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ၾက 
ေသးေခ်။

(ဂ) မိိ်ဳးစပ္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ Hybrid federalism (သို႔မဟုတ္) Territorial-ethnic federalism 
(ကေနဒါ၊ အိႏိၵယ၊ စပိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္)
  ဤျပည္ေထာင္စု အမိ်ဳးအစားတြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ယူနစ္မ်ားမွာ လူမိ်ဳးကုိ 
အေျခခံသည္ရိွသလို၊ နယ္ေျမေဒသကုိသာ အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ဥပမာ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ တမီးနာဒူး၊ ပန္ဂ်ပ္၊ မဏိပူ၊ မီဇိုရမ္၊ နာဂလန္း စသည့္ လူမိိ်ဳးကုိ အစဲြျပဳသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အူတာပရာဒက္ရွ္၊ အရူနာ ခ်ယ္ပရာဒက္ရွ္၊ မီဂါလာယာ စသျဖင့္ ေဒသအမည္ 
ကိုသာ အစဲြျပဳေခၚေဝၚသည့္ ျပည္နယ္ေပါင္း (၂၈) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (၇) ခု 
အတူေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း၊ ျပည္နယ္ 
စာရင္းႏွင့္ ပူးတဲြဥပေဒျပဳစာရင္း တို႔အျဖစ္ သုံးမိ်ဳးခဲြျခားထားသည္။ အဆုိပါ စာရင္းမ်ားတြင္ 
မပါဝင္ေသာ  ၾကြင္းက်န္အာဏာ ( Residual powers ) မ်ားကုိမူ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ် 
တို႔ႏွင့္မတူဘဲ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔သာ အပ္ႏွင္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာမ်ားမွာလည္း အခိ်ဳးညီ 
မဟုတ္ေပ။ ဂ်မူးႏွင့္ကက္ရွမီးယား ျပည္နယ္သည္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ အာဏာ ရရိွသကဲ့သုိ႔ ေဒလီႏွင့္ 
ပူဒူခ်ာရီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားသည္ ျပည္နယ္ထက္ပိုနည္းေသာ ဖက္ဒရယ္အခြင့္ အာဏာ 
ကိုသာ ရရိွသည္။ အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားရိွ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာလည္း ယေန႔ထိေတာ့ အလုပ္ျဖစ္လ်က္ 
ရိွပါသည္။

လူမိ်ဳးအေျချပဳ Ethno federalism ေလာ၊ 
နယ္ေျမႏွင့္လူမိ်ဳး ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ Hybrid federalism ေလာ
 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံုတြင္ ေတြ႔ရေသာ စာတမ္းတခ်ိဳ႕တြင္ 
အဓိကအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို လူမိ်ဳးအလိုက္ဖဲြ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳထားသည့္အတြက္ ၎ 
အမိ်ဳးအစားကုိ (Ethno federalism) လူမိ်ဳးအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္ဝါဒဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 
ရခုိင္အမိ်ဳးသားပါတီ (ANP) ၏ စာတမ္းမွာ ၿပိဳကဲြသြားၿပီျဖစ္ေသာ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား၏ ပံုစံကို 
ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ၏ (၈) ျပည္နယ္မူ 
စာတမ္းမွာလည္း (Ethno federalism) ပင္ျဖစ္သည္။
 (Ethnofederalism) ေခၚ လူမိ်ဳးအေျချပဳဖက္ဒရယ္ပံုစံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏  
နယ္ေျမေဒသ အေျချပဳဖက္ဒရယ္စနစ္ (Territorial federalism) ၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု 
အျဖစ္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးေနာက္ 
ပိုင္းတြင္ ၎၏မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင့္ ခ်က္ကိုဆလုိဗက္ကီးယား 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ကဲြျပားျခားနားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာ 
တိုင္းျပည္တြင္ သေဘာတရားေရး (တန္းတူေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္ရိွေရး စသည္တုိ႔) 
အေျခခံအရ အက်ိဳးအေၾကာင္းရိွၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအျဖစ္ 
က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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 သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္ပံုစံကို ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားက အဆိုပါပံုစံမွာ ေမြးရာ 
ပါအားနည္းခ်က္ရိွေနၿပီး အမ်ိဳးသား ေသြးကြဲေရးႏွင့္ ခဲြထြက္ေရးတို႔ကို အစဥ္အားေပးေနသည့္ 
ပံုစံျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဆိုဗိီယက္ယူနီယံႏွင့္ အေရွ႕ဥပေရာပမွ လူမ်ိဳးအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္ 
ႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲသြားျခင္းကို ေလ့လာေသာ ပညာရွင္ Cornell က လူမ်ိဳးအေျချပဳဖက္ဒရယ္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားက ဗဟိုအစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ 
ေပၚေပါက္ေစၿပီး ခဲြထြက္ေရးကုိ အားေပးသည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ဖက္ဒရယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားကိုယ္တုိင္က ၿပိဳကြဲမႈကိုအားေပးသည့္ မီဒီယာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး အမွတ္သ႐ုပ္မ်ား၊ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္ပေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိေလ 
သည္။
 ထိုသို႔ၿပိဳကြဲစဥ္က သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတူတကြ ေရရွည္ထာဝရ 
ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵအမွန္ မရိွၾကျခင္းကလည္း အခ်က္အျခာက်သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
အေရးႀကီးသည့္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္တစ္ရပ္မွာ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္ေသာ 
လူနည္းစုမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ လူမ်ားစု 
လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတက္ေလ့ရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟုိက အဆုိပါလူနည္းစုကုိ ကာကြယ္ေပး 
ရျခင္းမ်ိဳးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရတတ္သည္။ 
 (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ (ANP) ရခု္ိင္အမ်ိဳးသားပါတီက တင္ျပေသာပံုစံပါ အာဏာ 
ခဲြေဝပံု၊ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းထားရိွႏိုင္ပံု၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြပံုမ်ား 
အရ၊ ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုထက္ ပိုမိုအာဏာရိွေနသျဖင့္ (federal) ပံုစံကို ေက်ာ္လြန္၍ 
(Confederation) ပံုစံျဖစ္ေနပါသည္။
 SNLD က တင္သြင္းေသာ (၈) ျပည္နယ္မူတြင္လည္း အဓိကလူမ်ိဳးအလိုက္ ျပည္နယ္မ်ား 
ဖဲြ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသို႔ ကန္႔သတ္အာဏာကုိသာ ေပးထားကာ ႂကြင္းက်န္အာဏာကုိ 
ျပည္နယ္မ်ားက ယူထားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (Coming together federal) ပံုစံတြင္ (Ethno federal) 
အႏွစ္သာရ ျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
 သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစဲြ၊ ေဒသစဲြမ်ား ပိုမိုသည္းသန္ျပင္းထန္ေစကာ၊ 
ၿပိဳကဲြမႈကုိ ပုိမိုတိမ္းညြတ္သည့္ (Ethno federalism) အစား (Territorial federalism) ျဖစ္ေစ 
(Hybrid federalism) ျဖစ္ေစေရြးခ်ယ္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
 ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမွာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါဝင္ၾကမည့္ ျပည္နယ္ 
မ်ား (ယူနစ္မ်ား) က ၁၇၈၁ ခုႏွစ္ အေမရိကန္၏ ၁၃ ျပည္နယ္လုိ ဗဟုိအစုိးရကို မည္၍မည္မ်ွသာ 
အာဏာေပးမည္ဟု ကန္႔သတ္ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေန (အင္အား) မရိွပါေခ်။  
မ်က္ေမွာက္ရင္ဆုိင္ ေနရေသာ အေျခအေနက Coming together ပံုစံထက္ Holding together 
ပံုစံကိုသာ လက္ခံရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေလသည္။ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနေသာ အာဏာ 
အခိ်ဳ႕ကိုသာ၊ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္
ခြင့္တို႔အတြက္ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးစား 
သြားျခင္းသာလွ်င္ လက္ေတြ႔က်လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ 
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 ပင္လုံစာခ်ဳပ္ (Panglong Agreement) သည္ ပဋိညာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ျပဳရန္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒသေဘာသဘာဝအတိုင္း စာအားျဖင့္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ 
ဂႏၲဝင္စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ျပည္ေထာင္ (States) မ်ားရွိ လူမ်ိဳးမ်ား အသီး 
သီးကို ကုိယ္စားျပဳၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ “Ministerial Burma” ကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔အၾကား ျပည္ေထာင္မ်ားစုစည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကို 
တည္ေဆာက္ရန္ အျပန္အလွန္ျပဳသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။
 အဆုိပါ ပင္လံုပဋိညာဥ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္မ်ား စုစည္းထားသည့္ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာပုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကမာၻေပၚတြင္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ပင္လံုပဋိညာဥ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တို႔က ေတာင္တန္းေဒသမ်ား (Frontier Areas) ဟု အမည္ 
ေပးကာ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္ “Ministerial Burma” ဟု 
ယခင္က သီေပါမင္းႏွင့္ သီေပါမင္း မတိုင္ခင္က ျမန္မာဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို 
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အေျခခံ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားစုစည္းလ်က္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္တည္ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံုပဋိညာဥ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသီးျခားစီ ရလတံၱ႔ေသာ (သို႔မဟုတ္) 
ရရွိႏုိင္ေသာ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္မ်ား စုေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေပၚထြန္းလာခဲ့ 
ရသည္။
 ဤထက္မက အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ နက္႐ိႈင္းႀကီးမားေလးျမတ္လွေပသည့္ 
ပင္လံုပဋိညာဥ္ႀကီးကုိ VOA (Voice of America) သတင္းဌာနအား ျမန္မာလူမ်ဳိး ပညာ 
ရွင္ႀကီးတစ္ဦးက “ေနာက္တစ္ခုက ဘာလဲဆုိေတာ့ အားလုံးေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ 
ပင္လုံစာခ်ဳပ္က ဘာမွမဟုတ္ဘူးဗ်၊ အခ်က္ (၉) ခ်က္ပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အခုရွိတယ္။ 
ဘာလဲဆုိေတာ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္က အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံေကာင္စီထဲမွာ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ 
ထည့္ဖို႔ပဲ။ ဒါပဲ။ ဆုိေတာ့ ဘုရင္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ထည့္ဖို႔ 
သေဘာတူတာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပဲ။ ဒါ့အျပင္ဘာမွမရွိဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ 
သေဘာတရားေတြနဲ႔ ေရာၿပီးေတာ့ျဖစ္ေနလုိ႔၊ ဒါေၾကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ တေန႔ေန႔ 
ရွင္းရမယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ေခတ္ပညာတတ္ 
ပုဂိၢဳလ္ႀကီးတစ္ဦး၏ ပါးစပ္ဖ်ားမွ ပင္လံုပဋိညာဥ္အား “ဘာမွမဟုတ္ဘူးဗ်” ဆုိသည့္ ေျပာဆုိ 
ခ်က္မ်ား ထြက္လာသည္ကို အ့ံၾသစြာ သိရွိရသည့္အျပင္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ေတာင္းဆုိေနမႈမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို တည္ေထာင္ေစႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပဋိညာဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) 
“The Founding Document of the Union” ဟု ေခၚဆိုထိုက္သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (သို႔) ပင္လံု 
ပဋိညာဥ္အေၾကာင္းကို ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆံုး႐ံႈးျခင္း
၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က သီေပါမင္းကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သက္ဦး 
ဆံပိုင္ သီေပါမင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသက္ေရာက္ရာ နယ္ေျမအားလုံးသည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္အရ 
အဂၤလိပ္တို႔လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ သက္ဦး 
ဆံပုိင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ ခ်င္း၊ 
ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ေထာင္မ်ားမူကား အဂၤလိပ္တို႔ လက္ေအာက္သုိ႔ အလိုအေလ်ာက္ က်ေရာက္ 
ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္သည္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ေထာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး 
နည္းအားျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ စစ္ေရးအားျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္ ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းကုိ နန္းခ်လုိက္သည္ႏွင့္ ခ်င္း၊ 
ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ေထာင္မ်ား အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ က်ေရာက္ မသြားရ 
ျခင္းသည္ သီေပါမင္းအာဏာစက္ သက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္မ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
သာျဖစ္ပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္
ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကို အေလာင္းဘုရားေခတ္မွစ၍ သီေပါမင္း အထိ 
ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔က်င့္သံုးခဲ့သည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္မ်ဳိးကို က်င့္ သုံးသည့္ 
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လူမ်ဳိးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကုိ လက္ခံ 
က်င့္သံုးသည့္ ျမန္မာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္၊ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ကို 
မက်င့္သံုးခဲ့သည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ေထာင္မ်ားကုိ အတူတကြ စုစည္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္တစ္ခုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သိရွိနားလည္ ထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ “Ministerial 
Burma” ႏွင့္ “Frontier Areas” ဟု လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏွစ္ပုိင္းခြဲကာ၊ မတူညီသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးလ်က္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္ေထာင္ကို 
“Chin Hills Regulation Act, 1896” ျပ႒ာန္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္ေထာင္ကို  
“Kachin Hills Regulation Act, 1895” ျပ႒ာန္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
ရွမ္းျပည္ေထာင္မ်ားကိုလည္း ၁၈၈၇ ခု၊ ၁၈၉၁ ႏွင့္ ၁၈၉၅ တို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ ရွမ္းျပည္ဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းကာ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္မ်ားကုိ သီးျခား 
အက္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကျခင္းသည္လည္း၊ ရွမ္းသည္ ခ်င္းမဟုတ္၊ ခ်င္းသည္ ကခ်င္ 
မဟုတ္၊ ကခ်င္လည္း ရွမ္းမဟုတ္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ သိရွိလက္ခံထားေသာေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား မတူညီကြဲျပားၾကေစကာမူ 
ေစာ္ဘြားမ်ား၊ တိုက္သူႀကီးမ်ား၊ ဒူဝါမ်ား အေျခခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားသည္ တူညီမႈ အထိုက္ 
အေလ်ာက္ ရွိသျဖင့္ “Frontier Areas” အျဖစ္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားက ၿဗိတိသွ်ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ရျခင္းမွာ 
ျမန္မာ့သမိုင္းဖတ္စာတခ်ိဳ႕တြင္ ေရးသားထားသကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ 
သီေပါမင္းႏွင့္ ပါသြားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔ ျပည္ေထာင္ 
အသီးသီး၏ လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ရယူလုိၾကသျဖင့္၊ ၿဗိတိသွ်ကို 
ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ သီေပါမင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာလက္ေအာက္ရွိ တိုင္းရင္းသား 
မ်ားက ၿဗိတိသွ်ကုိေတာ္လွန္ၾကျခင္းမွာလည္း ၎တုိ႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္သည့္ 
သီေပါမင္းႀကီးကို ၿဗိတိသွ်တုိ႔က စစ္ေရးျဖင့္ အႏုိင္ယူထားသျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 
ျပန္လည္ရရွိလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပင္လံုပဋိညာဥ္၏ အရင္းအျမစ္
“မိမိရန္သူ၏ ရန္သူသည္ မိမိမိတ္ေဆြျဖစ္သည္” ဟူေသာ ဆုိ႐ိုးစကားအတိုင္း ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသီးသီးျပန္လည္ရယူလုိၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ျမန္မာ၊ 
မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ်ိဳးအသီးသီးသည္ ၎တို႔၏ ဘံုရန္သူျဖစ္သည့္ 
ၿဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္၊ ေတာ္လွန္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း တူညီသျဖင့္ စည္းလံုးခဲ့ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဘံုရန္သူၿဗိတိသွ်ကုိ တုိက္ထုတ္ရာမွ ရရွိလာေသာ စည္းလုံးမႈကုိ 
အရင္းခံလွ်က္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္မ်ား စုစည္းထားသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေပၚထြန္းလာရျခင္းဆုိင္ရာေရးသားသည့္ သမုိင္းအခ်ဳိ႕သည္ ယခင္က အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္မ်ား၏ ပကတိအေနအထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ပါသည္။ 
ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုမႏိုင္၍ ဗမာတို႔ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတုိ႔ 
သည္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိ မႏိုင္၍ ၎တုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ံႈးခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ 
ရွမ္း၊ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ထီးစနစ္၊ နန္းစနစ္ကုိက်င့္သုံးခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ၾကသျဖင့္ 
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ထီးေပ်ာက္၊ နန္းေပ်ာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသာရွိ၍၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ စစ္အင္အား မမွ်သျဖင့္ ျပည္ေထာင္မ်ားအသီးသီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အသီးသီးကုိ ျပန္လည္ရယူၾကရန္ ဦးေဆာင္မႈ ျပဳခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုိးသားသည့္သေဘာထားႏွင့္ စိတ္ထားေၾကာင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ ျဖစ္ေပၚလာရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ “Executive Council of the Government of the 
Ministerial of Burma” ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လန္ဒန္သို႔ သြားေရာက္ကာ “Frontier Areas” ႏွင့္ 
“Ministerial Burma” ႏွစ္ခုေပါင္းစည္းကာ လြတ္လပ္ေရး တပါတည္းေပးရန္ ေစတနာရွိစြာျဖင့္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ “Frontier Areas” ရွိ ျပည္သူ 
မ်ားကို တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔မဟုတ္၊ ယခင္သီေပါမင္းႏွင့္ သီေပါမင္းမတိုင္ခင္ ျမန္မာ 
ဘုရင္မ်ား ပိုင္နက္နယ္ေျမကုိ အေျချပဳၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ “Ministerial Burma” 
ကိုသာ တရားဝင္ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္ကို အဂၤလိပ္တုိ႔က ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ထားသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးသားမႈႏွင္ ႏုိင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အက္တလီ စာခ်ဳပ္၏ 
အပိုဒ္ (၈) တြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား “Frontier Areas” ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အခ်က္မ်ားကို 
ျပည့္စံုစြာထည့္သြင္းေရးသားကာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခ်က္မ်ားမွာ -
၁။ “Frontier Areas” ႏွင့္ “Ministerial Burma” ေပါင္းစည္းေရးသည္ “Frontier Areas” ရွိ 
ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားအရသာ ျဖစ္ရမည္။
၂။ “Frontier Areas” ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း “Government of Burma” ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ 
ရမည္။
၃။ “Frontier Areas” ႏွင့္ “Ministerial Burma” ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ကင္းမဲ့ 
စြာျဖင့္ ကူးလူးဆက္ဆံၾကရမည္။
၄။ “Frontier Areas” ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၾကားကာလတြင္ 
“Government of Burma” ႏွင့္ မည္သုိ႔ မည္ပံုဆက္သြယ္ရမည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၎တို႔၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းရယူရမည္။
၅။ ပင္လံုအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ “His Majesty’s Government” ႏွင့္ “Government 
of Burma” တုိ႔သည္ “Frontier Areas” ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားအား မည္သုိ႔ ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရမည္။
၆။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းကာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ 
“Frontier Areas” ျပည္သူမ်ား သေဘာထားကုိ ရယူရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
လြတ္လပ္ေရး အတူတကြ ရရွိေစလုိေသာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေစတနာကုိ ေမးခြန္းထုတ္ 
စရာမလုိ၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းလည္းမဟုတ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  “Frontier Areas” ၏ 
တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သည္ကို “Frontier Areas” ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔ 
နားလည္ထားၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ကလည္း “Frontier Areas” ရွိ တိုင္း 
ျပည္မ်ား လြတ္လပ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ကုိယ္စားျပဳခြင့္မရွိသည္ကုိ နားလည္ 
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လက္ခံသျဖင့္ ေအာင္ဆန္း-အီတလီစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ အဆုိပါ အပိုဒ္ (၈) အရ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ 
ရွမ္းတုိင္းျပည္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ ေရွးဦးစြာ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္ေထာင္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ “Ministerial Burma” ႏွင့္ အတူတကြ လြတ္လပ္ 
ေရးကို ေစာလ်င္စြာ ရယူၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တုိက္တြန္းသည္။ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ 
ျပည္ေထာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံမွ “Ministerial Burma” ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာေစာလ်င္စြာ လြတ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္မည္ဟု 
ကမ္းလွမ္းၾကသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ-
(က) “Government of Burma Act, 1935” အရ “Ministerial Burma” ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
နယ္ပယ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္ကုိ 
ထူေထာင္ရန္။
(ခ) အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လုိပါက လြတ္လပ္
စြာခြဲထြက္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္၊
(ဂ) တန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျချပဳလွ်က္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ 
ေဆာက္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္ေထာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္လာ 
သည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေထာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ေထာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား ရွင္းျပကာ ၎တို႔၏ သေဘာထားကုိ ေတာင္းဆုိၾကရာ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ ၃ ရပ္ကုိ အျပည့္အဝ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
၎အျပင္ ခ်င္းျပည္ေထာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပပါက “Government 
of Burma” ၏ ဘ႑ာေငြမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ ရွိရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ 
ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လက္ခံမွသာလွ်င္ 
“Ministerial Burma” ႏွင့္ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေစာလ်င္စြာရယူမည္ဟု “Frontier 
Areas” ၏ ျပည္ေထာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
ပင္လံုပဋိညာဥ္၏ အနက္မ်ားမွာ-
၁။ “Frontier Burma” ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေစာလ်င္စြာ ရယူ 
ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သေဘာတူသည္။
၂။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ဘုရင္ခံ၏အတုိင္ပင္ခံ ေကာင္စီ 
တြင္ “Frontier Areas” ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ 
သေဘာတူသည္။
၃။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 
အျပည့္အဝရရွိမည္ကို မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။
၄။ ကခ်င္တို႔ ေတာင္းဆုိသည့္ “Government of Burma Act, 1935, Part II Schedule 
Areas” ပါ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မ်ားပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္ကို ဖြဲ႔စည္း 
ေရး အားလံုးတြင္ လိုအင္ဆႏၵရွိေၾကာင္း သေဘာတူသည္။
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၅။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မူလအေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ 
လက္ခံသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုး “Frontier Areas” ရွိျပည္သူမ်ား ခံစားခြင့္ 
ရွိရ မည္ဟု သေဘာတူသည္။
၆။ လက္ရွိဖက္ဒရယ္ ရွမ္းျပည္၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
ေၾကာင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိေစရန္ သေဘာတူသည္။
၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္တို႔သည္ ဗမာျပည္ ဘ႑ာေငြမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ရယူသံုးခြင့္ 
ရွိရမည္။ လက္ရိွဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ဗမာျပည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူ 
သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေရးသားျပ႒ာန္းရန္ သေဘာတူသည္။

ပဋိညာဥ္ကိုအနက္ဖြင့္ျခင္း
 ပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္ရာတြင္ “Statutory as the Terms” ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္အတိုင္း အနက္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ “Implied Terms” အမႈကိစၥ သေဘာအရ လိုအပ္ေသာ 
အစီအစဥ္အတိုင္း အနက္ဖြင့္ျခင္းဟူ၍ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ပဋိညာဥ္ အက္ဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၅၂ တြင္ “အျပန္အလွန္ ကတိမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ကုိ ပဋိညာဥ္အရ 
အတိအလင္း သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ထိုအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိညာဥ္ 
အရအစီအစဥ္ကို အတိအလင္း သတ္မွတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ အမႈကိစၥသေဘာအရ လုိအပ္ေသာ အစီ 
အစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
 ပင္လုံပဋိညာဥ္တြင္ အတိအလင္းသတ္မွတ္ သေဘာတူထားသည့္ “Statutory Terms” 
အခ်က္ ၉ ခ်က္အျပင္၊ အတိအလင္းသတ္မွတ္ျခင္းမရွိသည့္ “Implied Terms” မ်ားစြာရွိသည္ကုိ 
ပင္လုံစာခ်ဳပ္အား အနက္ဖြင့္လုိသူတုိင္း သိရွိထားရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပဋိညာဥ္ကို အနက္ 
ဖြင့္ရာတြင္ “Statutory Terms” ႏွင့္ “Implied Terms” ႏွစ္ခုစလုံးကုိ အေျခခံကာ အနက္ဖြင့္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။

ပင္လံုပဋိညာဥ္ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္
ပင္လံုပဋိညာဥ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ 
လိုပါက ပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္မ်ား “Signatories” သည္ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု “Statute” အရ 
ပင္လံုပဋိညာဥ္တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ 
လက္မွတ္မေရးထိုးခင္က ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မူအားျဖင့္ သေဘာတူ 
ထားသျဖင့္ ပင္လံုပဋိညာဥ္္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပင္လံုပဋိညာဥ္တြင္ 
ခဲြထြက္ခြင့္ကို “Statute Term” တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း မရွိေစကာမူ 
“Implied Term” အရ ပင္လံုပဋိညာဥ္ကုိ အနက္ဖြင့္လုိသူတုိင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံသေဘာတရားသည္ ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္ဥပေဒ၏ က်င့္ထုံးျဖစ္သည္ 
သာမက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံပဋိညာဥ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “Ministerial Burma” ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ 
ေစာလ်င္စြာ ရယူႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည့္ 
“Signatories" မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ေထာင္တို႔သည္ ပဋိညာဥ္ဥပေဒ၏ 
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"Implied Term" အရ လြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးေနာက္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လိုပါက ခြဲထြက္ ပိုင္ခြင့္ 
ရွိၾကသည့္ ျပည္ေထာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္ (State) ျပႆနာ
ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၏ 
"Burma's Constitution" စာအုပ္တြင္ "The Chins 
at Panglong did not ask for statehood, though 
it was theirs for the asking, but satisfied 
themselves with a promise given by Bogyoke 
Aung San that they would get all assistance 
from the Union Government in developing 
their hills" ဟု တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ မွတ္တမ္းကုိ 
ကိုးကားကာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
၎ေရးသားသည့္ "တို႔ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု" စာအုပ္တြင္လည္း "ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ဗမာ၊ 
ရခိုင္ဟူ၍ လူမ်ိဳးမ်ား ကြဲျပားၾကသည္ဟု ဆုိၾက 
ေသာ္ျငားလည္း အမွန္မွာ နက္နက္နဲနဲ ကြဲျပားၾက 
ျခင္းကား မဟုတ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾက 
ရာတြင္ တူညီၾကသည္ကမ်ားသည္။ ျမန္မာစာေပ၊ 
စကားကို ေနရာအႏွံအျပားတြင္ ေရးၾကေျပာၾက 
သည္။ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဆင္တူၾကသည္။ အေန 
အထိုင္၊ အစားအေသာက္တြင္လည္း ထူးျခားကြဲျပား 
ၾကသည္မဟုတ္။ အိႏိၵယ၊ သီဟိုဠ္ စေသာ ႏိုင္ငံတို႔ 
တြင္မူကား ဘာသာစကား စသည္တုိ႕မွာ ေဒသ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လုံးဝကြဲျပားၾကသျဖင့္ အိႏိၵယသား 
အခ်င္းခ်င္း၊ သီဟိုဠ္သား အခ်င္းခ်င္း အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရ သည္မ်ား 
ပင္ ရွိေလသည္" ဟုလည္း ေရးသားထားပါသည္။ 
 ျမန္မာ့ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ 
ေမာင္သည္ ခ်င္းဘာသာစကား၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုုိ႔ 
ယဥ္ေက်းမႈ၏ အေျခခံကို နားမလည္သျဖင့္ 
ပင္လံုလက္မွတ္ရွင္ Pu Kio Mang ေျပာဆို သံုးႏႈန္း 
သည့္ "Kan Ram" (ဗမာ စကားျဖင့္) "ငါတုိ႔ 
တိုင္းျပည္" ဟု အနက္ရွိသည့္ စကားကို နားမလည္ 
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၍သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုက ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကုိးကြယ္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ကို မသိရွိခဲ့သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုက ကုိးကြယ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ 
ယူဆခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုက ဗမာစကားကုိ နားမလည္သျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ 
ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဗမာစကားျပန္ လုိအပ္ခဲ့သည္ကုိလည္း သတိမမူျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကို မက်င့္သံုးသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ မ်ားစြာကြဲျပားခဲ့ 
သည္ကိုလည္း ဥေပကၡာျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
 အမွန္စင္စစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ "Pu Kio Mang" ၏ "Kan Ram" 
ဟူေသာ ခ်င္းစကားအနက္သည္ "အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ငါတုိ႔တိုင္းျပည္" ျဖစ္သည္။ "Kan 
Ram" သည္ "ျပည္နယ္" လည္းမဟုတ္။ "Kan Ram" သည္ "ဝိေသသတုိင္း" လည္းမဟုတ္။ "Kan 
Ram" သည္ "ခ႐ိုင္" လည္းမဟုတ္။ "Kan Ram" သည္ "ေတာင္တန္းေဒသ" လည္းမဟုတ္။ 
ပင္လုုံလက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည့္ Pu Kio Mang ၏ “Kan Ram” ဆိုုသည့္စကားရပ္သည္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုုိင္ လြတ္လပ္သည့္ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္ဟု အနက္ရွိပါသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ၿဗိတိသွ်တုိ႔က လက္နက္အင္အား 
ျဖင့္ မသိမ္းပိုက္ခင္က ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ "Ministerial Burma" ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေရးကို ေစာလ်င္စြာ ရယူသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ 
တိုင္းျပည္ထက္ အဆင့္မ်ားစြာနိမ့္သည့္ ျပည္နယ္ကို ေတာင္းဆုိေနရန္ မလုိအပ္ခဲ့ပါ။ 

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္
 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗမာေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕သည္ ကြဲျပားသည့္ ခ်င္း 
ဘာသာစကားကို နားမလည္ၾကသျဖင့္ "ခ်င္းဝိေသသတုိင္း" ကို အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖင့္ 
ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ "ခ်င္းဝိေသသတိုင္း" ကုိ ဖန္တီးလိုက္သည္ႏွင့္ ခ်င္းတုိ႔သည္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ထက္နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵ၊ ၎တုိ႔၏ ပကတိ အေနအထားမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္စြာျဖင့္ မတရားထားရွိျခင္းကို ခံခ့ဲၾကသည္။ ထုိသုိ႔ မွားမွား ယြင္းယြင္းျဖင့္ ဝိေသသ 
တိုင္းကို ဖန္တီးခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁ဝ အရ ျပည္နယ္တုိင္း 
"[Every state shall have the right to secede from the Union..]" ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ 
ျပည္နယ္လည္းမဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ တုိင္းျပည္လည္းမက်၊ ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္း 
ခ်င္းဝိေသသတိုင္းသည္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိမရွိ ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ 
အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။
 အမွန္စင္စစ္ ပင္လံုပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ေရးထုိုးၾကသည့္ "Signatories" မ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတို႔ သည္ "Implied Term" အရ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လိုလွ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္ 
ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္ "Ministerial Burma" မွ 
ခြဲထြက္ခြင့္ရွိမွသာ "Ministeral Burma" ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေရးကိုရယူရန္ သေဘာတူ 
ၾကသျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “Statutory Term" 
အေနျဖင့္ ပင္လံုပဋိညာဥ္တြင္ အေသအခ်ာ ေရးသားျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္း 
ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းတိုင္းျပည္ကုိ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း အျဖစ္သတ္မွတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္း 
တုိ႔သည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းတုိ႔နည္းတူ ပင္လုံပဋိညာဥ္ လက္မွတ္ရွင္ (Signatories) မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ 
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ခြဲထြက္ခြင့္သည္ ၎တုိ႔၏ပကတိ မူလအခြင့္အေရး (Fundamental Right) တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္၊ 
"Implied Terms of Contract" အရ ခြဲထြက္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည့္ ပင္လံုလက္မွတ္ရွင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ခ်င္းတို႔သာလွ်င္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ျမန္မာ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ယခင္က အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ 
တိုင္းျပည္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပင္လံုညီလာခံ တက္ရန္လည္းမလုိ၊ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကုိ လက္မွတ္ 
ထုိးရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိပါ။

ပင္လုံပဋိညာဥ္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ "Implied Terms" မ်ား
 ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (8) (3) (b) အရ "Frontier Areas" ရွိ ျပည္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ "Ministerial Burma" 
ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ သေဘာထားသည့္တုိင္၊ "Froniter Areas" ရွိ 
ျပည္သူမ်ား၏ "Ministerial Burma" ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေရး ရယူလုိျခင္းဆႏၵ ရွိမရွိ ျပည္သူ 
မ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ "Fronitier Areas Commission of Enquiry" ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း ပင္လံုပဋိညာဥ္ကို အနက္ဖြင့္ရာတြင္ "Implied Terms" မ်ားအျဖစ္ ကုိးကားသံုးႏႈန္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။
 အလားတူပင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး (ဖဆပလ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံ၌ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ႏွလံုးမူရမည့္ လမ္းစဥ္ (၇) ခုကို 
ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံု 
ပဋိညာဥ္၊ ေတာင္တန္းေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 
ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံသျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကို အနက္ဖြင့္ရာတြင္ "Implied 
Terms" မ်ားအျဖစ္ ကုိးကားသုံးႏႈန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ (ဖဆပလ) ညီလာခံတြင္ 
ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္၊ ေအာင္ဆန္း - 
အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုပဋိညာဥ္၊ ေတာင္တန္းေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးကို အေျခခံကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပင္လုံပဋိညာဥ္ကို အနက္ဖြင့္္ရာတြင္ 
"Implied Terms" မ်ားအေနျဖင့္ ကုိးကားသုံးႏႈန္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္ခြင့္ကိုေတာင္းဆုိစရာ မလိုသကဲ့သိ႔ု မည္သူမွ် ေတာင္းဆုိေနျခင္းမရွိ
 ယေန႔ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းကုိ နားလည္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္၊ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ေနတိုး၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ 
အာဆီယံ စသည့္အသင္းမ်ား၊ သမဂၢမ်ားဖြဲ႔ကာ အဖြဲ႔ဝင္အားလုံး၏ ဘုံအက်ဳိးစီးပြား ပုိမိုတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေနၾကသည္ကို နားလည္လက္ခံၾကသည္။ အလားတူစြာ 
ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ ဘံုအက်ဳိးစီးပြား ေကာင္းစားေရးကုိ  အမွန္တကယ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္ တန္းတူညီမွ်မႈကုို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ 
ေဆာက္မွသာ လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ကုိ သိရွိလက္ခံထားၾကသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပင္လံုညီလာခံ၊ "Frontier Areas 
Commission of Enquiry"၊ ဖဆပလညီလာခံ၊ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊ ခ်င္းလူငယ္မ်ား အႀကံ 
ေပးခ်က္ စသည္တုို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို သေဘာတူျခင္း၊ ေတာင္း 
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ဆုိျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္မူ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ 
အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ နက္နက္နဲနဲ နားမလည္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲ 
ေရးဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွတ္ယူခဲ့သည့္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 သုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ခြဲထြက္ျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ ခြဲထြက္ျခင္းသည္လည္း 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္မဟုတ္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee (FCDCC)” 
၏ အေျခခံမူ (၈) ရပ္တြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ ထည့္သြင္းမထားျခင္းျဖစ္သည္။ "FCDCC" က ျပ႒ာန္း 
ေရးသားသည့္ "The Constitution of the Federal Republic of the Union of Burma" 
တြင္လည္း ခြဲထြက္ခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ အလားတူျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း 
အသီးသီးကုိ ေရးဆြဲေနၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္ တို႔၏ ျပည္နယ္ 
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားတြင္လည္း ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း မရွိပါ။
 ပင္လုံပဋိညာဥ္လက္မွတ္ရွင္ (Signatories) အားလုံးအတြက္ ခြဲထြက္ခြင့္သည္ ေတာင္းဆုိ 
ေနစရာ မလုိအပ္ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရး (Fundamental Right) တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးဟူသမွ်သည္ မည္သည့္အရာျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္ဖ်က္ဆီး၍ရသည့္ အခြင့္အေရး 
မဟုတ္ပါ။ ဖန္တီး၍ ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း မဟုတ္ပါ။ ခြဲထြက္ခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္းသည္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းကို အေျခခံသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သကဲ့သို႔၊ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆို 
ျခင္းသည္လည္း ေပါင္းစည္းျခင္းကုိ အေျခခံသည့္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး
ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire 
Agreement) အခန္း (၁) အပုိဒ္ (၁) အပုိဒ္ခြဲ (က) တြင္ သေဘာတူထားသည့္ “ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ 
မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို ေရွ႕႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ 
ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ 
တည္ေဆာက္သြားရန္” ဆိုသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ပင္လံု 
ပဋိညာဥ္၏ အႏွစ္သာရ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။



24  zuf'&,f aqmif;yg;rsm;

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွအခိ်န္၌ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ အားလံုးက ႀကိဳးစား 
အားထုတ္ေနၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အားလုံး မပါဝင္ႏိုင္သည့္တုိင္၊ 
ပါဝင္ႏိုင္သူအားလုံးက လက္နက္ကုိင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ပထမဦးစြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္နည္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ႏိုင္ငံေရး 
အရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား၊ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေသခ်ာစြာ သေဘာေပါက္ၿပီး ပါဝင္ၾကသည့္ဘက္ အားလုံးမွ နားလည္မႈတူညီၾကဖို႔ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ယခုအခါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကရင္းျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ခဲြထြက္ခြင့္ဆုိသည္ 
တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလသို႔ ေရာက္ရိွေနပါၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ Self-
determination ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းရာ တတ္ႏုိင္သမ်ွ ေလ့လာတင္ျပသြားလိုပါသည္။
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ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (သို႔မဟုတ္) နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို တံု႔ျပန္သည့္လက္နက္
 Self-determination ကုိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (သုိ႔) ကုိယ့္ၾကမၼာ 
ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဟု ဘာသာျပန္ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ေမရီယန္ဝက္ဘ္စတာ အြန္လုိင္း အဘိဓါန္က 
“free choice of one's own acts or states without external compulsion”  “ျပင္ပပေယာဂ 
ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခအေနမ်ား”ဟု လည္းေကာင္း၊ “determination by the people of a territorial unit of 
their own future political status”  “နယ္ေျမေဒသယူနစ္တခု၏ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔အနာဂတ္ 
ႏို္င္ငံေရးအဆင့္ေနရာကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း” ဟု လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားေလသည္။
 စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအတြင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္သူအစုအဖဲြ႔ အမ်ားအျပား 
သည္ ၎တို႔မွ်ေဝ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္သမုိင္းေၾကာင္း၊ ပထဝီအေနအထား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကသည္။ အင္ပိုင္ယာမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ အယူအဆသည္လည္း ဝက္ဖား 
လီးယားစာခ်ဳပ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာသည္။ ထုိနည္းတူ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ 
အယူအဆသည္လည္း ေခတ္သစ္ကမာၻတြင္ ေပၚထြက္လာသည္။
 အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားအၾကားသာမက၊ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ခံစားေနရေသာ 
အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုအတြင္း အခြင့္အေရးတန္းတူမရ ျငင္းပယ္ခံထားရသူမ်ား 
အတြင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ စုစည္းညီညြတ္ေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ျပဴ 
လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိ 
တံု႔ျပန္သည့္ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပည္သူလူထု အုပ္စုမ်ားသည္ 
နယ္ေျမအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရိွၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း တခါတရံ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည့္ အျခားအသြင္သ႑ာန္ တစ္မိ်ဳးကို ရရိွ 
တတ္သည္။

အင္ပိုင္ယာမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီအရွင္သခင္မ်ား
ကမာ႔ၻသမုိင္းတြင္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ အင္ပိုင္ယာမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေအာ့တုိမန္၊ ရပ္ရွန္း၊ 
ၾသစႀတီးယန္း-ဟပ္စ္ဘာ့ ႏွင့္ ခ်င္း (Qing Empire) အင္ပိုင္ယာ စသျဖင့္ ပထဝီေဒသအလိုက္၊ 
သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနအလုိက္ မတူကဲြျပားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္သစ္ 
ကာလတြင္ ဥေရာပ၌ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ အင္အားခိ်န္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညိႇေရး တုိက္ပဲြ 
အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက အကဲျဖတ္ေလ့ ရိွသည္။ အဆုိပါၿပိဳင္ဆုိင္မႈတြင္ စပိန္ႏွင့္ 
ေပၚတူဂီတို႔က စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၿဗိတိသွ်၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္ႏွင့္ ဂ်ာမန္တုိ႔ ပါဝင္လာသည္။ 
(၁၉) ရာစုအေစာပိုင္းကာလ ဥေရာပရိွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ စစ္ပဲြမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အထူး 
ထင္ရွားသည့္စစ္ပဲြမ်ားမွာ နပိုလီယံစစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာသည္ လႊမ္းမိုးသည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ရာစုအတြင္းသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ အမိ်ဳးသားေရးဝါဒသည္လည္း အင္အားႀကီးမားသည့္ 
ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီယုိလိုဂ်ီတစ္ခုအျဖစ္ ဥေရာပတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေလသည္။
 ၁၈၇ဝ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္-ပရပ္ရွား စစ္ပဲြေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတုိ႔လည္း အာရွ၊ 
အာဖရိကႏွင့္ ပစိဖိတ္တခြင္ ကိုလိုနီမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဂ်ပန္သည္လည္း အင္အားသစ္ 
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တရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာၿပီး ကမာၻတဝွမ္း ဘက္ေပါင္းစံု အၿပိဳင္ၾကဲသည့္ ၿပိဳင္ပဲြႀကီး ေပၚလာ 
ေလေတာ့သည္။

ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားႏွင့္ အတူႏိုးၾကားလာသည့္ အမိ်ဳးသားေရးဝါဒ
၁၇၇ဝ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္ဆီက ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ေျမာက္အေမရိက ကမာၻသစ္၏ စတင္ 
ပုန္ကန္မႈသည္ အမိ်ဳးသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ပထမဦး 
ဆုံးေသာ တပ္လွန္႔သံ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
ျဖစ္သည့္ သဘာဝဓမၼ၊  လူသား၏ ေမြးရာပါရပိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပိုင္စိုးမႈ စသည္တို႔မွာ၊ အဓိကအားျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္အတြင္း ဂြ်န္ေလာ့က္၏ 
ဉာဏ္အလင္းဖြင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူတုိ႔၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားကို ႏိုးၾကားလာေစ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေသာမတ္ ဂ်က္ဖာဆန္ကလည္း၊ ၁၉ ရာစု တေလွ်ာက္လုံး ဥေရာပ 
တိုက္သားမ်ားကို ႏိႈးဆြခဲ့သည့္ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာစာတမ္း” ကို 
ေရးသားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားသည္သာ အခရာျဖစ္သည္ ဆိုေသာ 
အယူအဆကို ပိုမိုတိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေစခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း ကမာၻေဟာင္းကို 
အလားတူ ႏိႈးဆြခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚကို တရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
 ၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းက ကမာၻသစ္တြင္ စပိန္ကိုလုိနီအမ်ားစုသည္ စပိန္လက္ေအာက္မွ 
လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ မြန္႐ိုးေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ အဆုိပါ 
လြတ္လပ္ေရးမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကရာ၊ အထူးသျဖင့္ ဂရိ 
လြတ္လပ္ေရး စစ္ပဲြမ်ား (၁၈၂၁-၁၈၂၉) ႏွင့္ (၁၈၄၈) ခုႏွစ္ ဟန္ေဂရီ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုိအားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားမွာ တျခားေသာ အမိ်ဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ထိန္းညိႇေနရသည့္ 
အတြက္ အစိုးရ၏တရားဝင္ ေပၚလစီတစ္ခုေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ ျဖစ္မလာခဲ့ေခ်။
 အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးေသာအခါ တိုင္းျပည္အင္အား ေတာင့္တင္းလာသည့္ 
အတြက္ အာလာစကားေဒသ ဝယ္ယူေရးကာလႏွင့္ အေနာက္အိႏိၵယကြ်န္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
စိန္႔ေသာမတ္စ္ႏွင့္ စိန္႔ဂၽြန္ တုိ႔ကုိ ၁၈၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဝယ္ယူဖို႔ ႀကိဳးစားေသာအခါ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုသည္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အေျခခံ သေဘာတရားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း 
မျပဳခဲ့ေပ။ ထို႔နည္းတူ ဟာေဝယန္ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဇာႀကီးထြား 
လာၿပီး ၁၈၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း သိမ္းသြင္းလုိက္မႈတြင္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ၁၈၉၉ 
ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားေသာ စပိန္-အေမရိကန္ စစ္ပဲြ ေအာင္ႏိုင္ေသာအခါ ကမာၻတြင္ ၎၏ ၾသဇာႏွင့္ 
အဆင့္ေနရာ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ စပိန္၏ ကိုလိုနီမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ဂူအမ္၊ ျပဴတိုရီကိုႏွင့္ 
ဖိလစ္ပုိင္တို႔ကို ထိုႏုိင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
ထို႔ျပင္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံကို ႐ုပ္ေသးႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့သည္။

ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္
 တဖက္တြင္ အစဥ္အလာအင္ပိုင္ယာမ်ားအတြင္း အမိ်ဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား တဖြားဖြား 
ေပၚေပါက္လာ ေနၾကသည္။ ဥေရာပကိုယ္၌သည္ပင္ ၎အတြင္း အမိ်ဳးသားေရးဝါဒမ်ား 
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ထၾကြလာၾကၿပီး ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ ပုိလန္ႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယား စသည္တုိ႔မွာ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းတိုက္ခိုက္လာၾကေလသည္။
 ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ စတင္ေဖာ္ထုတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ ကားလ္မာ့က္စ္က ထုိသုိ႔ေသာ အမိ်ဳးသားေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး လႈမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မဟာမိတ္ 
ဖဲြ႔မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယုံၾကည္ယူဆခ့ဲေလသည္။ ဆုိဗီယက္ 
ယူနီယံကို စတင္တည္ေထာင္သူ ဗလာဒီမာ လီနင္က “ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိသည္မွာ တစံုတရာ 
ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းမွာ မွားယြင္းၿပီး၊ သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္တည္ရိွခြင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမွသာ မွန္ကန္သည္” ဟု ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
 ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႐ုရွား၌ ေဘာ္ရီွဘစ္တို႔အာဏာရလာေသာအခါ ခ်က္ျခင္း 
ဆိုသလိုပင္ ပထမကမာၻစစ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔မွ ႏႈတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။ ကုိလုိနီမ်ား အပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး၏ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိလည္း ေထာက္ခံအားေပးေလသည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ 
“ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ” ၌ ၎တြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ (ရီပတ္ဘလစ္) 
သမၼတႏိုင္ငံမ်ားအား ခဲြထြက္ခြင့္ကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳေလသည္။
 ဤသည္မွာ ဝီလဆင္၏ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ဝီလဆင္က အခ်က္ (၁၄) ခ်က္ပါ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ 
လိုက္သည္။ အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္က ကုိလုိနီ အရွင္သခင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္လည္း 
ျပည္သူူလူထုဆႏၵ သေဘာထားကဲ့သို႔ တန္းတူညီစြာ အေလးထားရမည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
ကိုလိုနီဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ သေဘာထားကို ျပန္လည္ ထိန္းညိႇေပးခဲ့သည္။ ဤအခိ်န္ေလာက္မွစ၍ 
ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေပၚတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအၾကား သေဘာထား 
ျခားနားသြားေလသည္။
 ၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လက ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ဘရက္စ္-လစ္ေတာ့ဗ္စ္က္ စာခ်ဳပ္က ႐ုရွားကို စစ္ပဲြမွ 
ထြက္သြားေစသည့္ျပင္ အာေမးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ အက္စ္တုိးနီးယား၊ လတ္ဗီးယား၊ ယူကရိန္း၊ 
လစ္သူေရးနီးယား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင့္ ပိုလန္တို႔ကို လြတ္လပ္ေရး ရေစခဲ့သည္။ စစ္ပဲြ၏ ေနာက္ဆံုး 
ရလဒ္က ေအာ့စ္ႀတိဳ-ဟန္ေဂရီ အင္ပိုင္ယာ ၿပိဳကဲြသြားေစၿပီး၊ ခ်က္ကိုဆလုိ ဗက္ကီးယား၊ 
ဆလိုဗင္း-က႐ုတ္-ဆာ့ဗ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆာ့ဗီးယား ဘုရင့္ႏိုင္ငံစသည့္ ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ တခိ်ဳ႕ေသာ လူမိ်ဳးမ်ား (အထူးသျဖင့္ ပိုးလ္မ်ား၊ ခ်က္မ်ား၊ ဆာ့ဗ္မ်ားႏွင့္ 
႐ိုေမးနီးယန္းမ်ား)ကို သူတို႔ကို မယံုၾကည္ မႏွစ္သက္ေသာ လူမိ်ဳးမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ 
ေပးအပ္လိုက္ျခင္းက ဒုတိယကမာၻစစ္ ျဖစ္ေစရန္ မိ်ဳးေစ့ခ်ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္ေစေလသည္။ 
ထုိ႔အတူ ဂ်ာမနီသည္ ပထမကမာၻစစ္ပဲြတြင္ နယ္ေျမအခိ်ဳ႕ ဆုံးရံႈးရသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ဆလက္စ္ဗစ္ 
(Slesvig) နယ္ေျမက ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုေၾကာင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးၾကသည္။ 
စစ္႐ံႈးသြားေသာ ေအာ္တုိမန္ အင္ပိုင္ယာက တူရကီ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံငယ္ အမ်ားအျပားအျဖစ္ 
ကဲြထြက္သြားသည္။
 ၎တို႔မွာ ယီမင္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ လက္ဘႏြန္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ 
ဟာေဌးႏိုင္ငံ)၊ ပါလက္စတုိင္း (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထရန္ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ အစၥေရး)၊ မက္ဆုိပိုေတးမိီးယား 
(ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီရတ္)  တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။  ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္ အသင္းႀကီး ဖဲြ႔စည္းျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးသို႔ သြားေရာက္ရာလမ္းအျဖစ္ ဤႏိုင္ငံသစ္မ်ားကို စုစည္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။         
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ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ စကားလံုးလွလွသံုးထားသည့္ ဖက္ဆစ္အမိ်ဳးသားေရးဝါဒ
 ၁၉၂ဝ ႏွင့္ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကုိလိုနီစနစ္ဖ်က္သ္ိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္စ 
အခိ်န္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ႕ရိွခဲ့သည္။ ဝက္စ္မင္စတာ 
ဥပေဒအရ အဂၤလန္သည္ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ နယူးေဖာင္လန္၊ အုိင္းရစ္ဖရီးစတိတ္၊ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက တို႔အေပၚ၎တို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု 
ေၾကျငာကာ လြတ္လပ္ေရး ေပးလိုက္ေလသည္။ အီဂ်စ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တုိ႔သည္ 
ၿဗိတိန္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၾကၿပီး လက္ဘႏြန္သည္ ျပင္သစ္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ 
ခဲ့သည္။ အိႏိၵယလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသးေပ။ 
အီတလီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ တုိ႔က ေဒသနယ္ေျမ တခိ်ဳ႕ကုိ သူတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေအာက္ေရာက္ေစရန္ 
ႀကိဳးစားၾကျခင္းျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ပဲြသို႔ ဦးတည္ေနေတာ့သည္။
 အထူးသျဖင့္ အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာက ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အခ်က္ 
(၂၅) ခ်က္ပါ အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ဆုိသည္ကုိ ထုတ္ျပန္၍ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေရးဝါဒ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာခဲ့ေလရာ ေၾကျငာခ်က္၏ ပထမဆုံးအပိုဒ္တြင္ 
“ျပည္သူလူထု၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ဂ်ာမန္အားလံုး မဟာဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ စုစည္း 
ညီညြတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုလိုက္သည္” ဟု ေဖၚျပထားေလသည္။
 အာရွတိုက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႐ုရွား-ဂ်ပန္ စစ္ပဲြႏိုင္လုိက္ၿပီးေနာက္ အင္အားႀကီး 
ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေလရာ အေနာက္တိုင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတုိ႔၏ ပိုမိုေလးစားမႈကို ရရိွလာသည္။ 
၁၉၃ဝ ခုနွစ္မ်ားတြင္ မန္ခ်ဴးရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ မန္ခ်ဴးရီးယားႏွင့္ အတြင္း 
မြန္ဂိုးလီးယား အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ မန္ခ်ဴးကိုး ႐ုပ္ေသးႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္ 
အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ထိုပံုစံအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ကာ 
မဟာအေရွ႕အာရွ သာတူညီမွ် ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရး အဖဲြ႔ႀကီးကို တည္ေထာင္ ေလသည္။

ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္
 ၁၉၄၁ ခုႏွစ္က ဒုတိယကမာၻစစ္ မဟာမိတ္မ်ားက အတၱလန္တစ္ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာၿပီး ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူမ်ားကို လက္ခံအတည္ျပဳၾကသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ 
(၂၆) ႏိုင္ငံတုိ႔က အဆိုပါ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္းကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုးၾကေလသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆုံးသည့္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ 
စာတန္းကို အတည္ျပဳသည့္အခါ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒႏွင့္ သံတမန္ 
ေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ပဋိညာဥ္ႏွင့္ တျခားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရိွေစ 
ေရးအတြက္ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးသည္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံ 
ျခင္းမျပဳခဲ့သလို အားေပးျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ေခ်။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္အတြင္း 
အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ၃၇ ႏိုင္ငံသည္ ကုိလုိနီ အရွင္သခင္မ်ားထံမွ 
လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၾကေလသည္။      

စစ္ေအးတုိက္ပဲြကာလက ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျပႆနာ
ဒုတိယကမာၻစစ္ပဲြအၿပီး ဆုိဗီယက္ယူနိီယံ၏ ၾသဇာျဖန္႔က်က္ေရးဝါဒေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရိွ ကိုလိုနီ 
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စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ထင္ရွားေပၚလြင္လာခဲ့သည္။ တူဗား၊ အေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၊ 
ေဘာလတစ္ႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ပဲြအတြင္း ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ၏ 
က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံရသည္။ ဆုိဗီယက္သည္ အေရွ႕ဥေရာပရိွ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕ဂ်ာမနီတုိ႔ကုိ 
သူ၏အေႁခြအရံႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္လုိက္သလုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားရိွ ေတာ္လွန္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံ အားေပးသည္။ အေႁခြအရံႏိုင္ငံ မ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈရိွေသာ္လည္း၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဟန္ေဂရီေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ 
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား၏ ပရာ့ဂ္ေႏြဦး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသည္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ 
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ ႏိွပ္ကြပ္ခဲ့ေတာ့သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္လည္း 
ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကုိ တုိင္းရင္းသား လူမိ်ဳးကဲြအုပ္စုမ်ားက တုိက္ခိိုက္သည့္အခါ အစိုးရ ဘက္မွ 
ေထာက္ခံ အားေပးရန္ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ေလသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မာ့က္စ္-
လီနင္ဝါဒႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားသည္ ကုိလိုနီအရွင္သခင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္ေသးအစိုးရမ်ားကုိ 
ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္သည့္ တတိယကမာၻရိွ အမိ်ဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာၾသဇာ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့သည္မွာကား အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ တတိယကမာၻ႔ႏိုင္ငံ 
အမ်ားအျပားရိွ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုမ်ားကုိ ညီညြတ္ေစသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ 
သေဘာတရားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သူ၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုဟု 
႐ႈျမင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ထ္ိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ စစ္ေအး 
တိုက္ပဲြ ကာလတေလွ်ာက္လံုး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ သူတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ စစ္အုပ္စုမ်ားကို ေမြးျမဴကာ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္။ 
ခ်ီလီမွ ၾသဂတ္စတို ပီႏို္ေခ်း၊ အင္ဒုိနီးရွားမွ ဆူဟာတို စသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး စစ္အုပ္စု 
မ်ားမွာ ထင္ရွားသည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အာဏာသိမ္းပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အစိုးရမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ စြက္ဖက္ 
ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ နည္းေပါင္းစံုကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္၊ ကြန္ျမဴနစ္ 
ဆန္႔က်င္ေရး အစိုးရမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္သည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပား 
မွာ ဆိုဗီယက္၏ လံႈ႕ေဆာ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားအျဖစ္ စြပ္စဲြပံုဖ်က္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။

အာရွတိုက္
 အာရွတိုက္တြင္ ဆိုဗိီယက္ယူနီယံသည္ မြန္ဂိုးလီးယားကို အေႁခြအရံႏိုင္ငံအျဖစ္ သိမ္းသြင္း 
ပံုေဖၚလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ အေရွ႕တာကက္စတန္ သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးကို 
စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီး မန္ခ်ဳးရီးယားကိုလည္း တ႐ုတ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္လုိက္သည္။ တ႐ုတ္ 
ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမွ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ေအာင္ပဲြအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပၚထြက္ လာသည္။ 
အာရွတုိက္ရွိ ကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပဲြကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မဟာအင္အားႀကီး 
ႏိုင္ငံမ်ားက သူတို႔၏ ၾသဇာအာဏာ ျဖန္႔က်က္ရာေနရာ အျဖစ္ အသုံးခ် ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ကိုရီးယားစစ္ပဲြက စစ္ေအးတုိက္ပဲြ ဗဟုိဆံုခ်က္ကုိ ဥေရာပဆီမွ အာရွ တုိက္ဆီသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ 
ေစခဲ့၏။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာမွ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် 
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အင္ပိုင္ယာသည္ တေျဖးေျဖး ၾသဇာေလွ်ာ့က်လာေနေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ 
ဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယအဖဲြ႔ႀကီးမွာ ၁၉၄၉ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္္ေသာ ဆႏၵအရ တန္းတူေရးမူျဖင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားျခင္း 
ျဖစ္ေလသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ႏိုင္ငံဖဲြ႔စည္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လူမိ်ဳးေပါင္းစံု ပဋိပကၡမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အစၥလာမ္မစ္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ 
ဘာသာေရးစြက္ဖက္မႈကင္းေသာ အိႏိၵယတုိ႔အျဖစ္ ကဲြထြက္သြားသည္။ အဂၤလိပ္တို႔ မေရာက္မီက 
အိႏိၵယျပည္မႀကီးရိွ မည္သည့္ အင္ပိုင္ယာရွင္မ်ားကမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရိွခဲ့သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ 
ေဒသသည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ သူပုန္ထမႈ၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚ 
လာသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သည္ ပါကစၥတန္ျပည္မွ ခဲြထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရး 
ေၾကျငာခဲ့သည္။
 ျမန္မာျပည္သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ် 
ဓနသဟာယအဖဲြ႔တြင္ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡသည္ အစိုးရ အဆက္ဆက္အတြက္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဒတ္ခ်္ (နယ္သာလန္) ထံမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္။ 
နယ္သာလန္သည္ ဒတ္ခ်္ ယူးဂီနီကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားက 
က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပေသာ 
လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပဲြသည္ ျပႆနာမ်ားရိွေသာ္လည္း အေနာက္နယူးဂီနီသားမ်ားက အင္ဒို 
နီးရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု သူတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ေပၚတူဂီက အေရွ႕တီေမာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားက ခ်က္ခ်င္း 
လိုလိုပင္ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ 

စစ္ေအးတိုက္ပဲြၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္
 ဆိုဗီယက္ယူနီယံတြင္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ မီေခးလ္ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ အာဏာရရိွလာၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း ကမာၻ႔စစ္ေအးတိုက္ပဲြ အရိွန္ေလ်ာ့က်လာသည္။ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္က စီးပြားေရးမူဝါဒ 
တင္းၾကပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လာသကဲ့သုိ႔ ဆိုဗီယက္ လက္နက္ကုိင္အင္အားႏွင့္ ဥေရာပရိွ 
ႏ်ဳကလီးယား လက္နက္အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္္။
 ၁၉၈၉-၉ဝ တြင္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္ကိုဆလို 
ဗက္ကီးယား၊ အေရွ႕ဂ်ာမနီ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ႐ိုေမးနီးယားႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားတို႔ရိွ ကြန္ျမဴနစ္ 
အစုိးရမ်ား ၿပိဳက်သြားေလသည္။ အေရွ႕ဂ်ာမနီႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမနီ ပူးေပါင္းသြားၿပီး၊ ခ်က္ကုိ 
ဆလိုဗက္ကီးယားသည္ ခ်က္ႏွင့္ ဆလုိဗက္ကီးယား သမၼတႏိုင္ငံႏွစ္ခုအျဖစ္ ကဲြသြားသည္။ 
၁၉၉ဝ တြင္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားသည္ မူလပါဝင္သည့္ ရီပတ္ဗလစ္ယူနစ္ ၆ ခုအတိုင္း ႏိုင္ငံ ၆ 
ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ၿပိဳကဲြသြားသည္။ မူလက 
ဆားဗီးယား ရီပတ္ဗလစ္ရိွ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ယူနစ္တခုျဖစ္ခဲ့ေသာ ကိုဆိုဗိုသည္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ ျပဳခံရမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။  
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္သည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး၊ 
ဆိုဗီယက္ ျပည္္ေထာင္စုသည္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
ခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြဲထြက္သြားၾကသည္။ အဆုိပါ ႏိုင္ငံသစ္မ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို 
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ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ 
စီးပြားေရးစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးၾကေလသည္။ အဆုိပါ သမၼတႏိုင္ငံသစ္မ်ားအတြင္း အက္ခါး 
ဇီးယား၊ ေတာင္ၾသဆက္ရွား၊ ထရန္နစၥႀတီးယားႏွင့္ နာေဂၚႏိုကရာဘာ့ရွ္ ေဒသေလးခုသည္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေၾကျငာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈကုိ မခံရေပ။ ျပည္တြင္းစစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ 
တီေမာ၏ လြတ္လပ္ေရးကို အင္ဒိုနီးရွားက အသိအမွတ္ျပဳရေလသည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ျပည္တြင္းစစ္ပဲြကုိ အႏိုင္တုိက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ 
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္လုိက္ၾကသည္။ ကူမင္တန္ပါတီေခါင္းေဆာင္သည့္ 
တ႐ုတ္သမၼတႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ တိုင္ေပၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရကာ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ 
အနီးအနားကြ်န္းမ်ား တဝုိက္တြင္သာ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရိွေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ 
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတႏိုင္ငံအၾကား ထုိင္ဝမ္ကြ်န္း၏ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပိုင္စိုးမႈႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးအဆင့္ေနရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား ၾကရေလေတာ့သည္။
 တခ်ိဳ႕ေသာ ကမာၻ႔ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ဆက္လက္တည္ရိွေနသည္။ ထိုင္ဝမ္၊ ေျမာက္ပိုင္း ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ကိုဆိုဗိုႏွင့္ ေတာင္ၾသဆက္ရွား 
တို႔တြင္ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရေနေသာ ေဒသမ်ားရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
၎တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိစၥမွာ အဓိကႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏို္င္ငံအမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား 
ေနရျခင္းမ်ိဳး ရိွတတ္သည္။ ကာဒစၥတန္၊ ဘလိုခ်ီစတန္၊ ေခ်ခ်င္ညာႏွင့္ ပါလက္စတိုိင္း ႏို္င္ငံမ်ား 
ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈ မရိွေသာဘဝျဖင့္ ဆက္လက္ ေနထုိင္ၾက 
ရသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရိွေနၾကေသးသည္။

မ်က္ေမွာက္ျပႆနာမ်ား
 ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက အမ်ိဳးသားကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူ 
တရားဝင္ျဖစ္ေရး ျပႆနာက ႏို္င္ငံမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကုိ တုိးပြားေစသည္။ 
အုပ္စုခဲြမ်ားက ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရိွေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရိွသလို၊ လုံးဝခဲြထြက္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။  အခိ်ဳ႕မွာ အုပ္စုအတြင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေျဖရွင္းၾကသည္အထိ ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသစ္မ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံတကာ၏ တုံ႔ျပန္မႈမွာ တသမတ္တည္း 
မရိွဘဲ မၾကာခဏဆုိသလုိ အေျခခံမူအေပၚထက္ ႏို္င္ငံေရးအရ ခ်ဥ္းကပ္ တုံ႔ျပန္တတ္ေလ့ရိွသည္။ 
သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္က “ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏို္င္ငံျခား 
က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရိွေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္” 
ဟုသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း
 အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏို္င္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ခဲြထြက္ေရးျဖင့္ တဲြလွ်က္ အသိအမွတ္ မျပဳၾကေခ်။ အေျခခံဥပေဒ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆိုပါ ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ အေသအခ်ာ တားျမစ္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံျဖင့္ 
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ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား ရိွသလို ခဲြထြက္ျခင္းကုိ ႁခြင္းခ်က္ တမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပံုစံမ်ားလည္း 
ရိွေသးသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းက ခဲြထြက္ျခင္းကုိ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၈၆၉ 
ခုႏွစ္က ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ “တကၠဆက္ႏွင့္ ဝိႈက္” ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ခဲြထြက္ခြင့္သည္ - 
“ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၏သေဘာတူညီမႈ ျဖင့္လည္းေကာင္း”- 
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္က က်င္းပေသာ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္က ၾသစေၾတးလ် 
အေနာက္ပိုင္း ခဲြထြက္ခြင့္ကို ၾသစေၾတးလ် တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အမ်ားစုမဲျဖင့္သာ ခဲြထြက္ႏိုင္သည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ အေနာက္ပိုင္း ၾသစေၾတးလ်ေန ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵခံယူပဲြ 
၃ ပံု ၂ ပံု ေထာက္ခံမဲသည္ မလံုေလာက္ဟုဆုိကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
 တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အာဏာမရမီ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ဆုိဗီယက္ 
ယူနီယံ ပံုစံအတုိင္း ခဲြထြက္ခြင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏို္င္ငံ မတည္ေထာင္မီႏွင့္ 
တည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပါတီကခြဲထြက္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ ပစ္လိုက္ၿပီး ခဲြထြက္မႈကို 
ဆန္႔က်င္သည့္ စာပုိဒ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေျခအေန အခ်ိဳ႕ေအာက္တြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ 
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။
 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယား၊ အီသီယုိပီးယား၊ ျပင္သစ္၊ စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီးဗစ္ႏို္င္ငံတို႔၏ 
အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ပါဝင္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏို္င္ငံတြင္ လက္ရိွအေနအထားမွ 
ခဲြထြက္ခြင့္ကိုေရာ၊ ကန္တံုအသစ္ (ယူနစ္အသစ္) ဖဲြ႔စည္းမႈကုိပါ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ကေနဒါမွ 
ကြိဘက္ျပည္နယ္ ခဲြထြက္ေရး အဆိုျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေနဒါ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ- ျပည္နယ္တြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ ရွင္းလင္းေသာ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲႏွင့္  
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ကေနဒါဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ယူနစ္အားလုံး၏ အတည္ျပဳ 
ခ်က္တို႔ ရရိွမွသာလွ်င္ ခဲြထြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိေလသည္။

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းနည္းလမ္း
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရေသာ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားစုႀကီးပါဝင္ေသာ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ႀကီးအေနျဖင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခား က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈ ခံေနရေသာ ကိုလုိနီႏိုင္ငံ ျပည္သူ 
မ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိ ဖန္တီးေရး လြတ္္လပ္ေရး တုိက္ပဲြအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ 
သေဘာတရား တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူၿပီး၊ အေမရိကန္၊ အိႏိၵယ၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ 
သမၼတ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ခဲြထြက္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ 
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ ခဲြထြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏို္င္ငံသစ္ 
ထူေထာင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ယူနစ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသမ်ားဆီသုိ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
ပိုမုိတိုးျမႇင့္ ေပးျခင္းမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။
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မိတ္ဆက္
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ “The Republic of the 
Union of Myanmar” တစ္ခုလံုးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အတြက္ျဖစ္ေစ က်င့္သံုးရန္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးဆဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဘားမား အစုိးရ အက္ဥပေဒ “Government of Burma Act, 
1935” ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၄၃ အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ 
ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိေသာ္လည္းေကာင္း အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို 
က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတြင္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆုတ္ခြာၿပီးေနာက္ 
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ဂ်ပန္တုိ႔ ဝင္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ “Constitution of Burma” ကုိ ေရးဆြဲ 
ျပ႒ာန္းကာ အဆိုပါ ဥပေဒကို ၁၉၄၃ မွ ၁၉၄၅ အထိ က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ 
ေရး ရယူၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ “The 
Constitution of the Union of Burma” ကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အထိ၊ ၁၉၆ဝ မွ ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ အထိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း 
ျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း က်င့္သံုး 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၄) ခုကို က်င့္သံုးခဲ့၊ 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ပဥၥမေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနဆဲဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
 ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဘာသာရပ္သည္ အျခားဥပေဒဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပား 
ထူးျခားသည့္ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဘာသာရပ္သည္ အျခားဥပေဒ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုး၏ ပင္ရင္းအေျခခံ 
“Fundamental Law” ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတခု၏ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ရာဇဝတ္မႈ ဥပေဒ၊ တရားမမႈ ဥပေဒ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ စသည္ျဖင့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ 
ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသိပၸံပညာ 
ဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာသင္ယူရာတြင္လည္း အျခားေသာဥပေဒ ဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ပုဒ္ထီး၊ 
ပုဒ္မမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ေလ့လာပါက အမွားအယြင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာသင္ယူ အသုံးခ်လုိပါက အဆုိပါဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ ပထဝီ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးစသည့္ ရာဇဝင္ေၾကာင္းမ်ား၊ 
အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနသည့္ ဒႆနဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးအတြက္ 
လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ ပုံသ႑ာန္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးက်င့္သုံးျခင္းတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ေလ့လာသင္ယူ က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ က်င့္သုံးဆဲ လက္ရွိ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ရာဇဝင္၊ ဒႆနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈပုံသ႑ာန္မ်ား “History, Philosophy and 
Structure of the Constitutions of Myanmar” ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံး တင္ျပလုိပါသည္။
 
(က) ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတုိ႔၏ ရာဇဝင္မ်ား
 ဘားမား အစုိးရ အက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) “The Government of Burma Act, 1935” ၏ 
ရာဇဝင္ေၾကာင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ကုိလိုနီျပဳျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၿဗိတိသွ် တို႔၏ သိမ္းပုိက္ျခင္း 
ခံရၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အင္ပါယာအတြင္းရွိ လူသားမ်ားအားလံုးသည္ ၿဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္ပုိင္ 
ပစၥည္းမ်ား “Royal Subjects” မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရပါသည္။ ဘုရင္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည့္ 
ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံရာဇဝင္တြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ၁၉၃၅ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပ႒ာန္း 
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ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ၿဗိတိသွ်-ဘားမား 
ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္အား အေျခခံလွ်က္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ပါသည္။
 ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္တို႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ 
၎တုိ႔၏ အာရွစုိးမုိးေရးစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
တစ္ခုကုိ ၁၉၄၃ တြင္ ျပ႒ာန္း အသက္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ 
ဂ်ပန္တုိ႔ စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးတည္ထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္ မရွိမျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့ရာဇဝင္ေနာက္ခံမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္။
 ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ မဟာမိတ္မ်ား စစ္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ 
ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဘားမားအစုိးရအက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) ကို 
ျပန္လည္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အသက္ဝင္က်င့္သုံးမည့္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ 
သျဖင့္ ဘားမားအစုိးရအက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) သည္ ကိုလုိနီစနစ္မွ လြတ္လပ္ေရးသုိ႔ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရး ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ရာဇဝင္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အသက္ဝင္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) ၏ သမိုင္းေနာက္ခံသည္ ၿဗိတိသွ် 
ကုိလုိနီလက္ေအာက္သုိ႔ မက်ေရာက္ခင္က မတူညီသည့္ ရာဇဝင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ ေနာက္ေၾကာင္းေနာက္ခံမ်ားရွိၾကသည့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ၿဗိတိသွ် 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ေတာင္တန္း 
ေဒသႏွင့္ ျပည္မရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းခံရသည့္ ေဒသမ်ား စုေပါင္းကာ 
လြတ္လပ္ေရး အတူတကြ ရရွိေစခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးသည့္ ေနာက္ခံရာဇဝင္မ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျပည္မ ေပါင္းစည္း 
ေရး၊ တဝက္တပ်က္ လြတ္လပ္သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္၏ ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္ႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ 
လက္မွတ္မေရးထုိးသည့္ တုိင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ား၏ မရွင္းလင္းေသာ ရာဇဝင္ ေနာက္ခံ 
တို႔သည္ ယေန႔အထိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
 ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အိႏိၵယအစုိးရ အက္ဥပေဒ (၁၉၁၉) ႏွင့္ ဘားမား အစုိးရ 
အက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) တို႔သည္ ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္ စနစ္တို႔ကို အေျခခံထားသျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ပါလီမန္စနစ္၏ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားစြာ ပါရွိခဲ့သည္။ ပါလီမန္ စနစ္တြင္ 
ပါလီမန္သည္ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္း “Supremacy of Parliament” ကုိ အေျခခံထားသည္ႏွင့္ 
အညီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အလားတူ လက္ခံထားသျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 
မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အထိ၊ ၁၉၆ဝ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အထိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ပါလီမန္ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား က်င့္သုံးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ပါလီမန္ အထြဋ္အျမတ္ 
ျဖစ္ျခင္း အယူဝါဒကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ 
လုံးတြင္ လူနည္းစု၊ လူမ်ားစု ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားခဲ့သည္။ လူဦးေရမ်ားသည့္ လူမ်ဳိးစု 
တစ္ခုဦးေဆာင္သည့္ ပါတီ၏ ပါလီမန္အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရမ်ားကို ႀကီးစုိး 
ထားသည့္အျပင္ တရားစီရင္ေရးက႑ကိုပါ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားသျဖင့္ လူမ်ားစု ႏုိင္လုိမင္းထက္ 
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ျပဳျခင္း (Tyranny of Majority) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
လူမ်ားစုမွ လူနည္းစုအေပၚ ႏုိင္လိုမင္းထက္ ျပဳျခင္းမ်ားကို မေက်နပ္သည့္ လူနည္းစုမ်ားအေနႏွင့္ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္နက္ကုိင္ၿပီး တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိသည္အထိ ပဋိပကၡမ်ား 
ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရာဇဝင္ေၾကာင္းကုိ 
ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ မဆီေလ်ာ္သည့္စနစ္ကို အေျခခံၿပီး 
ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့ရသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။
 
(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတုိ႔၏ ဒႆနမ်ား
 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မတူကြဲျပား 
သည့္ ရာဇဝင္ေနာက္ခံမ်ား ရွိၾကသကဲ့သို႔၊ မတူကြဲျပားေသာ ဒႆနမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ 
ဘားမားအစုိးရ အက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) ၏ ထင္ရွားသည့္ ဒႆနမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏိၵယ 
ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အိႏၵိယအစုိးရ အက္ဥပေဒ (၁၉၁၉) ျဖင့္ ပူးတြဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ 
ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအား အိႏိၵယမွခြဲထုတ္ကာ ပူးတြဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ဒႆနမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ဘားမား 
အစုိးရအက္ဥပေဒကုိ (၁၉၃၅) တြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၁၉၃၅ ဘားမား အစုိးရအက္ဥပေဒ ၏ ထင္ရွားသည့္ ဒႆန မွာ အဆိုပါ အက္ဥပေဒ၏ 
(Part – I), (Section (2) Subsection (1) တြင္ “All rights, authority and jurisdiction 
heretofore belonging to His Majesty the King, Emperor of India, which appertain or 
are incidental to the government of the territories in Burma for the time being vested 
in him and all rights, authority and jurisdiction exercisable by him …… except in so 
far as may be otherwise provided by or under this Act, or as may be otherwise 
directed by His Majesty., (2) The said rights, authority and jurisdiction shall include 
any rights, authority or jurisdiction heretofore exercisable in relation to any territories 
in Burma by the Secretary of State, the Secretary of State in Council, the Governor-
General of India, the Governor General of Indian in Council the Governor of Burma 
or the Local Government of Burma, whether by delegation from His Majesty of 
otherwise.” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ အနက္ဖြင့္ပါက သိရွိႏုိင္ပါသည္။
 ဤျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ၊ ဥပေဒအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အားလုံးသည္ 
ဘုရင္၏ လက္ဝယ္ရွိျခင္း၊ ဘုရင္အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ အက္ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရင္ခံ၏ အမိန္႔အရ 
ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ဥပေဒ အာဏာ သက္ေရာက္ခြင့္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်င့္သံုးေစႏုိင္ျခင္း စသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ဒႆနမ်ားသည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဘားမားအစုိးရအက္ဥပေဒ၏ အေျခခံမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ၎အျပင္ ပါလီမန္အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္ျခင္း (Supremary of Parliament) ဒႆနကုိ အေျခ 
ခံလွ်က္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဘားမားအစုိးရ အက္ဥပေဒ (Part – II) (Section 4) (Subsection 1) တြင္ 
“Subject to the provision of this Act, the executive authority of Burma shall be 
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exercised on behalf of His Majesty by the Governor, either directly or through officers 
subordinate to him, but nothing in this section shall prevent the Burma Legislature 
for conferring functions upon subordinate authorities, or be deemed to transfer to 
the Governor any functions conferred on any courts, judge or officer, or any local or 
other authority, by any existing Indian or Burman Law” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဘုရင္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ပါလီမန္ စနစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဘုရင္သည္ 
ဘုရင္ခံမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရင္ခံမွတစ္ဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထံမွ ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ေစခြင့္ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေစႏုိင္သကဲ့သို႔ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ အဆုိပါလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္၏ အႏွစ္မွာ ပါလီမန္ စနစ္တြင္ ပါလီမန္သည္ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္သျဖင့္ 
ဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင္ခံတို႔က အပ္ႏွင္းႏုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာကိုလည္း အျခားအဖြဲ႔အစည္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပါလီမန္အေနႏွင့္ အပ္ႏွင္းႏုိင္ျခင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ဂ်ပန္တို႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ “Constitution of 
Burma, 1943” တြင္ ထင္ရွားသည့္ ဒႆနိကအေျခခံမ်ား မရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရး 
ေၾကညာစာတမ္း (၁၉၄၃) တြင္ အနည္းအက်ဥ္းေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ပန္တို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအား ၁၉၄၃ ဖြဲ႔စည္းပုံ အရ လြတ္လပ္ေရး ေပးရျခင္းမွာ “Greater East Asia Co-prosperity 
Sphere” တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံရန္ ႏွင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႔၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
ေအာင္ျမင္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ “Treaty of Alliance” လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး၊ 
“Greater East Asia War” တြင္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥတို႔တြင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိ႔သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၃) တြင္ ထင္ရွားသည့္ 
ရာဇဝင္ေၾကာင္း ဆုိင္ရာ၊ လူမ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဒႆနေနာက္ခံမ်ားစြာ မရွိဟု 
ဆုိႏုိင္ပါသည္။
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) “The Constitution 
of the Union of Burma, 1947” သည္ ၿဗိတိသွ် တုိ႔ထံမွ လြတ္္လပ္ေရး ရယူၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပုိင္ လြတ္လပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာရန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျပည္မ ေဒသႏွစ္ခုကို 
ေပါင္းစည္းၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ကနဦးတြင္ 
ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္၌ အနာဂတ္တြင္ လြတ္ 
လပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒႆနမ်ားကို စာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ (၈) တြင္ ထည့္သြင္း 
သေဘာတူထားၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အနာဂတ္ 
လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ဒႆနမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္တြင္ 
ထည့္သြင္း သေဘာတူထားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း 
(၁၉၄၈) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဒႆနမ်ားကုိ အက်ယ္ 
တဝင့္ ေရးသား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
 ေအာင္ဆန္း - အက္တလီ စာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း (၁၉၄၈) 
တုိ႔တြင္ ပါရွိသည့္ ဒႆနမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဥပေဒ 
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စာသားမ်ားျဖင့္ ေရးသား ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း 
တည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားဆိုင္ရာ ဒႆနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအျဖစ္ အေျခခံ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ ဒႆနမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမန္ စနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ခဲ့ျခင္း၊ ပါလီမန္စနစ္၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ရရွိထားျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၉) တြင္ “Subject to the provisions 
of this Constitution, the executive authority of the Union shall be vested in the 
President; but nothing in this section shall prevent the Parliament from conferring 
functions upon subordinate authorities, or be deemed to transfer to the President 
any functions vested in any court, judge, or officer, or any local or other authority 
bye any existing law.” ဟု ဘားမားအစုိးရအက္ဥပေဒ (၁၉၃၅) ၏ (Part – II) (Section 4) 
(Subsection 1) ကုိ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။
 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ “လံုးဝ 
လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘူမိနက္သန္ 
မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္ျဖစ္ျခင္း၊ တရားထူး တရားျမတ္တုိ႔ တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမမြန္ျဖစ္ျခင္း၊ 
ေျမတြင္းေျမျပင္ ရတနာအေပါင္းႏွင့္ ျပည္စုံသျဖင့္ သတၱဝါအေပါင္း ဆြတ္ယူစားသံုး မကုန္ႏုိင္သည့္ 
ၾကြယ္ဝေသာ ေျမျဖစ္ျခင္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ စသည့္ တစ္ေသြးတစ္သား 
တစ္မိဘြားမ်ား စည္းလုံးစြာ ေရွးပေဝသဏီမွ မွီတင္းေနထိုင္လာသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ျခင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ 
ဝါဒေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူ႔ကၽြန္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရျခင္း၊ ကမာၻရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ 
လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဘဝထူးဘဝျမတ္ကို 
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပုိင္ရျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သံပႀကံဳးဝါး အျခားအျခားေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
ႏုိင္ငံႀကီးတုိ႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတျခင္းမွ် မေလ်ာ့မလုိ ထိုသို႔ေသာ တန္ခုိးရွိန္ဝါ ေတဇာ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ 
ျပည့္စုံေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူး အာဏာျမတ္ကုိ ငါတုိ႔အပိုင္ ရရွိၾကၿပီ” ဟု 
ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤစာတမ္းကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ပါက မဆံုးခန္းႏုိင္ေသာ ဒႆန 
မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထုိဒႆနမ်ားသည္လည္း ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ အႏွစ္မ်ား 
ျဖစ္လာသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၃၅၊ ၁၉၄၇ တို႔ကဲ့သို႔ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခမခံ၊ 
ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ္လည္း အျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားနည္းတူ ထူးျခားသည့္ 
ဒႆနမ်ားကုိ အေျခခံထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ေရးသားျပစုသည့္ 
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ စာတမ္းတြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 
ဒႆန အေျခခံမ်ားကို ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္ တစ္ပါတီစနစ္ကို အေျခခံျခင္း၊ 
လက္ရိွအေနအထားတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုမွ လက္ခံမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ယ္တဝင့္ 
ရွင္းျပျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။
 လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒႆနမ်ားကုိ အမ်ဳိးသား 
ညီလာခံမွ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားအျဖစ္ခ်မွတ္ၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ 
ဒုိ႔တာဝန္အေရး သံုးပါး၊ ေလာကပါလတရားသံုးပါး၊ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
စိတ္ဓါတ္ကုိ ေမြးထုတ္ကာ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ အတူတကြလက္တြဲေနထုိင္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
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ဆက္ဆံေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထုိင္ေရး တုိ႔သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဒႆနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ၁၉၃၅၊ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ဒႆနအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အေျခခံ 
ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ခု၌ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
ေလာကပါလတရား ထြန္းကားေရးဆုိသည့္ 
ဒႆနကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္လည္း 
အေျခခံ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ 
ဘားမားအစိုးရ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတုိ႔တြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ 
ပါလီမန္ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္း (Supremacy 
of Parliament) ဆိုင္ရာ ဒႆနအခ်ဳိ႕ကိုလည္း 
ျပန္လည္ အေျခခံထားသည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္ 
အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ဒႆနျဖစ္ေသာ ဒုိ႔တာဝန္ 
အေရးသံုးပါးကုိလည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ 
ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ မတူကြဲျပားသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေထာင္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
လူဦးေရမ်ားသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားမွ 
လူဦးေရနည္းသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
အား ႏုိင္လုိမင္းထက္ မျပဳႏုိင္ရန္ ပါလီမန္စနစ္ကို 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားတြင္ က်င့္သံုးရန္ 
ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ 
သမၼတ စနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး က်င့္သုံးရန္ သမၼတ 
စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္ကုိ ေရာေႏွာထားသည့္ 
စနစ္ အေျခခံသည့္ ဒႆန (Hybrid Philo 
sophy) ကုိ အေျခခံထားသည္။ ထုိ႔အတူ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စစ္ပညာႏွင့္ စစ္အင္ 
အား မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ရာဇဝင္ 
ကို ေထာက္႐ႈၿပီး အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတး 
ကာ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ 
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မဆုံး႐ႈံးေစရန္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဒႆနအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ အေျခခံထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။
 အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မည္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမဆို မတူကြဲျပားသည့္ ဒႆနိက 
ေနာက္ခံ၊ ရာဇဝင္ ေနာက္ခံ ရွိၾကသည္ကို ေထာက္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ပညာကုိ ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဥပေဒျပဳေနသူမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ေနသူမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနသူမ်ား အားလံုး 
အေနႏွင့္ တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ခံ ဒႆနမ်ားႏွင့္ ရာဇဝင္မ်ားကို သိရွိထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္ကုိ ေထာက္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒႆနအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ 
ရာဇဝင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေစ ေထာက္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုး 
မွန္ကန္သည္ဟု တထစ္ခ် မယူဆေစလုိပါ။

(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္ (Structures) မ်ား
 ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနဆဲ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုစီတြင္ တူညီသည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈသ႑ာန္ (Structure) မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ 
ကြဲျပားသည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ သ႑ာန္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
         ၁၉၃၅ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဘုရင္စနစ္ ႏွင့္ ပါလီမန္ စနစ္ကုိ 
အေျခခံထားသျဖင့္ ပါလီမန္သည္ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ေတာ္ဝင္ 
နန္းေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ပါလီမန္တြင္ အမ်ားဆုံး ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္က 
ခန္႔အပ္သည့္ ဘုရင္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္ခံက အာဏာလႊဲအပ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အာဏာမ်ား 
စုပုံေနသည္။ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္မွ ဘုရင္ခံသို႔ လႊဲအပ္ၿပီး ဘုရင္ခံမွတစ္ဆင့္ အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါလီမန္သုိ႔ ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ပါလီမန္က 
ဥပေဒျပဳ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္သည္ 
အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္တြင္ အႏုိင္ရသည့္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီေပါင္းစုကသာ အစုိးရ 
ဖြဲ႔ရသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။ ပါလီမန္ စနစ္ေၾကာင့္ သမၼတကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာ အနည္းငယ္သာ ေပးထားသျဖင့္ ပါလီမန္၏ မတရားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သမၼတသည္ 
ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ပါလီမန္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ပါတီ 
ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ အေျခခံထားသျဖင့္ ပါလီမန္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒထက္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံသ႑ာန္ ဆိုးရြားသျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မလိုဟု ယူဆရ 
ပါသည္။
         ၂ဝဝ၈  ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဖြဲ႔စည္းမႈသ႑ာန္အားျဖင့္ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ 
သမၼတ စနစ္ကုိ ေရာေထြးထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၊ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား အသိ အမွတ္ 
ျပဳျခင္း၊ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း (Accomodation) မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ 
သမၼတစနစ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံသ႑ာန္မ်ားကို အေျခခံထားသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ပုိမုိနည္းပါးသည့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ တူညီေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၊ 
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လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္သည့္ ပါလီမန္စနစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈသ႑ာန္ကို အေျခခံထားသည္။
         ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းမႈသ႑ာန္ အရ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ 
(Unitary System) သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Federal System) အေျခခံ၊ မခံကို 
သိရွိရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အလြယ္ကူဆုံးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုပါက 
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ဗဟုိအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း 
ခံရသူမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ က်င့္သုံးသည့္ စနစ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ အဆုိပါ ဗဟုိအစုိးရ 
သုိ႔မဟုတ္ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားက ၎တို႔လက္ဝယ္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အာဏာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင့္ဆင့္ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း 
ခံရသူမ်ား ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ လႊဲအပ္ျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း ျပဳထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ားကို လိုအပ္ 
သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဤစနစ္ကို တစ္ျပည္ေထာင္ 
စနစ္ဟု ေခၚဆုိသည္။ ၁၉၃၅၊ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ အေျခခံထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
 ျပည္ေထာင္စုစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ 
ရွိေသာ္လည္း တူညီသည့္အခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းထုတ္ႏႈတ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိ 
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 ● စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၲရ တုိ႔အၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အားျဖင့္ 

အာဏာမ်ားကုိ တိက်စြာ ခြဲျခားထားျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ပုိင္းျခားထားသည့္အာဏာမ်ားကို 
ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေစျခင္း၊ 

 ● ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၲရ ရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား တိက်စြာ 
ခြဲေဝျခင္း အျပင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ထားျခင္း၊ 

 ● ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ခြင့္ ရွိျခင္း၊ 
 ● ေဒသႏၲရကုိ ဗဟုိတြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ေပးထားျခင္း၊ 
 ● ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၲရမ်ား အၾကားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ျဖစ္လာပါက အဆုံးအျဖတ္ေပးခြင့္ ရွိသည့္ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ရွိေစျခင္း 
ႏွင့္ ဗဟိုႏွင့္ေဒသႏၲရတို႔ အၾကားတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း 

 ● စသည္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား၏ အႏွစ္ေပါင္းခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

 ● ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိလြတ္လပ္စြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အတူတကြ လြတ္လပ္စြာ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဟု ပညာရွင္မ်ားစြာက 
႐ုိးရွင္းစြာ အနက္ဖြင့္ၾကပါသည္။

 
နိဂုံး
 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာ (Identity) ကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
(Politics) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရး၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ 
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စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ား အၾကား 
အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအားနည္းျခင္း၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈအားနည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အဆိုပါ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္  
အကာအကြယ္ ရယူခြင့္ႏွင့္ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား အားနည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ 
လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ပဋိပကၡ ေပါင္းစံုျဖင့္ ယေန႔အထိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
 ယေန႔ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွ ဗဟုလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Plural Societies), ေသာင္းေျပာင္း ေထြလာေရာေႏွာ ထားေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Hegerogeneous Societies), ႏွင့္ ပုံသ႑ာန္မ်ဳိးစုံယဥ္ေက်းမႈ လက္ခံက်င့္သုံး 
သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Multicultural Societies) မ်ားသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနၾက 
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မတူကြဲျပားမႈကို ပုိမုိပီျပင္ေစမည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းထံသို႔ ဦးတည္သြား 
ေနသည္မွာ ျငင္းဆန္မရသည့္ ပကတိႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ပကတိ ျဖစ္တည္ 
ေနသည့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အရွိအတိုင္းလက္ခံၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံး 
မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခုိင္မာေသာစည္းလုံး ညီညြတ္မႈကုိ လက္ရွိ တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ယခင္က ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားမွ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားကုိ 
ရယူၿပီး လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒကုိ မည္သုိ႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သင့္သည္ကုိ ႏုိင္ငံသား အားလုံးက 
အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
 ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ 
ဘာသာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပါင္းမ်ားစြာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား တည္ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ 
ပါလီမန္စနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္တုိ႔ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိ 
ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။
 လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ စနစ္သည္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္တို႔ကုိ 
ေရာေႏွာက်င့္သုံးထားသည္ကုိ ကနဦးတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတစနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း 
မရွိခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ သမၼတစနစ္ကို 
ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိေနရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ ၅ ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး ရာတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑တို႔ အၾကားတြင္ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းျခင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိေနရသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
ႏွင့္ ေဒသႏၲရ (တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား) အၾကား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို  ၂ဝဝ၈  ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၁) (၂) (၃) ႏွင့္ (၅) 
တုိ႔တြင္ တိက်စြာ ေရးသား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိေနရသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အကာ 
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အကြယ္ရယူရန္ နည္းလမ္း မရွိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရမ်ား အၾကား 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း  
ယခင္စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ပါလီမန္၊ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ ပါလီမန္၊ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ ခူႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
 သမၼတစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ပါလီမန္စနစ္ကို အေျခ 
ခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကဲ့သို႔ ပါလီမန္သည္ အထြဋ္အျမတ္မဟုတ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သည္သာ 
အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ပါလီမန္စနစ္တြင္ ပါလီမန္သည္ အမ်ဳိးသမီးကုိ အမ်ဳိးသား 
အျဖစ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားကုိ အမ်ဳိးသမီးအျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း မေျပာင္းႏုိင္သည္မွလြဲၿပီး 
က်န္သည့္ကိစၥအားလုံးကုိ လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာစမွတ္ရွိခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပါလီ 
မန္တြင္ အမ်ားစု အမတ္ေနရာ ရထားသည့္ ပါတီသည္ အစုိးရကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသည္။ ပါလီမန္တြင္ 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။ မိမိတုိ႔ပါတီ မလိုလားသည့္ ဥပေဒ မွန္သမွ်ကို ပယ္ဖ်က္ 
ႏုိင္သည္။ ျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။ အသစ္ျပ႒ာန္းႏုိင္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ပါလီမန္သည္ အထြဋ္အျမတ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ႐ိုးစကားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
 သမၼတ စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္ 
အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
မ႑ိဳင္မ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝျခင္း၊ ပုိင္းျခားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား တိက်စြာ 
ျပဳလုပ္ထားေလ့ ရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရ ျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မွ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိ။
 ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေရးသားခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ၿပီး က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ ပါလီမန္သည္ 
အထြဋ္ အျမတ္ျဖစ္ေစသည့္ ပါလီမန္စနစ္အစား အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္သည့္ 
သမၼတစနစ္ကုိ ဗဟုိအဆင့္တြင္ က်င့္သုံးၿပီး၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားတြင္ ပါလီမန္ စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု 
အမ်ဳိးသား ညီလာခံ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ ပကတိ တည္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈ (Diversity) သည္ ေဒသႏၲရ အဆင့္ျဖစ္သည့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈ 
မ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပား ရႈပ္ေထြးသည္ကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေရးသားျပဳစု 
ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သေဘာတရားကို နားလည္ၾကသည့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားတုိင္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ သမၼတစနစ္ကို မတူကြဲျပားမႈမ်ားျပားသည့္ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္စနစ္ကို မတူကြဲျပားမႈ နည္းပါးသည့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုနယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သုံးရန္ ႏွစ္မ်ဳိးစပ္ 
(Hybrid) စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
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ထုိ႔ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သည့္ အေနျဖင့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပ လုိပါသည္။ 
 ● ပထမ အခ်က္သည္ လက္ရိွက်င့္သုံးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိသူတုိင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ား ၏ ေနာက္ခံရာဇဝင္မ်ား၊ ဒႆနမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ သ႑ာန္မ်ားကုိ နက္ရႈိင္းစြာ 
သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ 
သင့္ပါသည္။ အနည္းဆုံး ဤအခ်က္သုံးခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း မျပဳပါက လက္ရွိက်င့္သုံး 
ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အမွားအယြင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ 
 ● ဒုတိယအခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း မရွိ 

ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးထားသည့္အျပင္ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားအရ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒ အေဟာင္းမ်ား၊ သမၼတစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ 
ျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ 
မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သားမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ သိရွိထားသင့္ပါသည္။ 
 ● ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား၏ ရာဇဝင္၊ ဒႆနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈသ႑ာန္မ်ား 
ဆုိင္ရာ အေျခခံမ်ားကုိ သိရွိထားၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံၿပီး ပုိမိုပီျပင္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ အားထုတ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး 
ခြဲထြက္ေရးမူ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးမူဟု မွားယြင္းစြာျဖင့္ ပုံေဖာ္ခံရေသာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္သည္ ေပါင္းစည္းေရးမူ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ အေျမာ္အျမင္ 
ႀကီးစြာျဖင့္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တစုိက္မတ္မတ္ 
ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ “ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို 
အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု” ကို ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
အညီ တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အစုိးရႏွင့္ 
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တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔တုိ႔အၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားကုိ က်င္းပၿပီး 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ပုံေသကားခ်ပ္ စနစ္မဟုတ္၊ ပုံသ႑ာန္မ်ားစြာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
ႏုိင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ကုိ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာအျဖစ္ 
ရယူႏုိင္ရန္ တင္ျပလုိပါသည္။
 ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၁ ႏွစ္ၾကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အတူ 
တကြ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း “Shared-rule” ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း “Self-rule” ဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္ “မူ” ကို လက္ခံက်င့္ သုံးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ “Self-rule ႏွင့္ Shared-rule” ဆုိသည့္ “မူ” ကုိ အသြင္ပုံသ႑ာန္ မတူသည့္ “ဒြန္တြဲ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္” စသည့္ နည္း ေလးနည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိ 
ရသည္။ 

(က) ဒြန္တြဲဖက္ဒရယ္ စနစ္၊ “Dual federalism” (1800s – 1930s) 
 ဒြန္တြဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာမႈ ျပဳပါက “အီၾကာေကြး ဖက္ဒရယ္” ဟု ေခၚဆို 
ရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ႏွစ္ခုခြဲျခားရေသာ္လည္း ပူးေပါင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဒြန္တဲြ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အပ္ႏွင္း 
ထားသည့္ အာဏာမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ခြဲျခားက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရအေနႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားသည့္ အာဏာမ်ားကုိသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
အာဏာမ်ားအျပင္ က်န္သည့္အာဏာ မ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ ဒြန္တဲြ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနီးပါး အာဏာရွိၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရအား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အာဏာမ်ားကို တရား႐ုံးမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း အနက္ဖြင့္ 
ဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ ရရွိထားသည့္ အာဏာမ်ားအေပၚတြင္ အထိမခံျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား တင္းမာေနတတ္ပါသည္။
 ဒြန္တဲြဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက်ျပ႒ာန္းထားသည့္ အာဏာမွလြဲ၍ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ 
ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား ျဖစ္ေစ ၎တို႔အား 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ အဓိပတိ “Supreme” 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား 
အၾကားတြင္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အာဏာခြဲေဝမႈ တံတုိင္း တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ခုအၾကား 
တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ရသည္။
 ဒြန္တြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ကာလၾကာရွည္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္က်င့္သုံးရန္ 
မျဖစ္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားစြာအနက္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္မႈ 
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“Great Depression” ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဖူလႈံေရး 
အာမခံခ်က္ “Social Security” ကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး 
ကပ္ဆုိက္မႈဒဏ္ကုိ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အလူးအလဲခံစားရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ 
ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ထိေရာက္ 
စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈ ပဋိပကၡကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား 
လက္လုပ္လက္စားမ်ား အလူးအလဲခံရသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရွိဘဲ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုအၾကား ေစ်းၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ပြားကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ကို ခါးသီးစြာ ခံစားေနရသည္။ စီးပြားေရး 
ကပ္ဆိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ားက ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မႈ မရွိသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ စီးပြားေရး ကပ္မဆုိက္မီအထိ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားကုိ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကုိင္တြယ္ခြင့္မရွိခဲ့ပါ။
 စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္မႈ ျပႆနာအပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ သမၼတ ဖရန္ကလင္႐ုိးစဘဲလ္ (Franklin Roosevelt) သည္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ပုိမုိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရမွ လူမႈဖူလႈံေရးလုံျခံဳမႈ “Social Security” ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကး 
“Unemployment Compensation” ျပႆနာမ်ား၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ႏွင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး “Price Stabilization Programs in Industry and Agriculture” 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းျခင္း “Collective Bargaining for 
Labor Unions” မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြမ်ားစုိက္ထုတ္ျခင္း၊ လူ႔အရင္း 
အျမစ္မ်ား အင္အားမ်ား အသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရအေနႏွင့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဖက္ဒရယ္ 
ဘ႑ာေငြမ်ားကိုသာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား ေထာက္ပံ့ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကို စီမံကိုင္တြယ္ 
ေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ “The U.S. Supreme Court” 
အေနျဖင့္လည္း ဖက္ဒရယ္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို သိရွိထား 
သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အနက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကုိ အေျခခံၿပီး အနက္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
က်င့္သုံးလာသည့္ ဒြန္တဲြဖက္ဒရယ္စနစ္မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖက္ဒရစ္စနစ္ “Cooperative Federalism” သို႔ ၁၉၃ဝ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
တျဖည္းျဖည္း အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရသည္။

(ခ)  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ “Cooperative Federalism” (1930s – 1960s) 
 ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာမႈျပဳပါက “ထိမ္းျမားမဂၤလာ ဖက္ဒရယ္စနစ္” 
ဟု အနီးစပ္ဆုံးေခၚဆုိရပါမည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လူမႈဖူလႈံေရး၊ အလုပ္ 
အကိုင္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ 
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ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ လာၾကပါသည္။ ဒြန္တြဲဖက္ဒရယ္စနစ္ 
က်င့္သုံးစဥ္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ား 
အားလုံးကုိ ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရထက္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႀကီးမားခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ လက္ဝယ္ ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မလံုေလာက္မႈႏွင့္ အားနည္းမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
သည္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရလက္ထဲသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရမ်ားသည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေရႊလက္တြဲဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို 
မျဖစ္မေနက်င့္သုံး လာခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ အေဝးေျပးလမ္းမ 
တည္ေဆာက္ရန္ ဖက္ဒရယ္အခြန္ဘ႑ာထဲမွ ဘတ္ဂ်က္ကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား 
ခ်ေပးၿပီး အေဝးေျပးလမ္းမ ျဖတ္သန္းသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အသီးသီးက အေဝးေျပးလမ္းမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ဦးတည္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ရသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ မည္သည့္အခန္း က႑မ်ားတြင္ 
ဖက္ဒရယ္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုမွ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် 
ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
“The U.S. Supreme Court” မွ ေျဖရွင္းေပးရပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ 
“ကြန္ဂရက္”ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စီးပြားကူးသန္းျခင္း 
“Interstate Commerce” ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ အာဏာကို ေပးထားပါသည္။ ထိုအာဏာကို 
အေျခခံၿပီး “Gibbons vs. Ogden” အမႈ (အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
သင္ခန္းစာမ်ား ေဆာင္းပါးတြင္႐ႈ) တြင္ အေမရိကန္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ စတင္ကာ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔အၾကား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေရႊလက္တြဲ လာခဲ့ၾကသည္။
 “ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စီးပြားကူးသန္းခြင့္” ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိ အေျခခံၿပီး ကြန္ဂရက္မွ 
ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား အကူအညီမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ ေပးပုိင္ခြင့္ တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာပါသည္။ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ 
အကယ္၍ အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက လုိက္နာရန္ သေဘာတူပါက 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ဘ႑ာအေထာက္အပံ့ကုိ ရယူႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာ 
လုိပါက ျငင္းပယ္ခြင့္လည္းရွိပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ယခင္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကုိ ဘ႑ာေငြ အေထာက္ 
အပံ့မ်ား ရယူလုိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္း လာပါသည္။ 
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရ 
အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ရယူႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
ေပးအပ္ရာတြင္ “Grant-In-Aid, Categorical Grant, and Block Grants” စသည့္ ေခါင္းစဥ္ 
ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။
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Grant-In-Aid
 “Grant-In-Aid” ဟူသည္မွာ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအား ဘ႑ာေငြေၾကးအျပင္ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တိုက္႐ုိက္ေပးခြင့္ 
ရွိပါသည္။ ကနဦး ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကို ပညာေရး ဘ႑ာ 
ေငြမ်ား ရရွိေစရန္ ေျမလြတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ ပုိင္ဆုိင္သည့္ 
ေျမလြတ္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား စက္မႈလက္မႈ အတတ္သင္ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး အတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားမွ အဆုိပါ ေျမလြတ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ကာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ 
ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

Categorical Grants
ဒုတိယေထာက္ပံ့နည္းမွာ “Categorical Grant” ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရမွ ျပည္နယ္အစုိးရတခုအား ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ရန္ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပး 
ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အေနႏွင့္ အဆုိပါ ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ကုိ တသီးပုဂၢလ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပေရာဂ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက လိုက္ေလ်ာရန္ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
တစ္ခုလုံးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ တေျပးညီ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား “မူဝါဒ” 
မ်ားျဖစ္ကာ ဘ႑ာအကူအညီရယူပါက မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ ဥပမာ၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အလုပ္လက္မဲ့ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ သတ္မွတ္သည့္ 
ႏႈန္းထားအထိ က်ဆင္းေစေရး ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ား အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

Block Grants
 “Block Grants” ဆုိသည္မွာ “Categorical Grants” မ်ားထက္ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ပုိနည္းပါးသည့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ “Block Grants” မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ “Healthcare” ႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ သင္တန္း “Job Training” စသည့္ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ သံုးစြဲရန္ 
ေထာက္ပ့ံသည့္ အကူအညီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ နည္းပါးေသာ္လည္း လံုးဝ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ဘ႑ာ ေထာက္ပ့ံမႈ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ေဝဒနာရွင္မ်ား ကုသရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရယူသံုးစြဲ 
ရာတြင္ အဆုိပါေဒသအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ၏ ၇% 
ကုိ စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မွ ေဆးခန္း၊ ေဆးခန္းမွ ေနအိမ္သုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္အက္ိုင္ဆိုင္ရာ သင္တန္း 
မ်ားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာမတတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ား 
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အဂၤလိပ္စာအေျခခံသင္တန္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရထံမွ ရရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ၏ ၅% ကုိ သုံးစြဲရန္ဆုိသည့္ တုိက္႐ုိက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိႏုိင္ပါသည္။

ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑
 ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အရပ္သားအခြင့္အေရး “Civil Rights” ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားအား ဘ႑ာေငြေၾကး 
ေထာက္ပံမႈမ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ရရွိလာၾကပါသည္။ ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား 
ႀကီးမားလာသကဲ့သုိ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားလည္း တိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ 
စည္းကမ္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တုိးလာသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္လည္း 
တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ 
 ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား ႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္ ယခင္က ဒြန္တဲြဖက္ဒရယ္စနစ္က မေျဖရွင္း 
ႏုိင္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ 
မူေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ခဲ့သည္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ “The U.S. Supreme Court” ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤသို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံတရားလႊတ္ေတာ္က “အစုိးရႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျခင္း 
ရွိမရွိ ကုိ တရား႐ုံးက သုံးသပ္ျခင္းဟူေသာ “Judicial Review” ကို စူးစမ္းရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ 
က်င့္သုံးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဒြန္တြဲဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ား၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႀကီးမားခဲ့ရာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အာဏာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာခဲ့ရပါသည္။
 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့သည့္ 
ဘ႑ာေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား ပုိမ်ားလာေလေလ၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
ပုိမုိနည္းပါးေလေလ ျဖစ္လာသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားအား ေထာက္ပ့ံထားသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ေလလြင့္မႈမ်ား မ်ားျပားသည္ဟု 
ယူဆမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပဳႏုိင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္လာသည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား အေရးပါမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္လာသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
တျဖည္းျဖည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ထိုးထြင္းတီထြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စတင္လာခဲ့သည္။

(ဂ) ထုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ Creative federalism (1960s to 1980s)
  ထုုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ျမန္မာမႈျပဳပါက “ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္” ဟု 
အနီးစပ္ဆုံး ေခၚဆိုရပါမည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းပုံ 
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အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျဖည့္ဆည္းမႈ 
မ်ားသည္ ထုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ သာမန္မဟုတ္သည့္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ပုိမုိျမင့္တက္ 
လာခဲ့သည္။ ယခင္က လူမႈဖူလႈံေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ျခင္း စသည့္ အေျခခံစီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမွ တဆင့္ အသား 
အေရာင္ အေျခခံခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးတို႔ကို 
ထုိးထြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ယခင္က အေျခခံစားဝတ္ေနေရးကုိ ဦးစားေပး ခဲ့ရာမွ 
ထုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလွအပတရားမ်ားကုိ အေျခခံသည့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝျခင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စတင္လာခဲ့သည္။
 ဖက္ဒရယ္အစုိးရအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးမားလာသည္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ အဆင့္အတန္း ျပ႒ာန္းခ်က္ကို 
၃ ႏွစ္အတြင္း မလုိက္နာသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလာသည္။ 
မ်ားျပားလွသည့္ ဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဖက္ဒရယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရာေႏွာ 
ကာ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ေျမထဲသို႔ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နယ္ခ်ဲ႕ လာခဲ့သည္။ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရအေနျဖင့္ အသားအေရာင္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံသည့္ မတရားမႈမ်ားကုိ တရား 
မွ်တေစရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း သိမ္းသြင္း ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ တိုက္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္တို႔ 
ေသဆံုးမႈမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အာဏာႀကီးထြားလာသည့္အေပၚ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံအား အေမရိကန္ 
စစ္တပ္မွဗုံးၾကဲျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ကဲန္႔တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာတြင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္ 
သျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဤအေရးအခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရအေပၚ 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ အလြန္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
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 ထို႔အျပင္ ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻ႔ေလာင္စာဆီ ျပႆနာေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး 
ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရအား အခြန္ေပးေဆာင္ေန 
ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈအရွိန္မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ 
အာဏာႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ အစုိးရႀကီး “Big Govern-
ment” ျဖစ္လာၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား တျဖည္းျဖည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 
 ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္မ်ားကုိ 
ဦးစားေပးကာ ဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈ အေလအလြင့္မ်ား မ်ားလာသျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထိေရာက္ 
ေစရန္ ထိုးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ေဒသႏၲရမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ထုိးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ အာဏာမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
နည္းသထက္နည္းလာၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ရရွိထားသည့္ အာဏာမ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းလာသည္။ ဘ႑ာေငြလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လက္ခံ 
လုိက္ရသည့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရ 
တုိ႔အၾကား တုိက္႐ိုက္ဆက္ဆံ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ 
အၾကား အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တခု ထပ္မံေပၚေပါက္ 
လာခဲ့ရသည္။
 ထိုးထြင္းတီထြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အစား 
အေသာက္မ်ားထက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ 
လူျဖဴလူမည္းမ်ားအၾကား တန္းတူလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒျဖင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းရယူခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား မႏွစ္သက္သည့္ 
ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကုိ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တုိက္ေနသည့္ တရားေသာစစ္ပြဲအသြင္ 
ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
အေတြးအေခၚ တုိးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား အေဝးေျပးလမ္းမ လွပေရး ဥပေဒမ်ား၊ ေရေၾကာင္းလမ္း လွပေရး ဥပေဒမ်ား 
စသည့္ အလွအပဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ရယူ 
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္မ်ားမွလည္း ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမားလာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်လိုျခင္း၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်လာရာမွ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တျဖည္းျဖည္း ယုိယြင္းလာၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အစပ်ဳိးလာခဲ့သည္။

(ဃ) အၿပိဳင္အဆုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ Competitive federalism (1980s to present)
 အၿပိဳင္အဆုုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာမႈျပဳပါက “လက္စြမ္းျပ ဖက္ဒရယ္စနစ္” ဟု အနီးစပ္ 
ဆုံးေခၚဆုိရပါမည္။ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရမ်ား အေနျဖင့္ 
အင္အားသာလြန္သည့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ပင္လွ်င္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆုိ မေျဖရွင္း 
ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ 
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မိမိေျခေထာက္ေပၚတြင္ မိမိရပ္တည္ႏုိင္ေရးကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရရွိေရး၊ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးကို ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
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သည္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအၾကား 
ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္အစိုးရတစ္ခုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုအၾကား သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ေဒသႏၲရအစုိးရ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ 
အစုိးရမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း ေနထုိင္သူ ျဖစ္ျခင္း 
“Resident of Particular State” ေၾကာင့္ ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု မတူၾကပါ။ အၿပိဳင္အဆုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် 
ေနထိုင္ေလ့ ရွိပါသည္။ ထို႔သို႔ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ရန္ ျပည္နယ္ 
အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္လာၾကသည္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ 
မက္လုံးမ်ားမ်ားေပးႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားမ်ားေပးႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား ေပးႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကုိ မိတ္ဖြဲ႔လာၾကသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားအေနျဖင့္ မိမိျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိရရွိႏုိင္ရန္ အခ်င္းခ်င္း 
နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္လာၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ အားေပးၿပီး မူဝါဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အဆုိပါမူဝါဒမ်ား 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရက လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လုပ္ 
ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက အေရးယူျခင္း တုိ႔ကုိသာ လုပ္ေဆာင္လာေတာ့သည္။ ယခင္က 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း အာဏာမ်ားပုိမုိရရွိေရးထက္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။
 ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအား ျပည္နယ္စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ 
ၾကရာမွ ရရွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ၊ ျပည္နယ္အားလံုး၊ ျပည္နယ္ 
အားလံုးမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုး စီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဖက္ဒရယ္ စနစ္ 
သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဆန္႔က်င္ဖက္မဟုတ္ဆုိသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိႏုိင္ပါ။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါက ၎ခ်မွတ္ထားသည့္ 
မူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို သမာသမတ္က်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ 
ေစျခင္းမ်ား ျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယခင္က ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၲရမ်ား ဘ႑ာေငြျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းျပဳမည့္အစား ျပည္နယ္ 
မ်ားက ေလးစားၾကည္ညိဳသည့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိသာ ဂုဏ္ယူစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ 
ျခင္း ခရီးရွည္ႀကီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား အဆင့္တြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း “Shared rule at the national level, and autonomous self-rule at 
the state/regional level” ကုိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္ကို 
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ေတြ႔ရွိရသည္။ အီၾကာေကြး ဖက္ဒရယ္စနစ္ “Dual Federalism” ကုိ ကာလၾကာရွည္ က်င့္သုံး 
ခဲ့ၾကသည္။ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ “Cooperative Federalism” ကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့ၾက 
သည္။ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ “Creative Federalism” ကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ 
ယခုအခါ လက္စြမ္းျပ ဖက္ဒရယ္စနစ္ “Competitive Federalism” ကုိ က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ေနာင္တြင္လည္း အျခား ဖက္ဒရယ္ စနစ္ပံုစံ အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာအုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုး
 “ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ 
သမၼတႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရက ခ်မွတ္ေပးထားခဲ့သည့္ “မူ” အရ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္ ေနစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပုံေသကားခ်ပ္ စနစ္တခု အေနျဖင့္ မစဥ္းစားမိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝျခင္းလည္း ပုံေသထားရွိ၍ 
မရပါ။ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၃ ရပ္ကို ဥပေဒျပဳေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခား ခြဲေဝရာတြင္လည္း ပုံေသထားရွိရမည္ဟု 
မမွတ္ယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ တိုင္းအသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု 
နယ္ေျမ အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း ပုံေသမထားရွိရပါ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ပုံ ေရြးခ်ယ္နည္း၊ ခန္႔အပ္ပုံခန္႔အပ္နည္း 
တုိ႔ကုိလည္း လက္ရိွအတုိင္း ထာဝရ ျဖစ္ေနရမည္ဟု ပုံေသမမွတ္ယူသင့္ပါ။ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေျပာင္းလြယ္္ျပင္လြယ္ေသာ 
စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကမာၻတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္ကုိ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ သင္ခန္းစာ ရယူႏုိင္ရန္ တင္ျပရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 



&JxGef;(oDayg)? a'gufwmqvdkif;iGefusHK;vsef  55

      ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုကို 
ဗဟုိျပဳ၍ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနေသာ 
ကာလျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးေနေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
အမိ်ဳးမိ်ဳးကုိ ေလ့လာသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ထိုသုိ႔ေလ့လာရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ 
သမိုင္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအဆင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
စသည္တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
      သုိ႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္စနစ္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာပံု အၾကမ္းဖ်င္းကုိ 
ပထမဦးစြာ မိတ္ဆက္ေပးလုိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္၊ အိႏိၵယ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ မိတ္ဆက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
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     အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆုံး ေပၚေပါက္လာေသာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming together) စိတ္တူကုိယ္တူလာေရာက္ ပူးေပါင္းစုဖဲြ႔ေသာ 
ပံုစံျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ယူနစ္ (ျပည္နယ္မ်ား) မွာ လူမိ်ဳးကို အေျခမခံဘဲ 
နယ္ေျမေဒသကုိသာ အေျခခံေသာ (Territorial federalism) ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း 
၂ဝဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ေငြဝယ္ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကိုဗဟုိျပဳကာ ေတာင္ပိုင္း 
ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ (၁၈၆၁-၆၅) မွလဲြ၍ ခဲြထြက္ေရးအႏၲရာယ္ 
ႀကီးႀကီးမားမား မၾကံဳခဲ့ရေခ်။
    အေမရိကန္တုိ႔ ယေန႔က်င့္သုံးေနေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မူေဘာင္မ်ားမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒကို တခါတည္းေရးၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသြားျခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ဘဲ ေခတ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပင္ဆင္သြားရသည္မ်ား ရိွသလုိ၊ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ အေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္သြားၾကျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေသာဗဟုိအစိုးရကုိ တည္ေဆာက္ 
ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။
    အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (အမ်ိဳးသားအစိုးရ) တို႔အၾကား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ 
မည္သု႔ိ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေနပံုကို ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို စတင္ တည္ေထာင္စအခိ်န္၊ 
အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ အာဏာပါဝါမ်ားသည္ အမိ်ဳးသား 
အစိုးရ (ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ) သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာမႈတြင္ (State-centered) ျပည္နယ္ဗဟုိျပဳ၊ (Dual) အာဏာၿပိဳင္၊ ႏွင့္ (New 
federalism) ဖက္ဒရယ္ဝါဒသစ္တို႔အေၾကာင္းေျပာမွ ျပည့္စံုေပလိမ့္မည္။

သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အစဦးကာလ (confederation) စနစ္
   အစဦးကာလ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အနည္း 
အက်ဥ္းသာ ေပးထားေသာ (Articles of Confederation) “ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား” 
ဆုိသည့္၊ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ (Continental Congress) ဟု ထိုစဥ္က 
ေခၚေဝၚခဲ့ေသာ ၁၃ ျပည္နယ္၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ စစ္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ကုိ ေပးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကုိ  ေထာက္ပံ့ရန္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံခြင့္ 
ေပးမထားသည့္အျပင္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တညီ 
တညြတ္ အားလံုးသေဘာတူ ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ 
    ဖက္ဒရယ္စနစ္ျပဳျပင္ေရးမွာ အေနာက္ပိုင္းမက္ဆာခ်ဴးဆက္မွ အေသးစား လယ္ပိုင္ရွင္ 
လယ္သမားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈျဖစ္ေသာ ေရွးလ္ ပုန္ကန္မႈ (၁၇၈၆-၈၇) ကုိ 
ႏွိမ္နင္းသည့္ အခိ်န္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပဲြကာလက 
တင္ရိွခဲ့ေသာ အေႂကြမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္း ဝန္ပိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ) 
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ဆုိးရြားေနေသာ စီးပြားေရးက လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈကုိ 
တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုိင္ 
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ပုန္ကန္မႈကို ႏိွမ္နင္းရန္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို တာဝန္ယူ ေထာက္ပံ့ႏိႈင္စြမ္း မရိွေၾကာင္း ထင္ရွား 
လာခဲ့ၿပီး မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္က ကုိယ္ပုိင္တပ္မေတာ္ကို မျဖစ္မေန တည္ေထာင္ခဲ့ရသည္။  

ျပည္နယ္ဗဟုိျပဳဖက္ဒရယ္ (State centered) မွ 
အားေကာင္းေသာ ဗဟိုရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆီသို႔
   ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦးတို႔သည္ ဖီလာဒယ္ဖီးယားတြင္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ 
ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပၿပီး ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ၊ 
ျပည္နယ္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္တုိ႔အတြက္ မွ်ေျခရိွမည့္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ အယူအဆ (Great Compro-
mise)၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ (Checks and balances) အယူအဆ စသည္တုိ႔ကုိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဂိ်မ္းစ္ မက္ဒီဆင္ (James Madison) က တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအား ရွည္လ်ားသည့္ ညီလာခံအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “တမိ်ဳးသားလုံးနဲ႔ 
သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ရာမွာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မ်ားအေနနဲ႔ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ အျမင္မ်ားရရိွဖို႔ ခက္ခဲေၾကာင္း”၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ပိုမို အားေကာင္းသည့္ 
ဗဟိုအစိုးရတစ္ရပ္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ညီလာခံမွာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပင္ 
မူလလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ (Constitution 
of the United States) သစ္တစ္ရပ္ ေရးဆဲြေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။
  ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အေပၚ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ခုခံကာကြယ္ခဲ့သည္ကား 
ျပည္နယ္မ်ားက အတည္ျပဳ ေထာက္ခံမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ား (The Federalist Papers)  ပင္ ျဖစ္သည္။ 
ကေလာင္ရွင္ အမည္အတိအက် ေဖာ္ျပမထားခဲ့ေသာ အဆုိပါစာတမ္းမ်ားမွာ စုစုေပါင္း ၈၅ 
ေစာင္ရိွၿပီး၊ အလက္ ဇႏၵား ဟမ္မီလတန္ (Alexander Hamilton)၊ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ဒီဆင္( James 
Madison) ႏွင့္ ဂၽြန္ေဂ်း (John Jay) တို႔က အတည္ျပဳရန္ တင္ျပထားေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္၏ 
အကိ်ဳးျပဳႏိုင္ပံုမ်ား၊ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေနာက္ကြယ္မွ နိုင္ငံေရး သေဘာတရား 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေရးသားျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆုိပါ စာတမ္းမ်ားမွာ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရိွေနေလၿပီ။
   အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကုိကား ဖက္ဒရယ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား 
(Anti-Federalists) ဟုေခၚၾကသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 
ေဒသဆုိင္ရာအျမင္သာ ရိွၾကၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမိ်ဳးသားေရးအျမင္ မရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
သူတို႔၏ အျမင္မ်ားမွာ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားထက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာ 
ေျမဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အျမင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အားေကာင္းေသာျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေသာ အမိိ်ဳးသားအစိုးရ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ) ကုိသာ အလုိရိွၾက 
သည္။ (ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳေစလုိသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး 
သမားဆုိသည္မွာ အားေကာင္းေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးသည့္ အစိုးရကို လိုလားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
- စကားခ်ပ္)
    ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားမွာ၊ “အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ေပးရန္ ဖက္ဒရယ္သမားမ်ားက ကတိေပးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္” ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး (Bill of 
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Rights) မပါရိွမႈအေပၚ ေျပာင္းလဲကာ အေလးထားေဝဖန္ ထိုးႏွက္ခဲ့ၾကေလသည္။ 
    ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အေပၚ ေထာက္ခံသည့္ ၾသဇာအရိွန္အဝါႏွင့္ 
လိမၼာပါးနပ္သည့္ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္နယ္ 
အားလုံးက ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း 
လႊတ္ေတာ္ (Congress of the Confederation) က အစုိးရသစ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ 
အခိ်န္သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၄) ရက္ေန႔မွာ အစိုးရသစ္ စတင္ တာဝန္ယူ 
ရမည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၁၇၈၉ ခုနွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
၁၂ ခ်က္ကို တင္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ အနက္ ၁ဝ ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားက 
ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၇၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး (United States Bill of Rights)  ျဖစ္လာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။ 
ဒသမေျမာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဖက္ဒရယ္လစ္ပါတီ
    ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈ ေမွးမိွန္သြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဒုတိယတစ္ခုက ခ်က္ျခင္းဆိုသလုိ 
အစားထိုး ေနရာယူလာခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဒုတိယတစ္ခုမွာ အလက္ဇႏၵားဟမ္မီလတန္ႏွင့္ သူ႔မဟာ 
မိတ္မ်ား၏ အားေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားအစိုးရ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ)၊ ေလ်ာ့ရဲစြာ ဖဲြ႔စည္းထား 
သည့္( Loose construction) အေျခခံဥပေဒႏွင့္ (လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး စီးပြားေရးထက္) ကုန္သြယ္ 
စီးပြားေရးကုိ လိုလားသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ တျဖည္း ျဖည္း 
အခိ်န္ၾကာလာေသာအခါ ဤမူဝါဒမ်ားကို ႏွစ္သက္သေဘာက်သူမ်ား စုစည္းမိလာၾကၿပီး 
ပထမဦးဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္လစ္ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက 
ေလသည္။
   ဖက္ဒရယ္လစ္ပါတီ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္-ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီမွာမူ အား 
ေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရတစ္ရပ္ကို မလုိလားေခ်။ အားေကာင္းေသာအစိုးရမွာ ျပည္သူ လူထု၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ၎တုိ႔ကရႈျမင္ၾကသည္။ သူတို႔က 
အစိုးရသစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်ိဳးသားေႂကြးၿမိီက တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ ေဒဝါလီခံရေစလိမ့္ 
မည္ဟု အေလးတင္းေျပာဆုိၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေငြစုစာခ်ဳပ္ကုိ ဝယ္ယူထားသူမ်ားမွာ 
႐ိုးသားေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားထံမွရသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို အေခ်ာင္ခံစားေနသူမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ အဆိုပါသေဘာထားမ်ားကား ၁၇၈ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေလာက္ဆီက 
ဖက္ဒရယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္တီ-ဖက္ဒရယ္လစ္ (ဖက္ဒရယ္ ဆန္႔က်င္ေရး 
သမား)မ်ား စဲြကိုင္ခဲ့ေသာ သေဘာထားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ 

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္မာရွယ္လက္ထက္က ဖက္ဒရယ္ဝါဒ
    ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာ 
ခဲြေဝမႈကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္မာရွယ္က အေရးပါသည့္အခန္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ အစိုးရမ်ား 
အၾကား (ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား) အာဏာခဲြေဝက်င့္သုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
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အေမရိကန္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖၚျပမထားသည့္အတြက္ နယူး 
ေယာက္ရိွ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မက္ကူေလာ့ႏွင့္ 
ေမရီလန္ (Mc Culloch Vs. Maryland) ၊ ဂစ္ဘြန္ႏွင့္ ေအာ့ဂ္ဒင္ (Gibbons Vs.Ogden) စသည့္  
အမ်ိဳးသားအစိုးရ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့ရသည့္ အမႈအခင္း 
မ်ိဳးကို ေျဖရွင္းေပးရင္း ျပႆနာမ်ားကို အေျဖထုတ္ေပးခဲ့ရသည္။

အာဏာၿပိဳင္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ (Dual Federalism)
 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မာရွယ္က ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားတြင္ 
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အာဏာကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
သူ႔ကို ဆက္ခံသည့္ ေရာ္ဂ်ာဘီတိုနီ (Roger B.Taney (1835-1863) လက္ထက္တြင္မူ 
အမ်ိဳးသားအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ တန္းတူအားေကာင္းေစသည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိသာ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိစဥ္က အေျခခံေတြးေခၚစဥ္းစားမႈမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းအတိအက်ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား 
သင့္ၿပီး က်န္ရိွသည့္ အာဏာမ်ားမွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ဟူေသာ 
အယူအဆျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ ၁၆ ခုေျမာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေရာ၊ ၁၇ ခုေျမာက္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ပါ၊ အမ်ိဳးသားအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အားျဖည့္ေပးခဲ့သက့ဲသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အၾကား အာဏာခဲြေဝမႈကုိလည္း အားျဖည့္ေပးခဲ့ေလသည္။

အာဏာၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္ဝါဒႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအစီအစဥ္သစ္ (New Deal) အၾကားကာလ
 တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီႏွင့္ “အာဏာၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္ဝါဒ” ေခါင္းေထာင္ထလာခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရတုိ႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာခဲြေဝမႈမွာ 
ရာစုႏွစ္တစ္ခုမွ် သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈ မရိွခဲ့ ဟုဆိုရေပမည္။
 သို႔ေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္မွ 
၁၉၃၃ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း မူလအေျခအေနမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရမႈ မ်ားစြာပါဝင္သည္။ 
ဥပမာ - ဘဏ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္တြင္ ကာလ 
ရွည္ၾကာစြာ တည္ရိွေနခဲ့ရာမွ၊ ဝါရွင္တန္ ဗဟုိမွအရာရိွမ်ားက စီမံခန္႔ခဲြၿပီး (ဗဟုိဘဏ္) အထူး 
သီးသန္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္  အမိ်ဳးသားဘဏ္မ်ားကို ကြန္ယက္ အျဖစ္ 
ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ ကြန္ဂရက္က ၁၈၆၃ ႏွင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ “အမိိ်ဳးသား ဘဏ္ဥပေဒမ်ား” 
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
 ပထမ ကမာၻစစ္ပဲြကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမား 
မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံႏိုင္ရန္ စနစ္တခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး သမၼတဟားဗတ္ဟူးဗား၏ 
ေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ႏွင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအထိ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္ 
လာေစရန္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္သည္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ 
အသုံးျပဳ၍ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္ 
အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ား၊ အလုပ္သမား ကူးလူးဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ား၊ ရထားသံလမ္းမ်ား၊ 
စေတာ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ပထမကမာၻစစ္ပဲြ ျဖစ္ခါနီးစ 
အခ်ိန္တြင္ ရထားလမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားသတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒ 
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ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္အထိ ကြန္ဂရက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။
  ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကြန္ဂရက္က ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္သြယ္ေသာ 
မီးရထားလမ္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စုေပါင္းရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအပ္ႏွင္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကုိ အသံုးျပဳ၍ စာရိတၱ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ (အမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အာဏာမွာ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္သာ 
ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း) ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ဂရက္က 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မန္းဥပေဒ (Mann Act) သည္  အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား မူမမွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူးသန္းျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည့္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ (လူမႈေရး) 
ဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။
   ျပည္တြင္းစစ္ပဲြကာလအတြင္းက ျပည္နယ္မ်ားရိွ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္  
ေျမငွားခ်ထားေပးေရးအတြက္ ေျမေရာင္းရမႈ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားကုိ ကြန္ဂရက္က အသံုးျပဳ 
ခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ မိုေရးေျမအငွါးခ်ထားေရးဥပေဒ (Morrill Land-Grant Acts) 
ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကိစၥအေပၚထားရိွသည့္ သေဘာထားမွာ ေျမယာေရာင္းခ်ရမႈ 
အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၊ အပိုဒ္ခဲြ (၈) (အဆုိပါအပိုဒ္တြင္ ကြန္ဂရက္၏ 
ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ 
ကာ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျမႇဳပ္ႏွံအသုံးခ်သင့္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ၁၈၈ဝ ခုႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ ကြန္ဂရက္ရိွ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မဟုတ္ အျခားတစ္ရပ္တြင္ (အထက္ 
လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ျပည္နယ္မ်ားရိွ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ 
ေျမေရာင္းရ အခြန္ေတာ္ေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ ရာစု၏ 
ပထမႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေျမာက္အမ်ားျဖင့္ အားတက္သေရာ 
ေထာက္ပ့ံခဲ့သည့္ျပင္ ကြန္ဂရက္က အေထြေထြ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားကုိပင္ စတင္အသုံးျပဳ၍ 
ခြင့္ျပဳေငြခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒပါ အေထြေထြ လူမႈဖူလံႈေရး 
အပိုဒ္တြင္ ေပးထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အာဏာကို အသံုးခ်ခဲ့သည္။ 
  သမၼတဟားဗတ္ဟူးဗား၏ လက္ထက္တြင္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီေငြမ်ား ခဲြေဝခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေရေဘးသင့္ ကပ္ဆိုက္ 
ေသာေဒသမ်ား၊  လယ္ယာသီးႏွံ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးရမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားသည္ သမၼတ 
ဝုဒ႐ိုးဝီလဆင္ (၁၉၁၃-၂၁) လက္ထက္တြင္ စတင္၍ အဆမ်ားစြာ တုိးလာခဲ့သည္။ ၁၉၂ဝ 
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု(ဝါရွင္တန္)သည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑သုိ႔တုိင္ ၎၏ 
အာဏာကို ျဖန္႔က်က္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ 
တစ္စံုတခုေသာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြသုံးစဲြမႈ 
မ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ခ်မွတ္က်င့္သုုံးခြင့္ရိွသည္ဟု ယူဆသည့္ 
ကိစၥမွန္သမ်ွ အားလံုးလိုလို လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ရန္ လုိအပ္ေသာ စီရင္ထုံးမ်ားမွာ ျပည့္စံုလုနီးပါး 
ရိွခဲ့ေလၿပိီ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုစိတ္ 
ရိွရန္ (ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က “အမ်ားညီ ဤကုိကြ်ဲဖတ္ရန္”  
(အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါသည္ ဆုိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္) သာ လိုရင္းျဖစ္ေလသည္။ 
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖက္ဒရယ္ဝါဒ (Cooperative federalism)
   မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီး (Great Depression) က အာဏာၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုိ 
႐ုတ္တရက္ အဆံုးသတ္ေပးလိုက္ၿပီး အားေကာင္းေသာ အမိ်ဳးသားအစုိးရ (ဗဟုိအစိုးရ) တစ္ရပ္ 
ဆီသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား ေစေလသည္။ သမၼတဖရန္ကလင္ဒီ ႐ုစ္ဗဲ့လ္၏ ဆက္ဆံမႈအစီအစဥ္သစ္ 
(New Deal) ေပၚလစီမ်ားက အေမရိကန္ႏို္င္ငံသား အားလံုးဆီသို႔ အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ 
အစီအစဥ္မ်ားထက္ ပိုမို၍ သက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့ေလသည္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က 
႐ုစ္ဗဲ့လ္တ္၏ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ အားလံုးနီးပါးကုိ (အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွဟုဆိုကာ) 
ပယ္ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ သမၼတက “တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး 
ဥပေဒၾကမ္း ၁၉၃၇” ကို တင္သြင္းလ်က္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တရားသူႀကီး အေရအတြက္ 
ထပ္တုိးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေလသည္။ ဒီမိုကရက္မ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္ 
တိုးခ်ဲ႕လိုက္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔က ႐ုစ္ဗဲ့လ္တ္၏ ေပၚလစီမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပး၍ 
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ အတားအဆီးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ 
သီအုိဒိုလိုဝီ (Theodore Lowi) က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃ ခုက အာဏာအေရြ႕ကို ခိုင္မာစြာ သက္ေသျပေနသည္ဟု ဆုိသည္။
 ● “အမိ်ဳးသား အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးဘုတ္အဖဲြ႔” ႏွင့္ “ဂ်ံဳးစ္ႏွင့္ လပ္ဖ္လင္ သံမဏိ 

ေကာ္ပိုေရး” တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္အမႈ၊
 ● “ဟဲ့ဗားရင္း” ႏွင့္ “ေဒးဗစ္” တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြါးသည့္အမႈ၊
 ● “စတီးဝပ္ စက္ပစၥည္း ကုမၸဏီ” ႏွင့္ “ေဒးဗစ္” တို႔အၾကားျဖစ္ပြါးသည့္အမႈ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

    ဆက္ဆံမႈအစီအစဥ္သစ္ပါ ေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ (ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရ) အမိ်ဳးသားအစိုးရမွာ အဆင့္အသီးသီးရိွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရေတာ့သည္။ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ျဖတ္ 
ေက်ာ္ရန္  “ႏိုင္ငံေရး ယႏၲယားမ်ား” (Political machines) ကုိ အားထားရသကဲ့သုိ႔ ေဒသဆိုင္ရာ 
အစိုးရမ်ားသည္လည္း အျခားေသာ အလႊာမ်ားကဲ့သုိ႔ တူညီေသာအဆင့္အတန္း အခြင့္အေရး 
ရရိွၾကသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ဗဟိုအစိုးရ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္၍မရဘဲ ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ 
ခြင့္ ရၾကျခင္းကိုဆိုသည္။)
   ယခင္က ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတုိ႔မွာ ကဲြကဲြျပားျပား စည္းျခားထားသကဲ့သုိ႔ ရိွခဲ့သျဖင့္ 
“အထပ္သားကိတ္မုန္႔” ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ျခားနားထားေသာ စည္းမ်ား မႈန္ဝါးသြားေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖက္ဒရယ္ဝါဒ (Cooperative federalism) ကို “မာဘယ္ကိတ္မုန္႔” 
ႏွင့္တူသည္ဟု ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့ၾကေလသည္။
   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖက္ဒရယ္ဝါဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ “ကူညီေရးေထာက္ပံ့ေငြ” 
(Grants in aid) အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ “အမိ်ဳးအစားလုိက္ခြင့္ျပဳေငြ” (Categorical grants) အျဖစ္ေပး 
အပ္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြသံုးစဲြမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက ပိုမိုခ်ဳပ္ ကိုင္လာေလေတာ့သည္။

ဖက္ဒရယ္ ဝါဒသစ္ (New Federalism)
   အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုမွာ ၂ဝ ရာစု ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏွင့္ ၂၁ ရာစု အစပိုင္းတြင္ 
ေပၚလာသည့္ “ဖက္ဒရယ္ဝါဒသစ္” (New Federalism) ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဝါဒမွာ သမၼတ 
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ေရာ္နယ္ရီဂင္ (၁၉၈၁-၈၉) ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ 
တစတစျပန္ေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဝါဒအရ မူလက ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားသို႔ က႑အလုိက္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သုံးစဲြရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထားရိွခဲ့ေသာ္လည္း ရီဂင္က ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသုိ႔ အလုံးအရင္းလုိက္ 
ခြင့္ျပဳေငြမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္သံုးစဲြမႈ အစီအစဥ္ကို ၎တို႔ဖာသာ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  ဖက္ဒရယ္ဝါဒသစ္ကုိ တခါတရံ “ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး” ဝါဒ 
(States’ Rights) ဟုေခၚေဝၚ သံုးစဲြေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အတြင္းသေဘာမ်ားမွာ 
ကဲြျပားျခားနားပါသည္။ ၂ဝ ရာစု အလယ္ပိုင္းေလာက္က ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ား အခြင့္အေရး 
လႈပ္ရွားမႈ (States’ Rights movement) မွာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ (Civil Rights 
movement) ကို ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။  ဖက္ဒရယ္သစ္ လႈပ္ရွားမႈမွာကား  စီးပြား 
ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပို္ဒ္ သုိ႔မဟုတ္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ က႑ကို  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ 
ေလသည္။
 ေရာ္နယ္ရီဂင္၏ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေတာ္လွန္ေရး” (Devolution Revolution) 
ဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီသစ္မွာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္အစပိုင္းမွ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ေလာက္ထိသာ ရွည္ၾကာ 
ခဲ့ေလသည္။
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 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အဆုိပါ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာအနက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သံုးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား သင္ခန္းစာ ရယူသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပ 
အပ္ပါသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား “Founding Fathers of the 
United States” အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံက်င့္သုံးရသည့္ အခ်က္မ်ား အနက္ ပထမ 
အခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ 
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လူမ်ဳိးႀကီး တစ္မ်ဳိးမွ လူမ်ဳိးငယ္ တစ္မ်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၊ လူဦးေရ မ်ားသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ လူဦးေရ 
နည္းသည့္ အျခားျပည္နယ္ တစ္ခုကုိ အႏုိင္က်င့္ ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ျခင္း၊ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳျခင္းတုိ႔ 
မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ 
အလြန္ကြာဟေသာ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္ႏွင့္ မိန္း ျပည္နယ္တုိ႔ကို အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဆီနိတ္တာ ႏွစ္ေယာက္စီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ကိုယ္စားျပဳျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ဥပေဒျပဳ 
ျပ႒ာန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီမွ တစ္ႏုိင္လုံးအတြက္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
တရားစီရင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ကို အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ ေကာင္တီ၊ ျမဴနီစပယ္ စသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို ခြဲျခမ္းပုိင္းျခား လႊဲအပ္ထားျခင္း (Division of 
Powers) ျဖစ္ပါသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား 
တုိင္းျပည္ “A nation of immigrants” သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ၾကသူမ်ား တည္ေဆာက္ 
သည့္ တုိင္းျပည္ “A nation built by immigrants” ဟု ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလွ်က္ 
ရွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ၊ ေဒသေပါင္းစုံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ 
ထားသည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သျဖင့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ 
တုိင္းျပည္ႀကီးကုိ တန္းတူရည္တူ ကုိင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံး ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ားကိုသာ က်င့္သံုးခြင့္ 
ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ ထိေရာက္မႈပုိရွိေစပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ႏုိင္နင္းကၽြမ္းက်င္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္လာပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ 
စမ္းသပ္ ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ 
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ေဘာင္အတြင္းမွ စူးစမ္း ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အျခားျပည္နယ္မ်ားက 
အတုယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားစြာအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ 
အလားတူ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ဖြဲ႔စည္းပုံေဘာင္တစ္ခုအတြင္း စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ 
ထြက္ရိွလာသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ကုိ အျခားျပည္နယ္မ်ားက အတုယူ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစပါသည္။ 
အကယ္၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကသာ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္မည္ 
ဆုိပါက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ ဆုိးက်ဳိး 
မ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါရွင္တန္ 
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ဒီစီတြင္ အေျခစုိက္သည့္ အစုိးရလက္တြင္ အာဏာအကုန္ အပ္ႏွံထားပါက အလက္စကာ 
ျပည္နယ္၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ စသည့္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေဒသရွိ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္အလြန္ေဝးကြာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရဟူသည္မွာ 
ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားသျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနရန္၊ ျပည္သူ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အခ်ိန္မေရြး သိရိွႏုိင္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံထားသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ေကာင္တီ 
ေကာ္မရွင္နာမ်ား၊ ေကာင္တီ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ ရွိေနခြင့္ကုိ ရရွိထားၾကပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ 
ေအာက္ပါ အတုိင္း အဆင့္ (၅) မ်ဳိးျဖင့္ ပုိင္းျခားသုံးသပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
(၁) ပထမတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကုိ ေပးထားသည့္ အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ အတိအက် စာျဖင့္ ျပ႒ာန္းၿပီး အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ား “Enumerated 
Powers” ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြဒဂၤါးမ်ား သြန္းေလာင္းျခင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ား ပုံႏွိပ္ 
ထုတ္ေဝျခင္းအာဏာျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) ဖက္ဒရယ္ အစိုးရကုိ ေပးထားသည့္ ဒုတိယအာဏာမွာ သြယ္ဝုိက္နည္းျဖင့္ ေပးထားသည့္ 
အာဏာ “Implied Powers” မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရမွ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

(၃) ဖက္ဒရယ္ အစုိးရကုိေပးထားသည့္ တတိယအာဏာမွာ ဆက္ခံထားသည့္ အာဏာ 
“Inherent Powers” ဟုေခၚပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရသည့္ အေမရိကန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံထားေသာ 
အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာမည့္ နယ္ေျမအသစ္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း၊ အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံျခင္း၊ သံခင္းတမန္ခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

(၄) စတုတၱအာဏာသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုကို တိတိက်က် 
ေပးမထားသည့္ အာဏာမ်ား၊ သြယ္ဝိုက္နည္းျဖင့္ ေပးထားျခင္းမရွိသည့္ အာဏာမ်ား၊ 
ဆက္ခံျခင္း အားျဖင့္ မရရွိသင့္သည့္ သီးသန္႔အရံ အာဏာမ်ား “Reserved Powers” 
ဟူသမွ်ကို ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားအား ေပးထားပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးယာဥ္မ်ား ဆုိင္ရာ လုိင္စင္ကိစၥမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
ေဒသႏၲရလုံျခံဳေရးအတြက္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္ 
အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ား ရရွိထားပါသည္။ 

(၅)  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရ တို႔အၾကား ထပ္တူျပဳအာဏာ 
“Concurrent Powers” မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အာဏာမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ တရား 
႐ုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
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ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္၊ ေကာင္တီ စသည့္ အခြန္မ်ား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္မဆုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ (Enumerated Powers, Implied Powers, Inherent Powers, Reserved Powers 
and Concurrent Powers) မ်ား ကုိ အျပည့္အစုံ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ 
ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ 
အာဏာ ငါးရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ 
လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 
အတိအက် ျပ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္ (Supreme 
Court) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အာဏာသည္ မည္သူ႔ထံတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက်ျပဌာန္္းျခင္း မရွိ 
ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာကုိ 
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အနက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
သမိုင္းဝင္သည့္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

McCulloch v. Maryland
မက္ကူေလာ့ ႏွင့္ မယ္ရီလဲန္း ျပည္နယ္အမႈတြင္ မက္ကူေလာ့သည္ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္၏ ေငြကုိင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္ကို မယ္ရီလဲန္း ျပည္နယ္အစုိးရမွ အခြန္ ေကာက္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေငြကုိင္ ျဖစ္သူ မက္ကူေလာ့က အခြန္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရပါသည္။ 
ဗဟုိတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္မာရွယ္မွ မယ္ရီလဲန္း ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္ကို 
အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ကာ မက္ကူေလာ့ကို အႏုိင္ေပး ခဲ့ပါသည္။ မက္ကူေလာ့ 
အား တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ အႏုိင္ေပးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
ဖြဲ႔စည္းပုံအရ “လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ခ်က္” ကုိ အေျခခံၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
သည္ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ျခင္း “National Supremacy” သေဘာတရားအရ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္ကုိ 
ျပည္နယ္အစုိးရမွ အခြန္မေကာက္ႏုိင္ဟုဆုိကာ အႏုိင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Gibbons v. Ogden 
 အျခားထင္ရွားသည့္ အမႈတစ္ခုမွာ နယူးေယာက္ျပည္နယ္တဝုိက္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္း ဂစ္ဘြန္ (စ) ႏွင့္ ေအာ့ဒဲန္ တို႔ အမႈျဖစ္ပါသည္။ 
ေအာ့ဒဲန္ကုိ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးၿပီး၊ ဂစ္ဘြန္ (စ) ကုိ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပါသည္။ အဆိုပါ 
အမႈတြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္မာရွယ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စီးပြားလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
“Interstate Commerce” ကို အေျခခံၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ လိုင္စင္ထုတ္ 
ေပးသည့္ ဂစ္ဘြန္ (စ) ကုိ အႏုိင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ အႏုိင္ေပးရျခင္းမွာ အဆိုပါ ေရေၾကာင္း 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းသည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းအတြင္း “Intrastate 
Commerce” လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ က်န္သည့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားကိုပါ ကူးလူးဆက္သြယ္ကာ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလုပ္ငန္း 
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အဆင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ အႏိုင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား
 တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ား 
ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ စာတမ္းမ်ားတြင္ တင္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအတြင္း ရယူထားသည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ အခ်ဳိ႕သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံ၍တည္ေဆာက္ရျခင္း အႏွစ္သာရ (Essence) အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
၁။  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား အေျခခံတည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ 
အၾကား အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာမွီးခြင့္ “Life, Liberty and 
Pursuit of Happiness” တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး စည္းလံုးမႈကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း “Justice, Liberty 
and Equality” တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ 
သင့္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အတင္းအဓမၼအားျဖင့္ စည္းလုံးမႈကို တည္ေဆာက္ရန္ 
ႀကိဳးစားမႈမ်ားကုိ ယခုအခါ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ 
အၾကား တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း မရွိသေရြ႕ ျပည္ေထာင္စုလည္း 
တည္ၿမဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ စည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္း တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလည္း တည္တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
၂။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရနည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရမ်ားသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားအၾကားျဖစ္ေစ၊ ပထဝီနယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔သည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ား အၾကားျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူမ်ားစုျဖင့္ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳျခင္း 
“Tyranny of Majority” မရွိေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ ကြန္ကရက္၏ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဆီနိတ္တာ အမတ္ ႏွစ္ဦးစီ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သကဲ့သုိ႔  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း 
ျပည္နယ္ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ လူဦးေရမ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တူညီသည့္ ကိုယ္စား 
ျပဳမႈကို ဖက္ဒရယ္စနစ္အား အေျခခံလွ်က္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ဖန္တီးထားရွိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။
၃။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္လည္း ပထဝီအေနအထားအရ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ကူးလူးဆက္ဆံေရး အလြန္ 
ခက္ခဲသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသင့္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ 
ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ မွ်တစြာျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ 
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အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား၊ အမ်ဳိးသားနယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ 
ေက်းရြာမ်ား စသည္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း အာဏာ 
တုိ႔ကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ထုိက္သင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ 
အပ္ႏွင္းသင့္ပါသည္။
၄။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား 
တုိင္းျပည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ မတူကြဲျပားသည့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားစြာ စုစည္းေနထုိင္သည့္ 
တိုင္းျပည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ ႂကြယ္ဝစြာရွိၾကသျဖင့္ အဆုိပါ ထူးျခားသည့္ဂုဏ္အင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္သုဥ္းမသြားရန္၊ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္တုိ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံ 
သည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။
၅။  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ခက္ခဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ 
ျပည္နယ္ အသီးသီး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုက္႐ုိက္ကိုင္တြယ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေနျပည္ေတာ္ 
အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိသာ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ 
မ်ား အသီးသီးမွ သက္ဆုိင္ရာ က႑အသီးသီးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံ 
သည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားအၾကားျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ေဒသႏၲရမ်ားအၾကားျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏၲရမ်ား အၾကားျဖစ္ေစ အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝျခင္း၊ ပုိင္းျခားျခင္း အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
၆။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား 
အသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းမွ စူးစမ္း 
ေလ့လာျခင္း၊ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စမ္းသပ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ အတုယူႏုိင္သကဲ့သို႔ 
ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိလည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္ၾကရန္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၲရမ်ားျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ တရားစီရင္ခြင့္မ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံလွ်က္ ထုိက္တန္စြာ ေပးအပ္ 
ထားသင့္ပါသည္။ 
၇။  ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပုိင္းျခားျခင္းႏွင့္ အသံုးခ် ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင့္ ၅ ဆင့္ျဖင့္ ခြဲျခားထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပုိင္းျခားထားသင့္ 
ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စာျဖင့္ 
အတိအက် ျပ႒ာန္းထားသည့္ အာဏာမ်ား “Enumerated Powers” ကန္႔သတ္ကာ ထားရွိ 
သင့္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ အတိအက် ျပ႒ာန္း 
မထားေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္နည္းအားျဖင့္ နားလည္က်င့္သံုးသင့္သည့္ “Implied Powers” 
မ်ားလည္း ရွိသင့္ပါသည္။ သြယ္ဝိုက္ နားလည္က်င့္သံုးသင့္သည့္ အာဏာမ်ားရွိသကဲ့သို႔ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဆက္ခံရမည့္ အာဏာမ်ား 
“Inherent Powers” မ်ားလည္း ရွိသင့္ပါသည္။ ဖက္ရယ္ျပည္ေထာင္စုအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အထက္ပါ အာဏာသုံးရပ္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကိုေထာက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား 
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ထပ္တူျပဳအာဏာ (Concurrent Powers) မ်ားလည္း ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 
အထက္ပါ အာဏာ (၄) ရပ္တြင္ မပါဝင္သင့္သည့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိသည့္အာဏာမ်ား 
(Residual or Reserved Powers) အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအား 
ေပးထားသင့္ပါသည္။ 
 ျပည္နယ္မ်ားအား ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ က်န္ရွိ 
သည့္ အာဏာဟူသမွ် အႂကြင္းမဲ့ ပုိင္ဆိုင္ရမည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုအား ေပးအပ္ 
ထားသည့္ အာဏာ ၃ ရပ္ ႏွင့္ ထပ္တူျပဳအာဏာတြင္ မပါရွိသည့္ အာဏာမ်ား အခ်ဳိ႕ သည္လည္း 
တရား႐ုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု၏ 
သြယ္ဝိုက္အာဏာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ခံအာဏာမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အေရးပါေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား မ်ားစြာပါရွိေနသကဲ့သို႔ မပါရွိေသးသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ တုိးတက္ထြန္းကားသည့္ ႏုိင္ငံ၊ ဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံ၊ 
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္လိုသူတိုင္း အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာင္းမြန္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူသင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ အျခားဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ား၏ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ရယူသင့္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို 
ပုိင္းျခားခဲြေဝ ရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအာဏာ၊ ျပည္နယ္အာဏာႏွင့္ ထပ္တူျပဳအာဏာ 
သုံးမ်ဳိးကုိသာ မစဥ္းစားသင့္ပါ။ က်န္သည့္ အာဏာမ်ားစြာရွိသည္ကုိလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္မ်ား မည္မွ်ဖြဲ႔စည္းရမည္ ဆုိသည္ထက္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္သင့္ 
ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားတြင္ စာအားျဖင့္ ျပ႒ာန္း ထားသည္ 
ဆိုသည့္အခ်က္ထက္ အဆိုပါေရးသား ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္မည့္ 
တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံး၏ အခန္းက႑ကုိ အထူးအေလးထား စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
 ကမာၻေပၚရွိ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား အသီးသီးတြင္ က်င့္သံုးေနၾကသည့္ မည္သည့္ စနစ္ကို မဆို 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပုံေသကားခ်ပ္ ကူးယူအသံုးခ်၍ မျဖစ္ႏုိ္င္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး 
ေနသည့္ စနစ္မ်ား ကို အဘယ္ေၾကာင့္ က်င့္သံုးရသည္၊ က်င့္သုံးရသျဖင့္ မည္သည့္ အားနည္းခ်က္ 
အားသာခ်က္မ်ား ရွိသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးပါက မည္သည့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ 
ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားေထာက္႐ႈႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
အေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ် တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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       ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာ ေဝါဟာရကုိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္မွာ 
၁၉၆ဝ-၆၁ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္က ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ 
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း အသံလႊင့္႐ံု ခန္းမေဆာင္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္မူ 
ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးကို စတင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ အဆိုပါ 
အသံလႊင့္႐ံုမွာပင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုစဥ္က တည္ဆဲ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္အသစ္ေရးဆဲြေရးျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အဆုိပါ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၁ ႏွင့္ ၂ဝ၂ တုိ႔တြင္ ျပည္နယ္ 
မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္ၿပီး (၁ဝ) ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခဲြထြက္လုိက 
ခဲြထြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။
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   သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း 
လိုက္သည့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္မူေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒလည္း တပါတည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ကား ဖက္ဒရယ္ 
ဆိုသည္မွာ ခဲြထြက္ေရးျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိကာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ 
တားျမစ္သည့္ေခတ္ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္ေျပာဆုိ 
ေဆြးေႏြးသိျမင္ခြင့္ မရခဲ့ၾကေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္ 
ေဝါဟာရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း ေလ့လာေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ထိုစဥ္မွစ၍ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္ 
ဟုဆုိႏိုင္သည္။ 
     ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ၾကာ ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ 
မ်ားႏွင့္အတူ ယခုအခါ ျပန္လည္ရွင္သန္ခြင့္ရခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ေသရြာမွ ျပန္လာသူကဲ့သို႔ 
ပစၥဳပၸန္ကို ေကာင္းစြာသိမွတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ ဂမူးရွဴးထိုး ျဖစ္ေနပံုရေလသည္။
   ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေဝးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခြင့္ ရလာၾကျပန္ 
ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေကာင္းေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ေဆြးေႏြးပဲြႏွစ္ခု၏ အဓိကျခားနား 
ခ်က္မွာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္စဥ္က တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ဖိတ္ၾကားျခင္းမရိွသျဖင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ ယခု ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ 
တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အျပင္ တည္ဆဲ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆဲြေရးမွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
မရလွ်င္ မျဖစ္သည့္ အေနအထားေအာက္တြင္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခု က်င္းပ 
ေနေသာ ေဆြးေႏြးပဲြေၾကာင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာျပန္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္ရန္ 
အေနအထားေတာ့ မရိွပါေခ်။

NLD အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္
 NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပမည္၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ကုိခ်ီတက္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာလုိက္ေသာအခါ၊ ပင္လုံ 
ညီလာခံလုိ႔ နာမည္တပ္ရင္ ခဲြထြက္ခြင့္ပါေပးရမည္ ဆိုေသာ အသံမ်ား ဆူညံလာခဲ့သည္။ ထင္မွတ္ 
ထားသည့္အတုိင္းပင္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ စတင္က်င္းပေသာအခါ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔တခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႕ကပါ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား 
အလုိက္ ကုိယ္စားျပဳသည့္  ျပည္နယ္ကုိယ္စီဖဲြ႔၍ အားလုံးတန္းတူေရး အေျခခံမူျဖင့္ ပူးေပါင္းတည္ 
ေဆာက္ၾကမည့္ ဆုိဗီယက္ေခတ္ပုံစံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Ethnofederalism) ကို တင္ျပလာၾက 
သည္မ်ားရိွခဲ့သည္။
    အေၾကာင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ဝိဉာဥ္ေသဆံုးသြားေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တဝိုက္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရး 
သမားတို႔ အာ႐ံုထားၾကသည္မွာ ဆိုဗီယက္၏ လူမိ်ဳးတုိင္း တန္းတူေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ 
ရိွေရး အေျခခံမူေအာက္တြင္ စိတ္တူကုိယ္တူပူးေပါင္းကာ ခဲြထြက္လုိက ခဲြထြက္ခြင့္ရိွသည့္ 
ဖက္ဒရယ္ပုံစံျဖစ္သည္။  ၆၂ ခုႏွစ္တဝိုက္က ဖက္ဒရယ္အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ 
ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးေသာ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္၊ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္၊ ကေနဒါဖက္ဒရယ္ စသည္တုိ႔ 
အေပၚ အာ႐ံုမေရာက္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ လူမိ်ဳးကုိ 
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အေျခမျပဳသည့္ျပင္ ခဲြထြက္ခြင့္လည္း မပါဝင္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပံုရေလသည္။
     ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (၆) ရက္ က်င္းပေသာအခါတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခဲြမထြက္ရ” ဆိုေသာ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ၾကရသျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေန 
သည့္ အျခားအခ်က္ (၇) ခ်က္ကိုပါ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဘဲ ေနာက္ပိုင္းမွ ေဆြးေႏြးရန္ 
ခ်န္ထားခဲ့ၾကရသည္။
     သို႔ျဖစ္၍ ဆိုဗီယက္ေခတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ - လူမိ်ဳးအေျချပဳ တန္းတူညီမွ်သည့္ သမၼတႏိုင္ငံ 
မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းေသာ (Ethnofederalism) ႏွင့္ (Right to secession) ေခၚ ခဲြထြက္ခြင့္ အဆက္ 
အစပ္ကို ေလ့လာၾကည့္မိသည္။         

ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ဆိုရွယ္လစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္
     ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မဟာေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဇာဘုရင္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ 
ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကုိ တည္ေထာင္လိုက္သည္။ 
ဆုိဗီယက္ ယူနီယံသည္ ဇာဘုရင္၏ ပေဒသရာဇ္ အင္ပိုင္ယာကုိ ဆက္ခံၿပီး၊ စတုရန္းမိုင္ ၈.၆ သန္း 
(စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၂.၄ သန္း) က်ယ္ဝန္းသည့္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံးေသာ တုိင္းျပည္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။
      ဆိုဗီယက္ယူနီယံကုိ သမၼတႏုိင္ငံ (၁၅) ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး၊  ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်မႈရိွသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံမူအရ လြတ္္လပ္ေသာ 
ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ပူးေပါင္း ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
က်င့္သံုးသည့္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။ စတင္ဖဲြ႔စည္းသည့္ စာခ်ဳပ္ (The treaty of the creation of USSR -1922) 
ပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ရိွသည္ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားသည္။ တဖန္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္  
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈)၊ ပုဒ္မ [၇၂] တြင္လည္း ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ 
အသိအမွတ္ ျပဳထားေလသည္။
     တည္ေထာင္ၿပီးသည္မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မ်ားအထိ၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ခဲြထြက္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား မေပၚခဲ့ေခ်။
      သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မီေခး ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္၊ ဒီမိုကေရစီ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ ပဲရယ္စႀတိြဳက္ကာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေပၚလစီဂလပ္စ္ 
ေနာ့တုိ႔ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
ထိုႏွစ္ထဲတြင္ပင္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ တဝွမ္းလံုးရိွ သမၼတႏိုင္ငံ (၁၅) ခုတြင္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ရာ လစ္သူေရးနီးယား၊ အက္စ္တုိးနီးယားႏွင့္ လတ္ဗီးယားတုိ႔ အပါ 
အဝင္ သမၼတႏိုင္ငံ (၆) ခုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ 
   ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရလာသည့္ လစ္သူေရးနီးယန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ 
(ဆာယူဒစ္-Sajudis) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဗီေတာတပ္စ္ လင္န္ဗားဂ်စ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ 
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ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ၾကၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ 
ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာေလသည္။ သူ႔ေနာက္တြင္ အျခားေသာ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ 
သမၼတႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အက္စ္တိုးနီးယားက မတ္လ (၃ဝ) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ 
လတ္ဗီးယားက ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ အသီးသီး လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခဲ့ 
ၾကသည္။ အဆုိပါ (၃) ႏိုင္ငံမွာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ စတင္ဖဲြ႔စည္းစ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံက တိုက္ခုိက္ 
သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ခဲြထြက္သည္ဟု မေၾကျငာဘဲ လြတ္လပ္ၿပီဟု 
ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
      ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ေဘာရစ္ယဲ့ဆင္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ 
ေလသည္။    

ၿပိဳကဲြမႈကို မတားဆီးႏိုင္ၾကၿပီ
   ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္၏ ေပၚလစီမ်ားေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿပိဳကြဲသြားမည္ကိုမလုိလားေသာ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒုတိယသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ KGB ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကာ ဂိုဘာ 
ေခ်ာ့ဗ္ထံမွ အာဏာသိမ္းယူရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္နီေတာ္က 
မေထာက္ခံသျဖင့္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ရံႈးနိမ့္သြားေလသည္။ 
       ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဆိုဗီယက္သမၼတႏိုင္ငံ (၁ဝ) ႏိုင္ငံက 
ခဲြထြက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၾကၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနေသာ ယူကရိန္းက 
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပခဲ့ရာ မဲေပးသူ ၉ဝ% က ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ ခဲြထြက္ရန္ မဲေပးခဲ့ၾက 
ေလသည္။
     ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း လႊတ္ေတာ္က ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
စာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္ၿပီး ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေန 
ေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံးကိုလည္း တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုတ္ 
သိမ္း လိုက္ေလသည္။  
    သမၼတႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅) ခု စုေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖဲြ႔တည္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ 
အႀကီးဆံုးေသာ ႐ုရွားဆုိဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္ ဖက္ဒေရးရွင္းက ခဲြထြက္လုိက္သည့္ အခိ်န္ 
ကတည္းက ၿပိဳကြဲေတာ့မည္ ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတႀကီး ျဖစ္ေသာ 
ဂိုဘာေခ်ာ့ဖ္၏ အာဏာမွာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္၏ အျပင္ဘက္နားသုိ႔ပင္ သက္ေရာက္မႈ မရိွေတာ့ေခ်။
   သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ဆိုဗီယက္သမၼတ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္သည္ 
သမၼတရာထူးကုိ စြန္႔လြႊတ္လိုက္ၿပီး အာဏာအားလုံးကို ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းသမၼတ ေဘာရစ္ယဲ့ဆင္ 
အား လဲႊအပ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ေလသည္။         

ဘာေၾကာင့္ ၿပိဳကဲြ
   ဆိုဗီယက္ယူနီိယံ ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ 
သြားၾကၿပီး ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ဆုိက္ခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္ ျပည္ 
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ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္း ႏိုင္ငံမ်ားသာမက အေရွ႕ဥေရာပ ဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ေဟာင္းမ်ားတြင္ပါ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်လ်က္ ႀကီးမားေသာ ကပ္ေဘးသင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းျခင္း 
မွာ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားေသာ မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးထက္ ပိုမိုဆုိးရြားသည္။ ဆင္းရဲျခင္း၊ 
စီးပြားေရးအရ မညီမမွ်ျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ ၁၉၈၈-၈၉ မွ ၁၉၉၃-၉၅ တုိ႔အၾကားတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္သည္။  
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႐ုရွားစီးပြားေရးကပ္ေဘး မက်မီကပင္လ်ွင္ ႐ုရွား၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကဲြမီ အရင္ႏွစ္မ်ား၏ ထက္ဝက္သာရိွေတာ့သည္။
    ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၅၇% 
က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြသြားမႈကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး ၃ဝ% က ဝမ္းနည္းမႈ 
မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႐ုရွားသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားက လူငယ္မ်ားထက္ ပို၍တမ္းတၾကသည္။ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလက ယူကရိန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတစ္ခုတြင္ 
၅ဝ% က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြမႈကို ဝမ္းနည္းသည္ဟု တံု႔ျပန္ၾကသည္။
         ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကဲြသြားမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ 
အားၿပိဳင္မႈစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၏ လက္ရိွ 
သမၼတ ပူတင္၏ မွတ္ခ်က္စကားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။
        ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က၊ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ေျပာဆိုရာတြင္ 
ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမႈမွာ လီနင္၏ သမၼတႏိုင္ငံမ်ား ခဲြထြက္ခြင့္ရိွသည္ ဆုိသည့္ သေဘာ 
ထားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပစ္တင္ေျပာၾကားေလသည္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံကုိ စတင္တည္ေထာင္သူ 
ဗလာဒီမာ လီနင္က “ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆုိသည္မွာ တစံုတရာ ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမွာ 
မွားယြင္းၿပီး၊ သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္တည္ရိွခြင့္ ျဖစ္သည္ ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမွသာ မွန္ကန္သည္” 
ဟု ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ “ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ၌ 
၎တြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ (ရီပတ္ဘလစ္) သမၼတႏိုင္ငံမ်ားအား ခဲြထြက္ခြင့္ကုိပါ အသိအမွတ္ 
ျပဳေလသည္။
   ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ (The treaty of the creation of USSR) ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု 
ဖဲြ႔စည္းျခင္း စာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးပုဒ္မ ၂၆ တြင္ သမၼတႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ 
ခဲြထြက္ခြင့္ရိွသည္ဟု ဆိုထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းေရးသားျပ႒ာန္းသည့္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ခဲြထြက္ခြင့္ကို ဆက္လက္ထည့္သြင္း 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
     သမၼတပူတင္၏ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားက္ို ဖတ္လုိက္ရေသာအခါ စာေရးသူတြင္ ေမးစရာေမးခြန္း 
တစ္ခု ရိွလာသည္။ 
    “လီနင္ေခတ္ ေနာက္ပုိင္းလူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ အဆုိပါခြဲထြက္ခြင့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 
ေစာေစာစီးစီး မျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသနည္း” ဟူ၍…. ။
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 အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးၾက 
သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမည္မွ်သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုး 
ေနၾကသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားတြင္ 
ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မရွိၾကပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ၂၅ ႏုိင္ငံသည္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားကလည္း 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္တြင္ က်င့္သုံးေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုး 
ေနၾကသည္ဟု ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ကြယ္လြန္သြားသည့္ ဖက္ဒရယ္ပညာရွင္ ဒယ္နီယယ္ 
ဧဇာရာ၏ အဆုိအရဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တစ္နည္းမဟုတ္ 
တစ္နည္းက်င့္သုံးေနသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
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ဆုိသည္မွာ ပုံေသကားခ်ပ္ တြက္ယူမရသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ေကာင္းက်ဳိးအေထြေထြ ရွိသကဲ့သို႔၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ပုံေသကားခ်ပ္ တြက္ယူမရသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ 
အဆုိး အေကာင္း ဒြန္တြဲေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား၊
ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ခြဲေဝက်င့္သုံးေစျခင္း စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ပါရွိၾကသည့္ ေဒသႏၲရအသီးသီးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာကို တိက်စြာ ပုိင္းျခားျခင္း (Division of Powers) 
ျပဳထားေသာေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ခုတည္းက ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ထားသည့္အာဏာမ်ားကုိ တဖန္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး (Executive)၊ 
ဥပေဒျပဳေရး (Legislature)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး (Judicature) တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝၿပီး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို တိက်စြာ ခြဲေဝျခင္း (Separation of Powers) ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ား 
ေပၚေပါက္ေရးကုိ ဟန္႔တားေစပါသည္။ ထိုမွတဖန္ တိက်စြာ ပုိင္းျခားေပးထားသည့္ အာဏာသံုးရပ္ 
အတြင္း အာဏာရွင္ ထပ္မံမေပၚေပါက္လာေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ သံုးခုအၾကားတြင္ 
အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း (Check and Balance of Powers) ျပဳထားျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို 
ဟန္႔တားသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး က႑တြင္ 
အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳေရး က႑တြင္ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္သူျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ေရး 
က႑တြင္ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္သူျဖစ္ေစ မိမိလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳခြင့္မရွိႏုိင္ရန္ 
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားျပဳထားသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ စတင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ တည္ရွိျခင္းကို တားျမစ္ႏုိင္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေဒသႏၲရ 
အစိတ္အပုိင္းဆုိင္ရာ အစုိးရအသီးသီး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကို အေျခခံတည္ထြင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစုိးရထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားပါက 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းကို အားေပးရာေရာက္သျဖင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရမ်ားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပး 
သကဲ့သို႔၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တဖန္ ျပန္လည္ ခြဲေဝေပး 
ျခင္းျဖင့္ မွ်တသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ က်င့္သံုးျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ဆုိေသာ 
ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမွန္သမွ်ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၊ ေဒသႏၲရ 
အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစုိးရမ်ားအၾကား တိက်စြာ သတ္မွတ္ ခြဲေဝပုိင္းျခားျခင္းအားျဖင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အခန္းက႑ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို 
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ရရွိႏုိင္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္အေျခခ်ရာ ေဒသႏၲရအဆင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာက႑မ်ား၊ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ က႑မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
ေပၚလစီခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္ျဖစ္ေစ 
ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းကို ဖက္ဒရယ္စနစ္က လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း 
ႏုိင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားကို 
ရရွိေစပါသည္။ (လက္ေတြ႕ဥပမာျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို “ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေအာက္ ႏုုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ 
တစ္ေန႔တာ ဘဝ” ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္႐ႈပါ)
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရထံတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအားလံုး ပုံအပ္ 
မထားရွိျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏၲရမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
၎တို႔ နိစၥဒူဝ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ထိေရာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာျခင္း၊ လူပင္ပန္းသက္သာျခင္း 
တုိ႔ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏၲရ ယူနစ္ တစ္ခုႏွင့္ တခုအၾကား 
ေဒသႏၲရ ယူနစ္အသီးသီး၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ မတူညီသည့္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး 
ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း၊ အတုယူျခင္း၊ 
က်င့္သုံးျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္ 
အခဲမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ယူနစ္အဆင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ 
ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ရရွိသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရယူနစ္တစ္ခုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသကဲ့သို႔ 
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတခုလုံးအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 
အျခားလူမ်ားထံမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရယူက်င့္သံုးျခင္း၊ ရလဒ္ဆိုးမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္ေစသည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ 
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လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ပုိမုိထိေရာက္ေစပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ 
သေဘာထား ထပ္တူျဖစ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ သေဘာထားထပ္တူ ျဖစ္သည့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္ရွိျခင္းစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ 
စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားအား လက္ခံသည့္ အျခားဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ အေျခခ် 
ေနထုိင္ခြင့္ ရွိျခင္းအားျဖင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အစုိးရအသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔ တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိျခင္း၊ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေနသည့္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဝးကြာသည္ 
ဗဟုိအစုိးရထက္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပုိမုိသိရွိႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံကုိ အာ႐ုံစုိက္ျခင္း၊ 
ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္း စသည့္လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
 ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေဒသႏၲရမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုမွ တဖက္သတ္ ပယ္ဖ်က္မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံး 
သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကၽြန္ပုို္င္ဆိုင္သည့္ စနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ပါရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးမွသာ အဆုံးသတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရ ရရွိထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ ကြာဟသည့္ ေဒသႏၲရမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား) အၾကား 
တြင္ မမွ်တမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေျခခံပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး 
ကိစၥတုိ႔ သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေဒသႏၲရ (ျပည္နယ္မ်ား) ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါက 
ဆင္းရဲသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
အၾကားတြင္ အေျခခံပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးဆိုင္ရာ မမွ်တမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ 
ပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား နည္းပါးေနသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ အခြန္ျမင့္မားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမႈဖူလႈံေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္းမြန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၌ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။
 ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအၾကားတြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
ႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတို႔တြင္ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။ အလားတူ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 
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ဥပေဒအရ အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ ေဒသႏၲရမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား) အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ 
အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ အခြန္ေငြေလ်ာ့ေပါ့ၿပီး ၎တို႔ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးႏုိင္ 
ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ မက္လံုးမ်ား မေပးႏုိင္သျဖင့္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားနည္းေစႏုိင္ပါသည္။ ခ်မ္းသာ 
သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုမွ အေျခခ်ေနထိုင္လိုျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ 
ကြာဟသည့္ ျပႆနာႏွင့္ အျခားလူမႈစီးပြားျပႆနာမ်ားစြာလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလည္းစင္သည့္ စနစ္မဟုတ္သည္ကုိ 
သိရွိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္း 
ခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ထည့္တြက္ စဥ္းစားထားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေနအထားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏုိင္ပါရန္ 
အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ပုံတူကူးခ်ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ တူညီသည့္ ဖက္ဒရယ္ သီအုိရီမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္း သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္ အနည္းငယ္ကုိ မွ်ေဝတင္ျပလုိက္ရပါသည္။
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     ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား ဆိုရွယ္လစ္ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးမ်ားကို အေျချပဳသည့္ 
သမၼတႏိုင္ငံမ်ား အသီးသီးစုေပါင္းထားသည့္ ဆုိဗီယက္ပံုစံ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 
ျဖစ္သည္။  ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား ဆိုရွယ္လစ္ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ 
ကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ တည္ေထာင္သည္။ ၎တြင္ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ က႐ိုးရွား၊ 
မက္ဆီဒိုးနီးယား၊ မြန္တီနီးဂ႐ိုး၊ ဆလိုေဗးနီးယားႏွင့္ ဆားဗီးယားဟူသည့္ ရီပတ္ဘလစ္ (သမၼတ 
ႏိုင္ငံ) (၆) ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ဆားဗီးယားအတြင္းတြင္ ဗိုဂ်္ဗိုဒီးနားႏွင့္ ကိုဆိုဗိုဟု 
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ေခၚတြင္သည့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု ပါဝင္ေသးသည္။ အသီးသီးေသာ 
ရီပတ္ဘလစ္ (၆) ခုတြင္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ကြန္ျမဴနစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (League of Communists of 
Yugoslavia) ၏ ပါတီဌာနခဲြ အသီးသီးရိွၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းအၾကားရိွ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ဖက္ဒရယ္လယ္ဗယ္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) တြင္ ေျဖရွင္းၾကသည္။
    ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ယူဂိုဆလားဗီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳးမွာ လူဦးေရ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္း အျခားလူမိ်ဳးမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအတုိင္း   ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။
    ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနားတြင္ အဓိက ေနထုိင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ားမွာ ေဘာ့စနီယား 
လူမ်ိဳး ၃၉.၅% (၁.၆သန္း)၊ ဆာ့ဗ္ လူမိ်ဳး ၃၂% (၁.၃ သန္း)၊ က႐ုတ္ ( Croats) ၁၈.၄% (ဝ.၇၆ 
သန္း) ႏွင့္အျခား လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
  က႐ိုးရွားတြင္ အဓိက ေနထိုင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ားမွာ က႐ုတ္လူမိ်ဳး ၇၅.၁% (၃.၅ သန္း)၊ 
ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး ၁၁.၆% (ဝ.၅၃ သန္း) ႏွင့္ အျခားလူမိ်ဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
    မက္ဆီဒိုးနီးယားတြင္ အဓိက ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ မက္ဆီဒိုးနီးယန္းလူမိ်ဳး ၆၇% 
(၁.၃ သန္း)၊ အယ္လ္ ေဘးနီးယန္းလူမိ်ဳး ၁၉.၈% ( ဝ.၃၈ သန္း)၊ ဆာ့ဗ္လူမ်ိဳး ၂.၃% (ဝ.
ဝ၄၅သန္း) ႏွင့္ အျခားလူမိ်ဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
   မြန္တီနီးဂ႐ိုးတြင္ အဓိက ေနထိုင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ားမွာ မြန္တီနီးဂ႐ိုးလူမ်ိဳး ၆၈.၅% (ဝ.၄ 
သန္း)၊ ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး ၃.၃% (ဝ.ဝ၂ သန္း)၊ ေဘာ့စနီးယားလူမ်ိဳး မူဆလင္ ၁၃.၄% (ဝ.ဝ၈ သန္း)၊ 
အယ္ေဘးနီးယန္း လူမ်ိဳး ၆.၅% (ဝ.ဝ၄ သန္း) ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
      ဆလုိေဗးနီးယားတြင္ အဓိကေနထုိင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ားမွာ ဆလိုေဗးနီးယားလူမိ်ဳး ၉ဝ.၈% 
(၁.၇သန္း)၊ က႐ုတ္ လူမ်ိဳး ၂.၉% (ဝ.ဝ၅၄ သန္း)၊ ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး ၂.၃% (ဝ.ဝ၄ သန္း) 
ႏွင့္အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
       ဆာဗီးယားတြင္ အဓိကေနထိုင္ၾကေသာ လူမိ်ဳးမ်ားမွာ ဆာ့ဗ္လူမ်ိဳး ၇၇.၃% (၆ သန္း)၊ 
ဟန္ေဂရီလူမ်ိဳး ၅% (ဝ.၄ သန္း)၊ ေဘာ့စနီးယားလူမိ်ဳးမူဆလင္၂% (ဝ.၁၆ သန္း) ႏွင့္ အျခား 
လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 ဆားဗီးယား အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာ ကုိဆိုဗို ျပည္နယ္တြင္ အယ္လ္ေဗးနီးယား လူမိ်ဳးမွာ 
၁.၂ သန္းရိွၿပီး (၇၇.၄ %)   ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳးမွာ ဝ.၂၃၇ သန္း (၁၄.၉၃%) သာ ရိွသည္။
 ဗိုဂ်္ဗိုဒီးနာတြင္ အဓိကေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး ၅၄.၄% (၁.၁ သန္း)၊ 
ဟန္ေဂရီလူမိ်ဳး ၁၈.၉% (ဝ.၃၉ သန္း)၊ က႐ုိးရွန္းလူမ်ိဳး ၅.၉ % (ဝ.၁၂ သန္း)၊ ဆလိုဗက္ ၃.၄ % 
(ဝ.ဝ၇ သန္း) ႏွင့္ အျခားလူမိ်ဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
     ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဆာ့ဗ္လူမ်ိဳး ၃၆.၃% (၈.၁ သန္း)၊ က႐ုတ္လူမိ်ဳး 
၁၉.၇% (၄.၄ သန္း)၊ ေဘာ့စနီးယားမူဆလင္ ၈.၉% (၂ သန္း)၊ ဆလိုေဗးနီးယန္း ၇.၈% (၁.ဂ 
သန္း)၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား လူမိ်ဳး ၇.၇% (၁.၇ သန္း)၊ မက္ဆီဒိုးနီး ယန္းလူမိ်ဳး ၆% (၁.၃ သန္း)၊ 
မြန္တီနီးဂ႐ိုးလူမ်ိဳး ၂.၆% (ဝ.၅၈ သန္း) ႏွင့္အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။                

သမၼတ တီတိုး လက္ထက္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယားႏိုင္ငံ
       သမၼတတီတိုးလက္ထက္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား၏ စီးပြားေရးစနစ္မွာ စီမံကိန္းခ် ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကုိင္သည့္ စနစ္ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ စီးပြားေရးစနစ္အၾကား အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ၿပီး ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ 
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ကာလမ်ားသည္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ႏိုင္ငံအတြက္ ေရြႊေရာင္ကာလမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ 
တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆.၁၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ၉၁ %၊ အခမဲ့ေဆးဝါးကုသခြင့္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္း 
၇၂ ႏွစ္ ရိွသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။
      သမၼတတီတိုးက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ျပ႒ာန္းလ်က္ ရာသက္ပန္ 
သမၼတတာဝန္ကိုယူၿပိီး၊ သူကြယ္လြန္သည့္ေနာက္တြင္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား သမၼတတာဝန္ကုိ 
ယူဂိုဆလပ္ သမၼတအဖဲြ႔ (Yugoslav Presidency) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုအဖဲြ႔ကုိ 
မူလက အဖဲြ႔ဝင္ (၂၃) ဦး ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ရာမွ (၉) ဦးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ အဖဲြ႔ဝင္ 
(၉) ဦးမွာ ရီပတ္ဘလစ္ (၆) ခုႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ (၂) ခုတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက်စီႏွင့္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား ကြန္ျမဴနစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ (၁) ဦး တို႔ ျဖစ္သည္။ ဆာဗီးယား 
ရီပတ္ဘလစ္အတြင္းရိွ ကိုဆိုဗုိႏွင့္ ဗိုဂ်္ဗိုဒီးနာ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုကိုလည္း ဆာဗီးယား လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ဗီတိုအာဏာ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
   ထို႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံအားျဖည့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ 
ဖက္ဒရယ္ယူနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရီပတ္ဘလစ္ (၆) ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ 
က်င့္သုံးခြင့္ရိွၾကၿပီး၊ ဖက္ဒေရးရွင္းႀကီး (ျပည္ေထာင္စုႀကီး) အေနျဖင့္ကား အေျခခံဥပေဒအရ 
လဲႊအပ္ေပးထားသည့္ သီးျခားျပႆနာ ကိစၥမ်ားေပၚတြင္သာ အာဏာရိွေလသည္။
    ထို႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက ဂိ်ဳးဇစ္ဘေရာ့တီတုိးကုိ အမည္နာမ ေဖၚျပလ်က္ 
သက္ဆံုးတုိင္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ သမၼတ တီတုိး 
ကြယ္လြန္သည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အလွည့္က် သမၼတ တာဝန္ယူသည့္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ 
ေလသည္။    

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္
  ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္ ပါဝင္ေလရာ၊ ပထမအေျခခံမူတြင္ 
-“ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ဆိုသည္မွာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ လူမိ်ဳးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ 
သမၼတ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ညီရင္းအစ္ကုိပမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး အေျခခံမူအေပၚတြင္ 
တိတိက်က်ရိွေသာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္၊ ခဲြထြက္ခြင့္အေပၚ အေျခခံသည့္ လူမိ်ဳးတိုင္း၏ 
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ၾကသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။
   ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ရီပတ္ဘလစ္မ်ားအား ခဲြထြက္ခြင့္ အပါအဝင္ 
ျဖစ္ေသာ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပးအပ္ထားေလသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား အမိ်ဳးသားႏိုင္ငံမ်ား (Nations 
of Yugoslavia) က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕က မိမိသေဘာတခုတည္းျဖင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ထား 
ျပန္ေလသည္။ 
 ပုဒ္မ ၅ တြင္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယား၏ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက 
(သမၼတႏုိင္ငံ) ရီပတ္ဘလစ္အားလံုးႏွင့္ (ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ) ျပည္နယ္အားလံုး သေဘာ 
တူညီမႈရိွရမည္ဟု ဆုိထားသည္။ ပုဒ္မ ၂၈၃ အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ခြင့္ကို 
ယူဂိုဆလပ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွင္းထားသည္။ 
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 သို႔ျဖစ္ေလရာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒသည္၊ ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ယူနစ္ တခုတည္း 
သေဘာျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွ-မရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၊ သမၼတႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရ အားလံုး သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ လိုအပ္ - မလိုအပ္ စသျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေခ်။
 ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတတီတိုး ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္၊ ယူဂိုဆလပ္ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 
အမ်ိဳးသားေရး ပဋိပကၡမ်ားမွာ စတင္ႀကီးထြားလာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ 
မ်ားအၾကား စစ္ေအးတိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်သြားျခင္းက  
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ က်ဆံုးသြားၿပီဆိုသည္ကုိ သက္ေသျပခဲ့သည္။ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား၏ အက်ပ္ 
အတည္းမ်ားမွာ စစ္ေအးကာလအတြင္း အေရွ႕ဥပေရာပရိွ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား အားနည္းလာျခင္း 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ လွ်က္ရိွၿပီး ယူဂိုဆလပ္ ကြန္ျမဴနစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ သေဘာတရားေရးရာအရ ၾကံ႕ခိုင္မႈ 
မရိွေတာ့ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လူမ်ိဳးမ်ား ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ 
မူဝါဒေၾကာင့္ ဗဟိုဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ေပ်ာ့ည့ံအားနည္း လာကာ စိန္ေခၚလာေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္နင္းႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ေခ်။
 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ကုိဆုိဗိုႏွင့္ ဗိုဂ်္ဗိုဒီးနာတုိ႔သည္ ဆာဗီးယားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤအေျခခံဥပေဒအရ ဆားဗီးယားသမၼတႏိုင္ငံက 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အာဏာမရိွေတာ့ေခ်။
 အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း က႐ုတ္ လူမိ်ဳး-
ဆလိုဗင္းလူမိ်ဳးစသည့္ ဖက္ဒရယ္သမားမ်ားႏွင့္ (အဓိကအားျဖင့္) ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး တျပည္ေထာင္ 
သမားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ တုိးပြားလာေနသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အားေပ်ာ့ 
လာေသာ အေျခအေနက ယူဂိုဆလပ္ဗီးယားကို လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း တစ္ခု 
ပံုစံသို႔ တြန္းပို႔ေနေလသည္။ ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားကတည္းက စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိနဲ႔ေသာ ေဒသမ်ား အၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားလာမႈက ႏိုင္ငံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ 
ထိခိုက္လာေစခဲ့သည္။ အဖံြ႔ၿဖိဳး အတုိးတက္ဆုံး ျဖစ္သည့္ က႐ိုးရွားႏွင့္ ဆလုိေဗးနီးယားတုိ႔က 
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို 
လက္မခံ ျငင္းဆန္ၾကေလသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ဆလုိေဗးနီးယား ေဒသ၏ လူထုထင္ျမင္ခ်က္မွာ 
ခဲြထြက္ၿပီး သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္းက ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အတူပူးတဲြေနထုိင္ျခင္းထက္ 
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႔အတူ ယူဂိုဆလပ္တြင္ 
အတူပူးတဲြေနထိုင္ျခင္းက သူတို႔အတြက္ ဘာမွ်အက်ိဳးမရိွဟု ဆင္းရဲေသာ ကိုဆိုဗို ျပည္နယ္က 
ယူဆသည္။ ကုိဆိုဗိုေဒသမွာ အယ္ေဘးနီးယန္း လူမိ်ဳးအမ်ားစုေနထုိင္ၿပီး ၎၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ဒုတိယ 
ကမာၻစစ္အၿပီးကာလက တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၇ % ရိွခဲ့ရာမွ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၂၇% 
သာရိွေတာ့သည္။
 ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုိဆိုဗုိ အယ္လ္ေဘးနီးယားမ်ားက သူတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ျပည္နယ္ကုိ အေျခခံဥပေဒဝင္ သမၼတႏိုင္ငံ(ရီပတ္ဘလစ္) အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟု 
စတင္ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ ကိုဆုိဗိုျပည္နယ္ရိွ အမ်ားစု အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမ်ားႏွင့္ ကိုဆုိဗို 
ဆာ့ဗ္ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလံုးလိုလို တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ ဆားဗီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၌ ဆလိုဗုိဒန္ မီလိုဆီးဗစ္ အာဏာရလာသည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈ 
တသီတတန္းျဖင့္ ကုိဆုိဗို၊ ဗိုဂ်္ဗိုဒီးနာႏွင့္ မြန္တီနီးဂ႐ိုး တုိ႔အေပၚ လက္ေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ပါဝါလည္း 
ရိွလာသည္။ မိီလိုဆီးဗစ္သည္ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ရီပတ္ဗလစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဆလိုေဗး 
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နီးယားႏွင့္ က႐ိုးရွားတုိ႔မွ ဒီမိုကေရစီလုိလားသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး 
သည္။ ၎တုိ႔က အေရွ႕ဥေရာပ၏ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ဒီမိုကေရစီ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား 
ကြန္ျမဴနစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ၿဖိဳခဲြပစ္လုိက္ေလသည္။ ဤသည္ႏွင့္ 
တဆက္တည္းတြင္ ပါတီစုံဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳ 
လိုက္ရေလသည္။            

အမိ်ဳးသားေရးဝါဒေအာင္ပဲြ သို႔မဟုတ္ ခဲြထြက္ျခင္း
 ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆုံးပါတီစံု ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မီလုိဆီးဗစ္ႏွင့္ 
မဟာမိတ္မ်ား အႏိုင္ရရိွသည့္ ဆားဗီးယားႏွင့္ မြန္တီနီးဂ႐ိုးတို႔မွအပ အျခားေသာ ရီပတ္ဘလစ္ 
(၄) ခုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ခဲြထြက္ေရးလုိလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ႐ံႈးနိမ့္ၾကေလသည္။ 
အမိ်ဳးသားေရးသမားမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထုိးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာလည္း ျပင္းထန္သထက္ 
ျပင္းထန္လာသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆားဗီးယားႏွင့္ မြန္တီနီးဂ႐ိုးတို႔မွအပ အားလုံးေသာ သမၼတ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာလာၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆာဗီးယား ရီပတ္ဘလစ္ 
အျပင္ဘက္ရိွ တျခားေသာ ရီပတ္ဘလစ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဆာ့ဗ္လူနည္းစု၏ အေျခအေန 
မွာ မေရမရာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ လူမိ်ဳးေရးပဋိပကၡမ်ား တသီတတန္းႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယူဂို 
ဆလပ္စစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေလေတာ့သည္။ ပထမပိုင္း က႐ိုးရွား၌ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လူမိ်ဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္သည့္ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနားတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားသည္။ 
စစ္ပဲြေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတြင္ နာတာရွည္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား က်န္ရစ္ 
ခဲ့သည္။

ယူဂိုဆလပ္စစ္ပဲြမ်ား
 ယူဂုိဆလပ္စစ္ပဲြမ်ားမွာ ၁၉၉၁ မွ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္အတြင္း ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ဆုိရွယ္လစ္ 
ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏုိင္ငံၿပိဳကြဲရာမွ လူမိ်ဳးေရးကိုဗဟိုျပဳသည့္ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပါတီစံု 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အႏိုင္ရသည့္ အမိ်ဳးသားေရးပါတီမ်ားက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရီပတ္ဘလစ္ 
အသီးသီး၏ လြတ္လပ္ေရးကိုေၾကျငာၿပီး ခဲြထြက္ၾကသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳၾက 
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသစ္မ်ားအတြင္းရိွ လူနည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဆာ့ဗ္၊ က႐ုတ္ႏွင့္ အယ္လ္ေဘး 
နီးယန္း) ၏ ျပႆနာမ်ားမွာ မေျဖရွင္းရေသးဘဲရိွေနေသးသည္။
         အစပိုင္းတြင္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ (JNA) က ခဲြထြက္သည့္ အစိုးရမ်ားကို 
ေခ်မႈန္းျခင္းျဖင့္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားတစ္ခုလုံး၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းလုိသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း (JNA) ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္မွာ ဆာ့ဗ္အမိ်ဳးသားေရးကုိ လံႈ႔ေဆာ္ၿပီး ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳးမ်ား၏ 
ညီညြတ္ေရးကို အသံုးခ်လိုေသာ ဆာ့ဗီးယားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဆလိုဗိုဒန္ မီလိုဆီဗစ္၏ ၾသဇာ 
ေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိ 
ဆာ့ဗ္လူမိ်ဳး မဟုတ္ေသာ ဆလိုဗင္းမ်ား၊ က႐ုတ္မ်ား၊ ကိုဆိုဗို အယ္လ္ေဗးနီးယန္းမ်ား၊ ေဘာ့စ္ 
ညက္မ်ား (ေဘာ့စ္နီးယန္း) ႏွင့္ မက္ဆီဒိုးနိိီးယန္းမ်ားက စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသျဖင့္ JNA တပ္မေတာ္မွာ 
ဆာ့ဗ္တပ္မေတာ္ သက္သက္အျဖစ္သာ ေရာက္ရိွသြားေတာ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ 
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အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ဆာ့ဗ္မ်ားအေနျဖင့္ ယူဂိုဆလပ္ဗီးယားကို ျပန္လည္ တည္ေထာင္လိုစိတ္ 
မရိွၾကေတာ့ဘဲ က႐ိုးရွားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားတုိ႔မွ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မဟာ 
ဆားဗီးယား ႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္သာ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္ဆုိသည္။ တျခားေသာ “မဟာ 
အယ္လ္ေဘးနီးယား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရး” ႏွင့္ “မဟာက႐ုိးရွားျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး” 
ရည္မွန္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကလည္း စစ္ပဲြသုိ႔ ပူးေပါင္းလာၾကသည္။
      ယူဂိုဆလပ္စစ္ပဲြမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ပဲြမ်ား 
အနက္ လူမိ်ဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အျပင္းထန္ အရက္စက္ဆုံးေသာ စစ္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ 
ေဖာ္ျပၾကေလသည္။
 အကူးအေျပာင္းကာလ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာစင္တာ (International Center for 
Transitional Justice) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယူဂိုဆလပ္စစ္ပဲြတြင္ လူေပါင္း ၁၄ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုေလသည္။
 ယခင္ ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားႏိုင္ငံမွာ ယခုအခါ ေဘာ့စ္နီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဘီးနားႏိုင္ငံ၊ က႐ိုးရွား 
ႏိုင္ငံ၊ မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏိုင္ငံ၊ မြန္တီနီးဂ႐ိုးႏိုင္ငံ၊ ဆလုိေဗးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆားဗီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ 
ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ (၇) ႏိုင္ငံ ကဲြထြက္သြားေလသည္။ 
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 ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး (The Right for Secession) သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ 
ပညာရပ္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္သည့္ ႏုိင္ငံ ဟူ၍ မရွိပါ။ 
ယခင္ယူဂုိစလားဗီးယား ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲျခင္း၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အီသီ 
ယိုးပီးယားမွ အက္စထရီးယား ခြဲထြက္ျခင္းတုိ႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အေရးကုိ ျပ႒ာန္းထားျခင္းထက္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရပါသည္။ 
ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရးကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အခြင့္အေရး (Cons-
titutional Right)  သို႔မဟုတ္ သဘာဝ အခြင့္အေရးကေပးေသာ ေတာ္လွန္ပုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 

INDIVISIBLE 
MYANMAR

ကုိယ္ပုိင္ 
ျပ႒ာန္းခြင့္

ပင္လုံစိတ္ဓာတ္
(ပူးေပါင္းေရး)

အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသား

အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ 

ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
ဘာသာေရး 

အေျခမခံသည့္ 
ႏိုင္ငံ

ပါတီစံု 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္

အမ်ိဳးသား 
တန္းတူေရး

ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု
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(Natural Rights of Revolution) ဟု လက္ခံသျဖင့္ ၁၈၆ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
ေတာင္ပုိင္း ျပည္နယ္ ၁၁ ခုသည္ ခြဲထြက္ၿပီး (Confederate States of America) ကို 
ထူေထာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ခြဲထြက္ျခင္းကို မလိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မွ ျပည္တြင္းစစ္ကို အႏုိင္ရ သျဖင့္ အဆိုပါ 
ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း 
ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကိစၥရပ္တစ္ခုသာ 
ျဖစ္ပါသည္။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁ဝ) ပုဒ္မ ၂ဝ၁ မွ ၂ဝ၆ အထိ 
ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳသည့္အခ်ိန္အထိ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး 
ကိစၥကို ေလးနက္စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား မရွိသေလာက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိခင္ ရွမ္း/ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အဆုိပါကိစၥကုိ ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းအနည္းငယ္ ရွိသည္ကိုသာ 
သိရွိရသည္။ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္း/ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထပ္မံေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ခ်င္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လက္ခံၾကသည္ ဆိုသည့္ 
မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အေၾက 
အလည္ ေဆြးေႏြးျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ေတာင္းဆိုသည့္ ဘက္က 
ေတာင္းဆိုရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကအလည္ 
ရွင္းျပျခင္း မျပဳခဲ့သကဲ့သုိ႔၊ အေတာင္းဆိုခံရသည့္ ဘက္ကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မေတာင္းဆုိ 
သင့္ေၾကာင္း အေၾကအလည္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ 
ေနသည္။ 
 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး 
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြး 
သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရွိရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အခန္း (၁ဝ) တြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ အေၾကအလည္ 
ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ပါဝင္လာျခင္း မဟုတ္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (The Frontier Areas Commission of Enquiry) ဆုိင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တင္ျပၾကသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ တင္ျပခဲ့သည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ပါဝင္လာျခင္းသည္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ 
အေရးကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းလိုသူမ်ားႏွင့္ မလိုလားသူမ်ားအၾကား အေၾက 
အလည္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါဝင္လာသည့္အခ်က္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ပါသည္။
 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို တားျမစ္သည့္ 
ဥပေဒကို ပုဒ္မ (၁ဝ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အမ်ဳိးသား 
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ညီလာခံက်င္းပၿပီး ၁၄ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူ ေရးသားျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ 
ပါသည္။ ၁၄ ႏွစ္တာ ၾကာသည္ဆုိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံကို မရပ္မနား ဆက္တိုက္ 
က်င္းပခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းဌာနမ်ားမွ အသိေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံက်င္းပေနသည့္ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ဥပေဒအမွတ္ 
၅/၉၆ “အမ်ိဳးသား ညီလာခံကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္သည့္ ဥပေဒ” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ စဥ္းစားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ အတိအက်မသိပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၉၆ ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထား ပါဝင္ႏုိင္မႈကို အားနည္းေစသည္ဆိုသည့္ ေထာက္ျပ 
ခ်က္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး 
ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းမွာလည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ 
အေရး ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ရွမ္းဖက္ဒရယ္မူဟု လူသိမ်ားေသာ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စာတမ္းအေပၚ သေဘာထား အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ား 
ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ 
ဖြဲ႔စည္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦး၏ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အေပၚ 
သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲသြားမည္ကို မလို 
လားျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး အတူတကြပူးေပါင္းေနထုိင္လုိျခင္း စိတ္ထားရွိ သူမ်ား၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္မသိရွိႏုိင္သည့္ အျခား အေၾကာင္း 
အရာမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈  ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အေရးကုိ တားျမစ္သည့္ ပုဒ္မ ပါရွိလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ 
ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္း ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝ၈  ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ 
ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ တားျမစ္ျခင္းအား ထည့္သြင္းေရးသားျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿပိဳကြဲေရးကို အားေပးျခင္း မျဖစ္ေစသကဲ့သို႔၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးကိုလည္း အားေပးျခင္း 
မျဖစ္ေစပါ။ ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးကို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခု 
စလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုကုိ အတူတကြ တည္ေဆာက္ ပုိင္ဆိုင္ၾကသူမ်ားအၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ား 
ရွိေနျခင္းကုိသာ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တားျမစ္ျခင္းအစား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ မၿပိဳကြဲေရးကို ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကြဲေရးကုိ လုိလားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး စဥ္းစားေဆြးေႏြးရွာေဖြ 
ျခင္းသည္သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆပါသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ 
ထူေထာင္ၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ 
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ႏုိင္ငံမ်ား၊ လက္ရိွရင္ဆုိင္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ႏုိင္ငံမၿပိဳကြဲေရးကုိ ခြဲျခမ္း၍ မရႏုိင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားပုိင္းျဖတ္ မရႏုိင္ေသာဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္ရွိေသာ “Indivisible” 
စကားရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သုံးစြဲျပ႒ာန္းၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စု 
မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၊ 
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားရင္ဆိုင္ေနဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ Afghanistan, Albania, Algeria, Nepal, Spain, Egypt, Czech Republic, 
Finland, France, Italy, Portugal, Venezuelan, Thailand ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ 
“Indivisible” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲျခင္းကို 
တားဆီးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ မၿပိဳကြဲေရးကို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း 
အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး လုံးဝဥႆံု တည္ၿမဲေနရမည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၃၅ 
ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အက္ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ 
အသက္မဝင္ေတာ့ပါ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၃) 
ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အသက္မဝင္ေတာ့ပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အသက္မဝင္ေတာ့ပါ။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
အသက္မဝင္ေတာ့ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသက္မဝင္သည္ႏွင့္ အဆိုပါ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ မၿပိဳကြဲေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲခြင့္ျပဳသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုကို 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းထက္ ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကြဲေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကုိင္ ေတာင္းဆိုလာ 
ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကြဲေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားကို ထြန္းကားေစျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၏ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရး 
ထြန္းကားေရးသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၏ အျခားအေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတို႔ကို မထိပါးသည့္ ကုိယ္ပုိင္ 
ျပ႒ာန္းခြင့္ကို က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္သည့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကြဲေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ 
တည္ေဆာက္ၾကမည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုသည္ ၿပိဳကြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ အၿမဲ တည္ၿမဲေန 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေစကာမူ 
အထက္ပါ အုတ္ျမစ္မ်ား မခုိင္မာပါက ျပည္ေထာင္စု တည္ၿမဲမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဖိဳခြဲ 
မရေသာ၊ ခြဲျခားပုိင္းျဖတ္မရေသာ (Indivisible Myanmar) ကို အထက္ပါ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
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 ၁၇၈၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ စတင္အတည္ျပဳ 
လက္ခံက်င့္သုံးၿပီးကတည္းက ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလာကတြင္ လူႀကိဳက္ 
မ်ားလာေသာ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္လာေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ႏိုင္ငံေရး 
သိပၸံပညာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာစရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈတြင္လည္း 
သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရိွလာပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဖက္ဒရယ္ပညာရွင္ ဒင္နီယယ္ 
အီေလဇာ (Daniel Elazar) က “ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူနဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားဟာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး 
ေလထုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွတဲ့အျပင္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိတာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ မွ်ေဝအုပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္းကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ အတိုင္းအတာ တစံုတရာအထိ ႏိုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈ 
ရရိွဖို႔ အတြက္ ပံုစံထုတ္ထားတာျဖစ္လို႔   ပိုပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာေနပါတယ္” ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလအထိ ၂၇ ႏိုင္ငံရိွေလၿပီ။
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     အိႏိၵယဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အဂၤလိပ္ ကုိလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကုိ ျပန္လည္ 
ေျခရာေကာက္ ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ တျပည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က အိႏိၵယ 
တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သည့္အတြက္ သူတို႔အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ အတြင္း 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စတင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အိႏိၵယအစိုးရ 
အက္ဥပေဒ ၁၉၃၅ (Government of India Act, 1935) ကုိ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းသည္ မလဲႊ 
မေရွာင္သာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွ ရေတာ့မည္ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို သက္ေသျပ 
လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယခင္က အိႏိၵယအစိုးရ အက္ဥပေဒ မွန္သမ်ွမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္ 
ျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒတြင္ စီရင္စုမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယ ျပည္နယ္မ်ားကုိ ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၁၉၃၅ အက္ဥပေဒက 
အိႏိၵယအစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္ပုံစံ အေျခခံကုိ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အက္ဥပေဒက ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရႏွင့္ စီရင္စုမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား) အၾကား ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကို ခဲြေဝေပးထားသည္။ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္္ေစေရးႏွင့္ မတူ 
ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးထားသည္။ အက္ဥပေဒက ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္နယ္မ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန ္လိအုပသ္ညဆုိ္ေသာအျမငမွ္ာ 
အိႏိၵယ လြတ္လပ္ေရး မရမီကပင္ တည္ရိွခဲ့သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ 
အိႏိၵယအေျခခံဥပေဒမွာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အေျခခံမူ 
မ်ားကို အေသးစိတ္က်ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
 လက္ရွိအိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒမွာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ 
ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္၊ အိႏိၵယအစိုးရအက္ဥပေဒ ၁၉၃၅ 
ကို အစားထုိးျခင္းျဖင့္ စတင္အသက္ဝင္သည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ အိႏိၵယအေျခခံဥပေဒမွာ ကမာၻ 
ေပၚတြင္ အရွည္ဆံုးေသာ အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုေလ့ရိွသည္။ လက္ရိွအေျခခံ ဥပေဒတြင္ နိဒါန္းႏွင့္ 
အခန္း ၂၅ ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၄၄၈ ခု၊ ဇယား ၁၂ ခု၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ ၅ ခု၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း ၁ဝဝ 
ပါရိွသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔က 
အာဏာသက္ဝင္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အခန္း ၁၅ ခန္း၊ 
ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၇ ခု၊ ဇယား ၅ ခု ပါဝင္သျဖင့္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မအေရအတြက္အရ ဆိုလ်ွင္ အိႏိၵယ 
အေျခခံဥပေဒထက္ ပိုမိုရွည္လ်ားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ စကားခ်ပ္။)
 အေျခခံဥပေဒအရ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ဟူ၍ 
အစုိးရႏွစ္ရပ္ တည္ရိွသည္။ အစိုးရႏွစ္ရပ္သည္ တစ္ခုကုိတစ္ခု လႊမ္းမိုးျခင္းမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ 
မတူကဲြျပားေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒ၏ ဇယား(၇)တြင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၃) ခုပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ 
ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ အၿပိဳင္ဥပေဒျပဳစာရင္း (Concurrent list) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရ 
မ်ားသည္ ပိုင္းျခားထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားရိွၾကသည္။
       လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ျဖစ္ၿပိီး ျပည္နယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Rajya 
sabha) ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေသာ ေအာက္လြႊတ္ေတာ္ (Lok sabha) 
တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္အစုိးရထက္ပိုမိုေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားယူထားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းသည္ ျပည္နယ္ 
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ဥပေဒျပဳ စာရင္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ၾကြင္းက်န္ 
ဥပေဒျပဳအာဏာ (Residual Powers) ကုိလည္း 
ျပည္ေထာင္စုက ရယူထားသည္။
     အိႏိၵယအေျခခံဥပေဒကို အိႏိၵယပါလီမန္က 
လြယ္ကူစြာပင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ က႑ အေတာ္ 
မ်ားမ်ား ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါလီမန္သည္ ျပည္နယ္ 
မ်ား၏အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္မလိုေပ။ ျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္လည္း ဂ်မူးႏွင့္ ကက္ရွမီးယားမွလဲြ၍ 
သီးျခားအေျခခံ ဥပေဒမရိွေပ။ ျပည္နယ္မ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး က႑ 
တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းထားရိွၿပီးျဖစ္လွ်င္ ျပည္နယ္က 
ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္း၍ မရေပ။ ျပည္နယ္မ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္(Rajya 
sabha) တြင္ ျပည္နယ္တိုင္းက ညီမွ်ေသာ 
ကိုယ္စားျပဳမႈမရဘဲ၊ လူဦးေရပိုမ်ားေသာ 
ျပည္နယ္ (ဥတာပရာဒက္ရွ္) က လူဦးေရပိုနည္း 
ေသာ ျပည္နယ္ ( ဆစ္ကင္း) ထက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ပိုမိုရရိွသည္။
   ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္သည္ အေျပာင္း 
အလဲရိွႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား 
တြင္ ဗဟုိအစိုးရသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားထက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပိုမ်ားသည္။ ျပည္နယ္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Governor) မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း
   ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းဆိုသည္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္ကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ 
ရိွသည့္ က႑မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ အဝန္း 
အဝုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳ 
စာရင္းတြင္ အမိ်ဳးအစားေပါင္း ၁ဝဝ (ယခင္က 
၉၇ မိ်ဳး) ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔မွာ ကာကြယ္ေရး၊ 
လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမိီးေက်ာက္မ်ား၊ အႏုျမဴ 
စြမ္းအင္၊ ႏို္င္ငံျခားေရး၊ စစ္ပဲြႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
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ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား လဲႊေျပာင္းျခင္း၊ မီးရထား၊ သေဘၤာႏွင့္ ေရေၾကာင္း၊ 
ေလေၾကာင္း၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ အသံလႊင့္ 
လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး၊ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ 
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ေရနံ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ အစိုးရေငြစာရင္း စစ္ေဆးေရး၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဗဟုိတရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ သြင္းကုန္-ပို႔ကုန္ အခြန္ေငြ၊ ျပည္တြင္းခြန္၊ ေကာ္ပို 
ေရးရွင္း အခြန္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြန္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြန္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။   

ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္း
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းဆုိသည္မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာ က႑မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း တည္ရိွသည္။ ၎တို႔မွာ ယခင္က ၆၆ မိိ်ဳးရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ (၆၁) 
မိ်ဳးသာ ရိွေတာ့သည္။ ၎တိို႔မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ေျမယာေပၚလစီ၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ 
ေက်းလက္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက အထက္ေဖာ္ 
ျပပါက႑မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳရန္ အထူးအာဏာရိွသည္။ သို႔ေသာ္ တခိ်ဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္စာရင္းပါ 
က႑မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ပါလီမန္က ေထာက္ခံမဲ ၃ ပံု 
၂ ပံုရရိွရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၉၊ ၂၅ဝ၊ ၂၅၂ ႏွင့္ ၂၅၃ တုိ႔ပါ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဥပေဒျပဳခြင့္ 
ရိွသည္။  

အၿပိဳင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (Concurrent list)
   အၿပိဳင္ဥပေဒျပဳစာရင္းဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကပါ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ၎စာရင္းတြင္ ယခင္က (၄၇) မိ်ဳးသာရိွေသာ္လည္း 
ယခုအခါ (၅၂) မိ်ဳး ရိွသည္။ ၎တုိ႔မွာ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ ကြာရွင္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမွအပ ျဖစ္ေသာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈလဲႊေျပာင္းျခင္း၊ ပညာေရး၊ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္စာတန္း၊ အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဒဝါလီ 
ခံျခင္း၊ ယုံၾကည္လႊဲအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရား႐ံုး မေထမဲ့ျမင္ျပဳမႈ၊ 
စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း တုပျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အဆိပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
စိီမံကိန္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ အလုပ္သမား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတင္းစာ၊ 
စာအုပ္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။  

ႂကြင္းက်န္ေသာ က႑ (Residual subjects)
   အထက္ပါ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၃) ခုတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ က႑မ်ားကုိ ႂကြင္းက်န္က႑ 
(Residual subjects) ဟု ေခၚသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရဆုိလ်ွင္ အဆိုပါ 
ႂကြင္းက်န္က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ပါလီမန္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
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ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလည္း ျဖစ္ႏို္င္ၿပီး ျပႆနာ 
အလိုက္ မည္သို႔ခဲြျခားရမည္ဆုိသည္ကို ပုဒ္မ ၂၄၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒျပဳ စာရင္း(၃)
ခုတြင္ပါရိွေသာ က႑မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တိုးျဖည့္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၃၆၈ တြင္ 
ေပးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္အာဏာ (Constituent power) ရိွေသာ ပါလီမန္က 
ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံပံုသ႑ာန္ျဖစ္သျဖင့္ ပါလီမန္၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ အာဏာ (Constituent power) ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားေရးဆုိင္ရာ စီရင္ 
သံုးသပ္မႈ (Judicial review) မပါဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား မ်ားရိွၾကသည္။ 
ဥပေဒျပဳကိစၥမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ဗဟုိအစုိးရသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး/ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ (ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏  ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း မွလဲြ၍) ေခ်ဖ်က္ခြင့္ 
မရိွေခ်။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပည္နယ္အစိုးရတိုင္းက 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆ က 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ဗဟိုကခ်မွတ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရဟု တားျမစ္ထားသည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ အေျခခံဥပေဒ 
အတုိင္းလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါက ပုဒ္မ ၃၅၆ အရ သမၼတသည္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာ 
တည္ေသာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး အဆိုပါျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အရပ္ရပ္ကို ပါလီမန္၏ 
သေဘာတူခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရမည္ဟု ပုဒ္မ ၃၅၇ က ဆိုေလသည္။  

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
   အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၂ အရ ျပည္နယ္လူထုအတြက္ ျပည္နယ္တြင္း ရရိွႏိုင္သည့္ 
ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သံုးစဲြမႈတို႔ကုိ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ပုဒ္မ ၂၉၃ အရ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ လြတ္လပ္စြာ 
ေခ်းယူခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ အိႏိၵယဗဟုိအစုိးရ ရန္ပံုေငြမွျဖစ္ေစ၊ 
ဗဟိုအစိုးရ အာမခံခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထူးျခားေသာ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူခဲ့လွ်င္ ဗဟုိအစိုးရသည္ 
သူ၏ေခ်းေငြကာလကို ေလွ်ာ့ေပ့ါလိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနျဖင့္ 
ငါးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ဝ အရ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ရပ္တြင္ ဘ႑ာေရး 
အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရပါက ဘ႑ာေရးအေရးေပၚအေျခအေန (Financial 
emergency) ေၾကျငာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တုိင္ ဘ႑ာေရး အေရးေပၚ 
အေျခအေန ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ကေသာ္၎၊ ဗဟိုအစိုးရကေသာ္၎ 
ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ မရိွေသးေခ်။ ထိုသု႔ိေသာ အေရးေပၚ 
အေျခအေနကုိ ပါလီမန္က သာမန္အမ်ားစုမဲဆႏၵျဖင့္ ႏွစ္လအတြင္း အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး  
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ဘ႑ာေရးအေရးေပၚ အေျခအေန ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သမၼတက မေၾကျငာသ၍ သက္ေရာက္ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဘ႑ာေရး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟိုတရား႐ံုးမ်ား၏ တရားသူႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရဝန္ထမ္း 
အားလံုး၏ လစာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွန္သမွ် သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိအပ္သည္။ ဘ႑ာေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္လည္း သမၼတက 
ျပည္နယ္သို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
      ျပည္နယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမျဖစ္ေစဘဲ 
အခ်င္းခ်င္းအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ အျခားျပည္နယ္ 
တစ္ခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားပါက အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၁ အရ ျပည္ေထာင္စု 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ ခံယူရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ျမစ္ေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲြေဝ သုံးစဲြျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈကုိ ပုဒ္မ ၂၆၂ အရ ဖယ္ထုတ္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ 
အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ “Interstate River Water 
Disputes Act, 1956”  ဥပေဒ ရိွၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃ အရ သမၼတသည္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကားျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္ 
စုႏွင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေပၚလစီမူဝါဒမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေရး ေကာင္စီကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္သည္။
 နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလ်ွင္ အိႏိၵယအေျခခံဥပေဒသည္ အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစိုးရ 
ရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမိ်ဳးကို အေျချပဳ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ (Ethno 
federalism) မဟုတ္ဘဲ၊ လူမိ်ဳးႏွင့္ ေဒသ ဖဲြ႔စည္းမႈကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ မိိ်ဳးစပ္ Hybrid 
federalism (သုိ႔မဟုတ္) Territorial-ethnic federalism တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမိ်ဳး အမ်ားအျပားအၾကားတြင္ စည္းလုံး 
ညီညြတ္မႈႏွင့္ တည္တ့့ံခုိင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္မွာ အင္အားေကာင္းေသာ ဗဟို 
တစ္ရပ္ရိွဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ဧရာမလူဦးေရရိွသည့္ ႏို္င္ငံတစ္ခု၏ 
လူမႈစီးပြား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အင္အားေကာင္းေသာ ဗဟိုတစ္ရပ္ရိွဖို႔ လုိပါသည္။ အေျခခံ 
ဥပေဒကို စတင္ေရးဆဲြခဲ့သူမ်ားက ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ခဲြေဝေပးအပ္ထားသည့္ က႑ 
မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း အစုိးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း 
အတိုက္အခံျဖစ္သည္ထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ဆႏၵရိွခဲ့ၾကပါသည္။
   လက္ရိွအိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက “States are King” “ျပည္နယ္ေတြက ဘုရင္ပါပဲ။ ဒါက 
သိပ္ကုိ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အိႏိၵယရဲ႕ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ ျပည္နယ္ 
ေတြရဲ႕ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚတည္မီွေနၿပီး ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ တည္ 
ေဆာက္ပံုကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ား ပိုမိုရရိွလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။
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 (စကားဦး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၁၉၉၆ မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အထိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဘာသာရပ္မ်ား 
သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Prof. David C. Williams ၏ လက္ခ်ာ 
တစ္ခုမွ ရရွိခဲ့သည့္ ဗဟုသုတကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး လိုလား ေတာင့္တ 
ၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
 ကၽြန္ေတာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္က မြန္႐ိုးေကာင္တီ (Monroe 
County)၊ ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕ (City of Bloomington) မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ မြန္႐ုိးေကာင္တီမွာ 
ေကာင္တီအစိုးရ တစ္ခုရွိပါတယ္။ မြန္႐ုိးေကာင္တီ ထဲမွာမွ သီးျခားအစိုးရတစ္ခု သပ္သပ္ရွိတဲ့ 
ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕ ဆုိတာရွိပါတယ္။ မြန္႐ုိးေကာင္တီနဲ႔ ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕တို႔ အထက္မွာ အင္ဒီ 
ယားနား ျပည္နယ္ (Indiana State) အစုိးရတစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ရဲ႕ 
အထက္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ ရွိပါတယ္။
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မြန္႐ုိးေကာင္တီက ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္တစ္အိမ္ရွိပါသည္။ ဒီအိမ္ကို ကၽြန္ေတာ္ 
ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ (Property Law) အရ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဥပေဒကို 
အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ မြန္႐ိုးေကာင္တီ အစုိးရက 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က မြန္႐ိုးေရကန္သာရဲ႕ ေရေဝကုန္းတန္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ 
အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သဘာဝပတ္္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒေတြကို လိုက္နာရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ မြန္႐ိုးေကာင္တီအစုိးရကို ကၽြန္ေတာ့္ 
ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္ (Property Tax) ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခြန္ကရရွိတဲ့ 
ဘ႑ာေငြေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြတက္ေနတဲ့ ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း (Public School) ကုိ 
ေထာက္ပံ့ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က အိမ္ကေန ဘယ္မွ မထြက္ဘူး၊ အိမ္ထဲမွာပဲ 
ေနေနမယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွကုိ 
မရွိပါဘူး။
 သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ကေန ထြက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြကုိ ကားေမာင္းၿပီး 
ေက်ာင္းလိုက္ပုိ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကားေမာင္းတာ မြန္႐ိုးေကာင္တီက ပိုင္ဆုိင္ထိန္းသိမ္း 
စည္းၾကပ္ေနတဲ့ လမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြေက်ာင္းကို ေရာက္ပါၿပီ။ 
အဲ့ဒီေက်ာင္းက ေကာင္တီက ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ဘ႑ာေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ေက်ာင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္္ခ်က္ အမ်ားစုကုိ 
ေက်ာင္းက ေက်ာင္းအုပ္၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားနဲ႔ မိဘဆရာအသင္းက လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္း ျပကၡဒိန္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္၊ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္ေတြလုိ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကို ေကာင္တီ 
အဆင့္က လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပညာေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္လုိ တခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြကုိေတာ့ 
ျပည္နယ္အစုိးရ အဆင့္က လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္အထိ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္က 
လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကိစၥ နည္းနည္းေလးပဲ ရွိပါတယ္။
 ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းပို႔ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စာတိုက္ကုိသြားတယ္။ စာတုိက္ဟာ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက လုပ္ကိုင္ေနတာပါ။ အဲ့ဒီ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက 
ဖက္ဒရယ္ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက တို႔အၾကား စာပို႔စနစ္ေတြ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ 
စာခ်ဳပ္အရ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေပးတဲ့ ဌာနျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ စာတိုက္က ဝန္ထမ္းေတြဟာ 
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြသက္သက္ မဟုတ္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က တခ်ိဳ႕ပါဆယ္ထုတ္ေတြကို 
ပို႔လိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္လဲဖို႔ သြားေလွ်ာက္ ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြ 
အေနနဲ႔ စာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး က႑ေတြမွာ ဘာမွမပတ္သက္ၾကပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို စာတိုက္ကေနတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရနဲ႔ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔တစ္ေန႔လုံးမွာ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရနဲ႔ ဆက္သြယ္ ပတ္သက္ရတာဆိုလို႔ ဒီတစ္ခ်ိန္ပဲ ရွိပါတယ္။
 အခု ကၽြန္ေတာ္ ဘလူမင္းတန္ ၿမိဳ႕ထဲက အင္ဒီယားနား တကၠသုိလ္ကို ကားေမာင္းသြားပါၿပီ။ 
ကၽြန္ေတာ္ မြန္႐ိုးေကာင္တီက Recycling center တစ္္ခုကုိ ေရာက္ရွိပါၿပီ။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ပုလင္းနဲ႔ 
အမိႈက္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ကားေမာင္းေနရင္း ဥပေဒတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္က်ဴးလြန္ 
တယ္ဆိုရင္ မြန္႐ိုးေကာင္တီ ရဲေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို လာဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘလူမင္းတန္ ၿမိဳ႕နယ္ထဲကိုေရာက္လုိ႔ ဥပေဒတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲေတြက 
လာဖမ္းမွာပါ။ သူတုိ႔ကေနၿပီး အင္ဒီးယားနား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြအရ 
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တရားစြဲပါလိမ့္မယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကေတာ့ မူးယစ္ေဆး ကုန္ကူးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အဂတိ 
လိုက္စားမႈေတြလို အမႈအနည္းအက်ဥ္းကိုပဲ တရားစြဲဆုိမႈေတြ လုပ္ပါတယ္။
 ကၽြန္ေတာ္က အင္ဒီယားနား တကၠသုိလ္ရဲ႕ ဥပေဒဌာနက ပါေမာကၡျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒီး 
ယားနား ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ အဲ့ဒီတကၠသုိလ္ကုိ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္က 
ပိုင္ပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ ျပည္နယ္က ျပ႒ာန္းရမွာ 
ျဖစ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္တာ နည္းနည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစုိးရက 
တကၠသိုလ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေတြအားလုံးလိုလိုကုိ (Faculty) အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြဆီ လႊဲေပးထားၾကပါတယ္။ ဒီတကၠသိုလ္မွာပဲ ကိုယ္ပိုင္ ရဲအဖြဲ႕ေတာင္ 
ရွိပါေသးတယ္။ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အစိုးရဟာ တကၠသုိလ္တစ္ခုကို 
ထိန္သိမ္းကြပ္ကဲရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၎ရဲ႕ အဓိကအခန္းက႑ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ဖို႔ကုိပဲ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး လုပ္ပါတယ္။ ဥပေဒေက်ာင္းက သူ႔ရဲ႕က်ဴရွင္ေၾကးကို ကိုယ္တိုင္ပဲ 
သတ္မွတ္ ေကာက္ခံၿပီး ပုဂၢလိက အလွဴရွင္ေတြကေန ေငြေၾကးရရွိေအာင္ လုပ္တဲ့အတြက္ 
အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္က ႀကိဳက္သလုိ ထိန္းခ်ဳပ္မရတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။
 ဥပေဒေက်ာင္းမွာ (Faculty) အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ေက်ာင္းပရဝုဏ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နည္းဥပေဒျပဳျခင္းေတြ 
လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ (Faculty) အဖြဲ႔ဝင္ အစည္းအေဝးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မူဝါဒခ်မွတ္ဖို႔ 
ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် ေဆြးေႏြးမဲေပးဆံုးျဖတ္ ရပါတယ္။ အင္ဒီးယားနား ဥပေဒဌာနဆုိတာ 
ကၽြန္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိုးရတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ျဖစ္ေနတာကလည္း 
ကၽြန္ေတာ့္ကို အေတာ္ေလး ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္တဲ့ အစုအဖြဲ႔ကေန ဆံုးျဖတ္ 
လုပ္ေဆာင္ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မရင္းႏွီးတဲ့ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
အဖြဲ႕ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တကၠသုိလ္ရဲ႕ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေတြမွာ နက္နက္နဲနဲ မပါဝင္သင့္ဘူးလို႔ 
လက္ခံထားပါတယ္။ အလုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးေတြကို သူတုိ႔ေက်ာင္းမွာ သြားႀကိဳၿပီး 
သူတို႔ရယ္ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးရယ္နဲ႔ ညစာသြားစားၾကပါတယ္။ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးဟာ ျပည္နယ္ 
အစိုးရကေန လိုင္စင္ရထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိေတြက အစား 
အေသာက္ေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းရိွမရွိကို အခ်ိန္မွန္မွန္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး 
ေနရပါမယ္။ စားေသာက္ဆုိင္အတြင္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ 
လတ္တေလာကမွ ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ 
မည္သည့္ေနရာမွာမဆုိ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ တားျမစ္တဲ့ စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ထားလုိ႔ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ညစာေကာင္းေကာင္း စားၿပီးေတာ့ အိမ္ျပန္အနားယူၾကပါတယ္။
 အခုဆိုရင္ တစ္ေန႔လံုးမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၊ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္၊ မြန္႐ိုးေကာင္တီ၊ 
ဘလူမင္းတန္ၿမိဳ႕နဲ႔ အင္ဒီယာနာတကၠသုိလ္ေတြက ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္း 
ဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီးျဖစ္တာကို သတိျပဳမိၾကမွာပါ။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒက်င့္သံုးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒလိုက္နာစုိးမုိးေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး 
အစီအမံေတြ ျပတ္သားရွင္းလင္းမႈ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္စီျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူတစ္ဦးစီ 
ျဖစ္ေစ သူတို႔ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္၊ ဘာမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာကုိ သိၾကပါတယ္။ အစုိးရ အသီးသီးအေနနဲ႔ 
မိမိနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ အျခားအစိုးရတခုရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နယ္ပယ္ထဲကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ 
မရွိေအာင္ သတိထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာကုိ ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ကၽြန္ေတာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထဲမွာ ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ျပႆနာတစ္ခုခု ရွိၿပီဆုိရင္ 
ဘယ္အစိုးရအဆင့္ကို ေခၚရမလဲဆိုတာ သိပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္း တစ္ခုကုိ 
ႀကံဳတဲ့အခါ မြန္႐ုိးေကာင္တီ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ ဖုန္းေခၚတုိင္ၾကားရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဥပေဒေက်ာင္းမွာ 
ဘာသာရပ္ အသစ္တခုကုိ သင္ခ်င္ရင္ ဥပေဒေက်ာင္း (Faculty) အဖြဲ႕ဝင္ ေတြဆီ တင္ျပရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အနီးဆံုး အစိုးရေတြကပဲ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အရွိဆုံးဆုိတာ သတိထား 
မိၾကမွာပါ။ ေလွကားအဆင့္ဆင့္ တက္သြားေလေလ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ အစုိးရ အသီးသီးေတြရဲ႕ 
သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ နည္းသြားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္က အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ့စနစ္မွာ အခ်ိန္္အၾကာႀကီး 
ေနထုိင္အသက္ရွင္လာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္းက အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ ဘယ္သူ႔ထံကေန ဘာကို 
ေမွ်ာ္လင့္ရမလဲဆုိတာ သိေနၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ စနစ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ 
အေရးတႀကီး မွတ္္သားရမွာကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုကုိ ဒီဇိုင္းဆြဲထားတာ 
ေတာင္မွ ျပည့္စံုလံုေလာက္ဦးမွာ မဟုတ္္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မိတ္ေဆြေတြ၊ 
အိမ္နီးခ်င္းေတြက လက္ခံၾကတဲ့ စနစ္တစ္ခု အသက္ရွင္သန္ေအာင္ ပါဝင္လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္မွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဥပေဒ လိုက္နာမႈေတြကုိ 
အားလုံးက လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါေတြဟာ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနတဲ့ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔တာဘဝမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 
အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တစ္ေန႔မွာ အနည္းဆုံး အစုိးရ အဆင့္ ၃ မ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ၄ မ်ဳိးနဲ႔ ထိေတြ႔ 
ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
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 ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ မတူျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ဘုံတူညီေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဘုံအစိုးရတစ္ရပ္ (အမ်ိဳးသားအစိုးရ) ဖဲြ႔စည္းခြင့္ရိွျခင္းႏွင့္ မတူကဲြျပား 
ျခားနားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသုိက္အဝန္း တစ္ခုစီအား ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအျဖစ္ ခဲြျခားဖဲြ႔စည္းေစကာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္စနစ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ မတူကဲြျပားမႈမ်ားရိွသည့္ ေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈႈပင္ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဂြ်န္ ေအ. မကၠေဒၚနယ္ ေျပာခဲ့ 
သလို “ေဒသဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ‘ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားပါဝင္သည့္’ တမိ်ဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အမိ်ဳးသား အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳအဖဲြ႔အစည္း” လည္း ျဖစ္ေပသည္။
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“ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း” ဆိုသည္မွာ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္အထိ 
က်င့္သုံးခဲ့သလို) သီးျခားလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အဖဲြ႔ႀကီး ျဖစ္သည္ဟု  
မၾကာခဏအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကေသာ္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ား အတြက္မူ 
ထုိသို႔ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ျပင္သစ္စကား ေျပာသူမ်ားေရာ၊ အဂၤလိပ္စကား ေျပာသူမ်ားကပါ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ရပ္” ၊ “ႏို္င္ငံေရးဆုိင္ရာ လူမိ်ဳးသစ္တစ္ရပ္”၊ “ကမာၻ႔ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဝင္ေရာက္ေနရာယူရန္ အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အမိ်ဳးသား ႏိုင္ငံတစ္ရပ္” ၊ 
“မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ရပ္” ထူေထာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာခဲ့ 
ၾကသည္။
 ၎တို႔အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အျဖစ္ စုဖဲြ႔လုိက္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီ 
မ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ စဲြဲစဲြၿမဲၿမဲ 
ရပ္တည္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကေနဒါ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း (ကိြဘက္ျပည္နယ္)ရိွ 
ျပင္သစ္စကားေျပာ၊  ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား၊ 
ျပင္သစ္ပံုစံ တရားမဥပေဒႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ဘာသာေရးစနစ္တုိ႔ကုိ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႔၏ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးျခင္း 
ခံရမည့္အေရး စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည့္ အေနအထားမွ လြတ္ကင္းလိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာ 
စကားေျပာ ပ႐ုိတက္စတင့္တုိ႔ လႊမ္းမိုးသည့္ ကေနဒါအေနာက္ျခမ္း (အြန္ေတရိီယုိ) နယ္သားမ်ား 
အေနျဖင့္မူ ျပင္သစ္လႊမ္းမိုးမူအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ေရးျဖစ္သည္။ ႏိုဘာစကိုးရွားႏွင့္ နယူးဘန္း 
စဝစ္က္တုိ႔ကမူ ကေနဒါနယ္ပယ္မ်ား၏ သိမ္းပိုက္ဝါးၿမိဳခံရမည္ကို မလိုလားေခ်။ အဆုိပါ ကေနဒါ 
နယ္ပယ္မ်ားမွာ အၿမဲတမ္းလုိ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္-အဂၤလိပ္ တုိ႔၏ ျပင္းထန္ေသာ 
ရန္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ား တရစပ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားဟု မွတ္ယူကာ ယံုၾကည္မႈမရိွၾကေခ်။
 အျခားတဘက္တြင္မူ အားလုံးက အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္ 
တို႔၏ လည္ပင္းညႇစ္ခံရမည္ကိုလည္း စုိးရိမ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ 
ေျခာက္လခန္႔မွာ အဓိကကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတတ္ၿပီး 
အေမရိကန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ တဆင့္သာ ကုန္သြယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကေနဒါ 
ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားက သူတုိ႔မၾကာခဏ ေခၚဆုိခဲ့ၾကသလုိ တကယ္စစ္ 
မွန္ေသာ ယူနီယံတစ္ခု၊ အစစ္အမွန္ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ထက္သန္ 
ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏို္င္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တဝက္တပ်က္ လြတ္လပ္ေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္သည့္ သမဂၢႀကီးမ်ိဳး တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။
ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ “က်ယ္ဝန္းလြန္းလွေသာ ဧရိယာ အတြင္း 
ျပန္႔ၾကဲေနသည့္ လူဦးေရခပ္ပါးပါးသာ စုစည္းေနထုိင္ေသာ ေသးငယ္သည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ” 
တစုတစည္းထဲ ျဖစ္ေစရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ဤလူ႔အဖဲြ႔အစည္းအား သဘာဝ 
အတားအဆီးမ်ားကသာ ပိုင္းျခားထားသည္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အကိ်ဳးစီးပြါး၊ ဘာသာ 
စကား၊ ကုိးကြယ္ရာ အယူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ပညာေရး စသည္တုိ႔ ကလည္း နက္႐ိႈင္းစြာ ပိုင္းျခား 
ထားေလသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ဆိုးဝါးညံ့ဖ်င္းလွသည္။
 ဤျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္မွာ တခုတည္းေသာအေျဖသာရိွၿပီး ၎မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ အထီးတည္းခဲြမေနလိုသည့္နည္းတူ ဝါးၿမိဳျခင္းလည္း 
မခံလို။ သူတို႔အေနျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ရိွသလုိ  
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ဖက္ဒေရးရွင္းအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အာဏာရိွသည့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရမ်ားပါဝင္သည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ 
ၾကေလသည္။

ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားျဖင့္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ
ကေနဒါဖက္ဒေရးရွင္းကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကေနဒါ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ေနာက္ တတိယ 
ေျမာက္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ 
႐ုရွားႏိုင္ငံၿပီးလ်ွင္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရအားျဖင့္ 
နည္းပါးလွသည္။ မူလက အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ကုိလုိနီနယ္သားမ်ားသာ အဓိကအားျဖင့္ 
ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ကေနဒါ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၃၆ 
သန္း ရိွၿပိီျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားက ၁၆ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လာေရာက္ 
အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ကေနဒါလူဦးေရတြင္ ကမာၻေပၚရိွ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ 
လူမိ်ဳးမ်ားပါ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိြဘက္သည္ ျပင္သစ္စကားေျပာေသာ လူမ်ားစုမ်ား ေနထိုင္ရာ 
ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံရိွ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး အားလံုး၏ ၈ဝ% ေနထိုင္ၾကသည္။
 ကေနဒါဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လြတ္လပ္၍ အမွီခုိကင္းေသာ အမိ်ဳးသားအစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္၍ အမွီခုိကင္းေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားရိွၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ 
အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ က်င့္သုံးၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံေရး 
အာဏာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (အမိ်ဳးသားအစိုးရ) ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားအၾကား ခဲြေဝ 
က်င့္သံုးသည္ဟု ဆုိရမည္။ ၎တို႔အား ခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ တုိ႔မွာ ထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံေရး 
မဟုတ္ဘဲ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။  ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေနဒါ ပါလီမန္တို႔၏ တာဝန္မ်ားခဲြေဝမႈကို ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက 
အက္ဥပေဒျဖင့္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ အက္ဥပေဒကို “၁၈၆၇ ခုႏွစ္ 
အေျခခံဥပေဒ” ဟုေခၚတြင္သည္။
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ( အဂၤလန္ ) မွာကဲ့သုိ႔ပင္ ကေနဒါတြင္ 
(House of Commons) ေခၚ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ (Senate) ေခၚ အထက္လႊတ္ေတာ္တို႔ 
ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ စနစ္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အေမရိကန္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သိပ္မတူလွဘဲ အဂၤလိပ္အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမုိဆင္တူသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူလူထု၏ 
ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္တုိင္းမွ တူညီေသာအေရအတြက္ရိွသည့္ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးေရ ေစလႊတ္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း ကေနဒါအေျခခံဥပေဒတြင္ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ 
ျပည္နယ္တစ္ခုစီအလုိက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ကေနဒါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ မဲဆႏၵနယ္ယူနစ္မ်ားကုိ အေျခ 
မခံဘဲ ေဒသမ်ားကို အေျခခံသည္။ ဤသည္မွာ ကေနဒါရိွ ဘာသာစကားအရ လူနည္းစုမ်ား 
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(အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာ ကိြဘက္) ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို လံုေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ 
ရွိေစလို၍ ျဖစ္သည္။
 ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ အဂၤလန္ကဲ့သုိ႔ ပါလီမန္စနစ္က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ကဲ့သုိ႔ 
သမၼတစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေခ်။ ထိုသုိ႔ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ 
ဖဲြ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္သူ အၾကား တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလ်ွင္ 
“ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ သူ၏အစုိးရအဖဲြ႔” တို႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား 
ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
 ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) တြင္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ 
အစုိးရအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သလို အဓိက အႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ မဟုတ္ေပ။ ဤတာဝန္ကို ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမွာ ဘုရင္မတြင္ 
ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဖဲြ႔စည္းပံုအဓိပၸာယ္အရ ကေနဒါသည္ ဘုရင္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရျဖစ္သည္။ 
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတရားအရ ဘုရင္မ၏ ကိုယ္စား အထူးအခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
က်င့္သုံးခြင့္ ရိွသည္ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ 
အစုိးရအဖြဲ႔တြင္သာ ရိွပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ရာဘာတံဆိပ္တံုး ထုႏွက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ဝင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ 
အားျဖင့္ အစိုးရ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရသာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္္ရန္ နားလည္မႈ ရိွထားခ်က္ 
ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အာဏာရွိသူမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။
 ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) ႏွင့္ ပါလီမန္စနစ္တုိ႔၏ ေနာက္ထပ္ျခားနားခ်က္ 
တစ္ခုမွာ ကြန္ဂရက္စနစ္က အာဏာကို ခဲြေဝက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္စနစ္က အာဏာမ်ားကုိ 
စုစည္းက်င့္သံုးသည္။ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ သူ၏အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွာ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မွ် မျဖစ္ရေပ။ ထို႔အတူ သမၼတႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွာ ကြန္ဂရက္တြင္ 
ဥပေဒတရပ္ရပ္ကို တင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ေပၚလစီမ်ားကို 
ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။
 အျခားတဖက္တြင္ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ထုံးစံအားျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္တခုခု၏ အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကရမည္။ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ အစိုးရဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦး 
သို႔မဟုတ္ ၎ကုိ ကုိယ္စားျပဳသူ တစ္ဦးဦးက တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပါလီမန္သို႔  
တက္ေရာက္၍ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ခုခံေခ်ပရွင္းလင္းရမည့္ တာဝန္ရိွသည့္အျပင္ 
အစိုးရ၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါလီမန္တြင္း ေမးခြန္း 
မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္ တာဝန္ရိွေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါလီမန္စနစ္ဆုိသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတို႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေျခခံမူအေပၚ အေျချပဳထားသည္ဟု 
ဆုိရေပမည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုေနရာရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေပလိမ့္မည္။ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေရာ၊ ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုပါ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားမ်ား အၾကား ေပါင္းကူးတံတားမွာ ကက္ဘိနက္ 
(အစိုးရအဖဲြ႔) ျဖစ္၏။ အဆုိပါအဖဲြ႔သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ စုေပါင္းတာဝန္ခံရသည္ျဖစ္၍ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ ရေနသ၍ အစိုးရအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားေပလိမ့္မည္။



104  zuf'&,f aqmif;yg;rsm;

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတစနစ္) တြင္မူ ဥပေဒျပဳအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ေပါင္းစပ္ 
က်င့္သံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အာဏာကို ခဲြေဝက်င့္သံုးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဤအာဏာခဲြေဝ 
က်င့္သံုးမႈကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းညိႇထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ မရိွေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳထားေသာဥပေဒကို 
ဗီဒိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ခြင့္ရိွသည္။ သူ၏ဗီဒိုကုိ ျပန္လည္ ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမဲရရိွရန္ လိုသည္။
 ကေနဒါ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာ အမိ်ဳးသားအစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) ကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ 
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး တုိ႔အၾကား 
ခဲြေဝထားသည္။ မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္မဟုတ္ဘဲ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည့္ လြႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာရိွသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔၏ 
ဆက္ဆံေရးမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ (အမိ်ဳးသားအဆင့္) မွာကဲ့သုိ႔ပင္ ျပည္နယ္မ်ား၊ 
ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကဲြျပားျခားနားႏိုင္ေသာ္လည္း 
အမ်ားစုမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အျမင္အယူအဆမ်ားကို 
ေဖၚျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အမ်ားစုကမွ အျခားေသာ အမ်ားစုထက္ ပိုမိုသာလြန္ျခင္းေ
သာ္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း မရိွေခ်။  အေၾကာင္းအရာတူ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုသည္ မတူညီေသာ 
သီးျခား ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
 တစ္ခိ်န္ထဲမွာပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ကေနဒီယန္မ်ား၏ တမိ်ဳးသားလုံးဆုိင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သူ၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွ 
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ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ 
(အမိ်ဳးသားအဆင့္) မွာေရာ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ တၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ မတူကဲြျပားျခားနားေသာ 
စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။
ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
 ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာပံုကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစရန္မွာ ၎ကိုပုံသြန္းေလာင္းေပးခဲ့ေသာ အင္အားစုမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိရိွ 
နားလည္ရန္ လိုေပသည္။ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ၁၉ ရာစုအလယ္က ၿဗိတိသွ် 
ေျမာက္အေမရိက ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပကတိဘဝ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ားကို တုံ႔ျပန္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေျဖရွင္းခ်က္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ၁၈၆ဝ ခုႏွစ္ (အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၈၄ ႏွစ္အၾကာ) တြင္ ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက 
ဆိုသည္မွာ နယူးေဖါင္လန္၊ ႏိုဘာစကိုးရွား၊ နယူးဘန္းစ္ဝစ္ႏွင့္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခရိွ 
ပရင့္စ္ အက္ဝပ္ကၽြန္း စသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေဒသႏွင့္တစ္ေဒသ 
ဆက္စပ္မႈမရိွဘဲ တကဲြတျပားစီ ျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္ကမ္းေျခဖက္တြင္ ဗင္ကူးဗားကြ်န္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ် 
ကိုလံဘီယာတို႔ ရိွသည္။ အလယ္ေခါင္တြင္ ႀကီးမားေသာ ကေနဒါ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တည္ရိွၿပီး ၎အထဲတြင္ ျပင္သစ္-ကက္သလစ္ လႊမ္းမိုးေသာ ကေနဒါ ေအာက္ပိုင္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္-
ပ႐ိုတက္စတင့္ လႊမ္းမိုးေသာ အထက္ပိုင္း ကေနဒါတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါကိုလုိနီမ်ားမွာ 
ပထဝီအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ 
တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎တုိ႔အားလုံး ၿဗိတိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွၾကသည္။
၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ယခင္တကဲြတျပားစီ ရိွေနခဲ့ေသာ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါ 
ကိုလိုနီမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဇြတ္အတင္းအၾကပ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ဖဲြ႔ေစသည္။ ေအာက္ပိုင္း 
ကေနဒါသည္ အထက္ပိုင္း ကေနဒါထက္ လူဦးေရအရ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ေဒသႀကီးႏွစ္ခုလုံးမွ 
တူညီေသာ အေရအတြက္ရိွသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါရိွ ျပင္သစ္ ကေနဒီယန္မ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစေလသည္။
 ထုိ႔သို႔ ကိုလိုနီမ်ားအတြင္း ဖိအားမ်ားရိွေနစဥ္အတြင္း ေတာင္ဘက္ရိွ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကလည္း ရိွျပန္သည္။ ပထမ ၿခိ္မ္းေျခာက္မႈမွာ ေျမာက္အေမရိကရိွ 
အဂၤလိပ္ကိုလုိနီမ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အုိင္ယာလန္လြတ္လပ္ေရး ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ 
အိုင္းရစ္ရွ္ ကက္သလစ္အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္သည့္ (Fenian) တုိ႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။ ၁၈၆၆ 
ခုႏွစ္က (Fenian) ၁၅ဝဝ ေလာက္က အထက္ကေနဒါကုိ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္အတြက္ 
တိုက္ထုတ္ခဲ့ရေသးသည္။
 ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သိမ္းပိုက္ခံရမည့္ 
အေရးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ခံရကာ ႏွစ္ႀကိမ္လုံး မေအာင္ျမင္ေခ်။ တစ္ႀကိမ္မွာ 
၁၇၇၅ ခုႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ တပ္မေတာ္က ကိြဘက္ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၿပီး မြန္ထ 
ရီယယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္မွာ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး အြန္ေတရီယိုရိွ 
ႏိုင္ယာဂရာ ေဒသကို ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၿဗိတိသွ် လူထု၏အျမင္တြင္ စစ္စားရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိသာ လိုလားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ေျမာက္အေမရိကတြင္ အသုံးျပဳမည့္ အစိုးရ အသုံးစားရိတ္ (အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစားရိတ္) 
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ကို ျဖတ္ေတာက္လိုၾကသျဖင့္ ကိုလိုနီမ်ားအဖို႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ တိုက္ခိုက္ခံရလ်ွင္ မိမိကိုယ္ကို 
ကာကြယ္ရမည့္ပံု ေပၚေနေပေတာ့သည္။
 ထုိသို႔ျဖင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈအႏၲရာယ္ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ် 
ေျမာက္အေမရိက ယူနီယံ ဖဲြ႔စည္းရန္ ပရင့္စ္အက္ဒဝပ္ကၽြန္းရိွ ရွားေလာ့ေတာင္း (Charlottetown) 
တြင္ အတၱလန္တိတ္ကမ္းေျခ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကေနဒါ ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပံုစံအမိ်ဳးမိ်ဳးကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ တျပည္ေထာင္စနစ္ပံုစံကုိ 
ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွသလို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကြိဘက္အေနျဖင့္ ကေနဒါတုိက္ငယ္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ခဲြေဝခံစားလုိသကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ 
တျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ လူနည္းစုအေနအထားသုိ႔ က်ေရာက္သြားမည္ကုိ လက္မခံလုိေပ။ 
ထုိသို႔ေသာ အေနအထားမွာ ကြိဘက္ျပည္သူအဖုိ႔ လက္ခံႏို္င္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။ ၎တုိိ႔အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဥပေဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားလိုၿပီး 
သီးျခားျဖစ္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ကြိဘက္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသယူနစ္ တစ္ခုစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကသာ သူတုိ႔၏ 
ထူးျခားမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အထပ္ထပ္အခါခါ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ခုကသာ 
အဖဲြ႔ဝင္ယူနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရင္း တစ္ခုလုံး၏ အကိ်ဳးစီးပြားမွ ခဲြေဝခံစားႏိုင္ 
ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အားလံုးက ထုိသုိ႔ယံုၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ပရင့္စ္အက္ဒ္ဝပ္ကြ်န္းႏွင့္ 
နယူးေဖါင္လန္တို႔က ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ၎တို႔၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္ 
အလာမ်ားကုိ ထိ္န္းသိမ္းထားႏို္င္လိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းမပါဝင္ခဲ့ၾကဘဲ ၁၈၇၃ 
ခုႏွစ္တြင္မွ ပရင့္အက္ဒ္ဝပ္ ကြ်န္းကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္က်မွ နယူးေဖါင္လန္က 
လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ၊ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ
 ဖက္ဒေရးရွင္း ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ ကြိဘက္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံကာ အေသးစိတ္ကိစၥမ်ားကုိ 
ထပ္မံညိႇႏိႈင္း ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစိုးရေလာ သုိ႔တည္း 
မဟုတ္ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရေလာ ဆုိသည့္ကိစၥမွာ အဓိက ျငင္းခံုရေသာ ျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။ နယူးဗန္းစ္ဝစ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ရိွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဗဟုိသုိ႔ 
ေပးလိုက္ရလွ်င္ ၎တို႔မွာ ျမဴနီစီပယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သာသာမွ်သာ အာဏာရိွေတာ့မည္ 
ဟုဆိုၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစိုးရကုိ လုိလားသူမ်ားက အေမရိကန္၏ ျပည္တြင္း 
စစ္အေတြ႔အႀကံဳကို ညႊန္ျပ၍ အားနည္းေသာ ဗဟုိအစိုးရသာရိွသည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းမႏို္င္သိမ္းမရ ျဖစ္ရပံုကုိ ေဆြးေႏြး၍ 
အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရလိုအပ္ပံုကုိ တင္ျပသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ကံၾကမၼာ ၎တုိ႔ထံ 
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တစ္ပတ္ ျပန္လည္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၎တို႔တည္ေဆာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုကို 
အားေကာင္းေစခ်င္သည္။
 အထက္ကေနဒါမွ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ကေနဒါ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆာဂြ်န္ ေအ. 
မက္ေဒၚနယ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖဲြ႔စည္းစက အဓိကအမွား တစ္ခုမွာ 
ျပည္နယ္တုိင္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆုိင္မႈကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး ေသးငယ္ 
ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိသာ ဗဟုိအစိုးရသုိ႔ လဲႊအပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေလသည္။ 
မက္ေဒၚနယ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ဗဟိုအစိုးရကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ အာဏာကိုသာ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္းရမည္ဟု 
ယူဆေလသည္။ မက္ေဒၚနယ္အေနျဖင့္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စည္းလုံးညီညြတ္သည့္ 
ကေနဒါႏိုင္ငံကသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္တဖန္ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခိုက္လာမႈကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။

၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အဆုိႏွစ္ရပ္လုံး၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကုိ ကုိင္စြဲကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ မက္ေဒၚနယ္ႏွင့္ သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ား၏ 
အျမင္ယူဆခ်က္က လႊမ္းမိုး သြားေလေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ 
အတည္ျပဳသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားေသာ အေျခခံဥပေဒ 
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုဖက္ဒရယ္ အစိုးရအား ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ 
အာဏာေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာမူ ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္႐ုိက္ 
အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတခုခုအေပၚ တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာ 
ရိွၿပီး အကယ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္တခု အတြင္းလုံးဝ က်ေရာက္တည္ရိွေနခဲ့လ်ွင္ေသာ္မွ 
ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ အေထြေထြဦးစားေပးမႈအရ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေၾကျငာလွ်က္ ဗဟုိတရား 
စိီရင္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းႏိုင္သည္။ အခိ်ဳ႕ေသာအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ား 
ေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ 
ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ထားေသးသည္။
 ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎အေရွ႕က တည္ရိွေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ 
စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုကရရိွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားထက္ပိုေသာ 
အထူးသီးသန္႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွ႐ံုသာမကေသး (Residual power) ေခၚ ၾကြင္းက်န္ေသာ 
အာဏာမ်ားကိုလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အစိုးရေကာင္း ျဖစ္ေရး” ဆုိသည့္ 
အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ ေပးအပ္ထားေသးသည္။ အေမရိကန္၊ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္မူ (Residual power) ေခၚ ႂကြင္းက်န္ 
အာဏာကို ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ထားေလသည္။
 အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တစ္သက္တာပတ္လုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ခန္႔ထားခြင့္ ေပးထားျခင္းသည္လည္း ဖက္ဒရယ္အစုိးရကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးရာ 
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ေရာက္ေလသည္။ အေစာပိုင္းကာလက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မူ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ 
ကြန္ဂရက္လြႊတ္ေတာ္သုိ႔ ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ အေမရိကန္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျပည္နယ္တြင္းရိွ ျပည္သူလူထုက တုိက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္မူ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက 
ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေနေသးသည္။
 ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေထြေထြ အယူခံတရား႐ံုး တည္ေထာင္ခြင့္ရိွသလုိ 
တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွေလသည္။ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္က ကေနဒါ ျပည္ေထာင္စု 
တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖဲြ႔စည္းစဥ္ကလည္း ဆိုခဲ့ပါ အခြင့္အာဏာကုိ အသုံးျပဳခဲ့ေလသည္။ အဆုိပါ 
ျပည္ေထာင္စုတရား႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတို႔အၾကား အေျခခံဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေနာက္ပိတ္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးရာဌာနလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 
ကေနဒါ ပါလီမန္သည္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ အထက္အယူခံ တရား႐ံုး 
တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန႔္ထားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ လစာ၊ 
ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပင္စင္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ရိွေလသည္။
မူလျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္တြင္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းပါမည္ဟူေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူမႈကုိ 
အေျခခံဥပေဒက ႐ုပ္လံုးေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္း 
ေပးျခင္းသည္ အဆိုပါ လူနည္းစုမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းထဲ ဝင္လာေစသည့္ အခ်က္အလက္ 
အေၾကာင္းအရင္းလည္း ျဖစ္သလို အဆုိပါ အေျခခံအေပၚမွ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ပံုကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းလည္းျဖစ္ေလသည္။
 ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခဲြေဝမႈကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံ 
ဥပေဒကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက အက္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အဆိုပါအက္ဥပေဒကို ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည္။  အဆိုပါအက္ဥပေဒျဖင့္ 
ကေနဒါ ဒိုမီနီယံ ကို ဖန္တီးလိုက္ကာ အေရွ႕ကေနဒါ၊ အေနာက္ကေနဒါ၊ ႏိုဘာစကိုးရွား ႏွင့္ 
နယူးဘန္းစ္ဝစ္ ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္းလိုက္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒက ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက၏ 
အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စည္းေဘာင္ ျပ႒ာန္း 
ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာမ်ားကိုလည္း ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးသည္။
 ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သူ၏ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ 
ကေနဒါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုတည္း 
အတြင္း မတည္ရိွေပ။ “၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ” ပုဒ္မ ၅၂ (၂) တြင္ ပါသည့္ 
မျပည့္စံုေသးေသာ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂၅ ခုက ကေနဒါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည့္စံု 
ေစေလသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ကေနဒါဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္း 
(တခိ်ဳ႕ေသာေျပာစကားမ်ားအရ အေျခခံအက်ဆံုး အစိတ္အပိုင္း) လည္း ျဖစ္ၿပီး ေရးသားမထား 
သည့္ အေျခခံမူမ်ားက အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လံႈ႕ေဆာ္ပံုသြန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Constitutional conventions) 
ဟု ေခၚတြင္သည္။





ရဲထြန္း (သီေပါ)

 ဦးရဲထြန္း (သီေပါ) ကုိ မေကြးတုိင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ေတာင္ႀကီးေကာလိပ္တြင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးသန္႔အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသို႔ ေတာခိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖဲြ႔ဝင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ သခင္ေဖတင့္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး 
တာဝန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟုိတပ္ေပါင္းစုဌာနႏွင့္ ဗဟုိျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဌာနတို႔တြင္ ဒုတိယဌာနမွဴးႀကီး တာဝန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ 
SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္ ေစာဝ္အုန္းေဘာင္၏ ဒုတိယသမီး နန္းစိန္ဥႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး သား 
တစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။
 ဗကပ ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ အလင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ သီေပါၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ 
သစ္လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ကိုယ္စားျပဳ၍ 
သီေပါၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့သည္။
 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ငါးႏွစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ ရဲထြန္း (သီေပါ) ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ 
သံုးသပ္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ရိွပါသည္။

ေဒါက္တာ ဆလုိင္း ငြန္က်ဴံးလ်န္ (Andrew)

 ဆလုိင္း ငြန္က်ဴံးလ်န္ (Andrew) သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းေနာက္ပုိင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသား 
တပ္ဦးအဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံသုုိ႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး B.A. ဘြဲ႔ကုုိ 
Valparaiso University (USA) မွ လည္းေကာင္း၊ LL.M., ႏွင့္ SJD., ဘြဲ႔မ်ားကုုိ Indiana University 
Maurer School of Law (Bloomington, USA) မွ လည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။ Lauterpacht Research 
Center for International (Cambridge – UK) ႏွင့္ University of Pennsylvania (USA) တုုိ႔တြင္ 
Visiting Scholar အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Indiana University Maurer School of Law တြင္ Post-
doctoral Fellow ႏွင့္ Post-doctoral Appointee အျဖစ္လည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ Indiana 
University ၏ Center for Constitutional Democracy တြင္ Assistant Director အျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၂ ခုုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ အစုုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ 
ျပန္လာၿပီး Myanmar Peace Center တြင္ ဥပေဒ အတုုိင္အပင္ခံတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္မွ စၿပီး ယခုုအခ်ိန္အထိ Center for Peace and Reconciliation (CPR) တြင္ ဥပေဒအတိုုင္အပင္ခံ 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖက္ဒရယ္ဆုုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ ေရးသားေနသူ 
ျဖစ္ပါသည္။


