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ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

ဆိုသည္မွာ 

အဘယ္နည္း။

• ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ 

သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အစီအမံတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ 

ခြဲေ၀ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား (တိုင္းေဒသ 

ႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား) အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္

ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ အမ်ားအျပားရ႐ွိေရး ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 

အာမခံခ်က္ေပးထားၿပီး အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ သေဘာတူညီထား 

ေသာမူမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အတူတကြက်င့္သံုးရန္ စီမံထားပါ 

သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ျခင္းႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အတူတကြပူးေပါင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တို႔ကို ေပါင္းစပ္ 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Elazar 1987)

ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္ကို 

အဘယ္ေၾကာင့္ 

က်င့္သံုးသင့္ 

သနည္း

• ကိုယ္ပုိင္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား Identity ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း - နယ္ေျမေဒသ 

အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပုိင္စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္ 

ကိုးကြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအလိုက္ စုေ၀းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံ 

မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အျပန္အလွန္ 

ညႇိႏိႈင္းလ်က္ ေျပလည္မႈ ရ႐ွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

• စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မႈ (Efficiency) - ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားကို အသင့္ေတာ္ဆံုး အဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေစျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 

အလြန္အမင္း စုစည္းေနျခင္းမျဖစ္ေစရန္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ 

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရ႐ွိေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း 

တို႔ေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေပးႏုိင္ေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ဤဖြဲ႕စည္းပံု တည္ေဆာက္ေရး လမ္းညႊန္စာတမ္း 
မ်ားသည္ (၁) ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အေျမာ္အျမင္႐ွိစြာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ေရး အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
(၂) ျပည္တြင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအား 
ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံ 
အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ႐ွိေသာ ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္ေရး 
အစိုးရခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ျပင္ပမွလုပ္ငန္းေဆာင္
႐ြက္သူမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
ႏိုင္ငံအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုတည္ေဆာက္ေရး သို႔မဟုတ္ 
ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္စာတမ္းမ်ားကိုအထူးျပဳ 
ကၽြမ္းက်င္သူမဟုတ္ေသာ စာ႐ႈသူမ်ားအတြက္မိတ္ဆက္ 
အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုတည္ေဆာက္သည့္ 
ယခင္အသိပညာ သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳ႐ွိၿပီးသူမ်ား 
အတြက္ ျပန္ေႏႊးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း စီစဥ္ျပဳစုထား 
ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု တည္ေဆာက္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ 
လက္ေတြ႕ေ႐ြးခ်ယ္ရန္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ 
အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စီစဥ္ျပဳစုထားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ 
သိ႐ွိနားလည္ႏုိင္ေရး ႐ွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

International IDEA အဖြဲ႕အေၾကာင္း

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ International 
Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (International IDEA) သည္ 
ကမၻာတစ္၀န္း ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ 
ထြန္းကားေရး ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
အစိုးရအမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။



2

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ခြဲေ၀ျခင္းကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အဓိကအဆင့္ 

ႏွစ္ဆင့္ ႐ွိပါသည္။ (၁) အမ်ိဳးသားအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ႏွင့္ (၂) ျပည္နယ္ 

သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သံုးဆင့္ခြဲျခားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား 

လည္း ႐ွိပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္) လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

အသိအမွတ္ျပဳျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္ (ဥပမာ ေတာင္အာဖရိက)။ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

ႏွင့္ ဘာသာစကားအလိုက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္စနစ္မ်ား 

လည္း ႐ွိပါသည္ (ဥပမာ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္)။

နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ သီးျခားတည္႐ွိေနေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္ ၎တို႔ 

အတြက္ အထူးအေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္႐ွိရန္ အာမခံခ်က္ရ႐ွိၿပီး ပိုမိုႀကီးမား 

ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္လည္း ဘံုသက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတူတကြ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုက်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။ 

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီး၌ ဥပေဒျပဳမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ႏွင့္ 

တစ္ခါတစ္ရံ တရားစီရင္ေရး) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား႐ွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ားခြဲျခားထားပံုကို အခုိင္အမာ ျပ႒ာန္းေပးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား အျငင္း 

ပြားမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ တာ၀န္ယူသည့္ အေျခခံဥပေဒဆိုုင္ရာ တရားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လည္း ႐ွိပါသည္။

အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစားေလ့ ႐ွိပါသည္။

• ကုိယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ ္ - ႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ သီးျခားစီ႐ွိေနေသာ 

ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္ကို 

အဘယ္ေၾကာင့္ 

မက်င့္သံုးသင့္ 

သနည္း။

• အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

သည္ ႐ွိရင္းကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုး၀ါးလာေစၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡမ်ားကို 

ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားပ်က္ျပားျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ 

ပါသည္။

•  ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး မၾကာခဏ ဥပေဒထုုံးတမ္းအေျချပဳ အစိုးရပံုသဏၭာန္ 

တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးျခင္းတုိ႔တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတား 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္ကို 

မည္သည့္ႏိုင္ငံ 

မ်ားတြင္ 

က်င့္သံုးပါ 

သနည္း။

• ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သာမန္အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားျပားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ က်ယ္ေျပာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေလ့႐ိွပါသည္။ ထင္႐ွားေသာ 

ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ 

ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ၊ မေလး႐ွား၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ စပိန္၊ ေတာင္ 

အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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အမ်ိဳးသား/လူမ်ိဳး ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားတူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္ 

လကၡဏာ တူညီျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေနထိုင္လိုေသာ္လည္း အက်ိဳးစီးပြား 

ကြာျခားမႈလည္း ႐ွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာလည္း ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ားအျပားရယူလိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္)

• စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ - ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထ၀ီနယ္ေျမ 

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး နယ္ေျမခံမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမို၍ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ အမ်ိဳး 

သား မူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား႐ွိပါ 

သည္ (ဥပမာ ဂ်ာမနီႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔ ျဖစ္ပါသည္)။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ အတူတကြလုပ္ေဆာငလ္ိုၿပီး အျခားေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ကုိယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင္ ့႐ွိလိုျခင္းကို ညႇိႏိႈင္းရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု ၁ ကို ၾကည့္ပါ။) တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားက 

တစ္ဖက္၊ မတူကြဲျပားေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ ကိုယ္ပုိင္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကတစ္ဖက္ ခ်ိန္ဆ 

လ်က္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ သင့္ေတာ္မႈ ႐ွိမ႐ွိ (သင့္ေတာ္လွ်င္လည္း မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ 

ဖက္ဒရယ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ဖက္ဒရယ္မူကို က်င့္သံုးသင့္ 

ေၾကာင္း) အဓိကအားျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပံု ၁ - မတူကြဲျပားမႈအတြင္းတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရယူရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း

၁။ သီးျခားႏုိင္ငံမ်ား ၂။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံ ၃။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ကိုယ္တုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ွိသည္။ စည္းလံုး 
ညီၫြတ္မႈႏွင့္ အတူတကြ 
ေနထိုင္မႈ မ႐ွိ။

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ႐ွိ။ စည္းလံုး 
ညီၫြတ္မႈႏွင့္ အတူတကြ 
ေနထိုင္မႈ ႐ွိသည္။

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႐ွိသည္။ စည္းလံုး 
ညီၫြတ္မႈႏွင့္ အတူတကြ 
ေနထိုင္မႈလည္း ႐ွိသည္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အတိုင္းအတာႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အင္စတီက်ဴးရွင္းစနစ္ပိုင္း 

ေျဖ႐ွင္းခ်က္တစ္ခုအျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရေလ့ရွိသည္။

အတိုင္းအတာ (Scale) - ဒီမိုကေရစီ၏ဇစ္ျမစ္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ 

ႏုိင္သည့္ ေ႐ွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံႏွင့္ အလယ္ေခတ္ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕လယ္ စုရပ္တြင္ 

စုေ၀းလ်က္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္သာ ဒီမို 

ကေရစီကို က်င့္သံုးႏုိင္သည္ဟု သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ 

မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီကို ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ က်င့္သံုးလာႏုိင္ေသာ္လည္း အတုိင္းအတာ ျပႆနာ 

႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအ႐ြယ္အစား ႀကီးမားလာျခင္းမွာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႐ွိပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား 

အကြာအေ၀း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူလူထု၏အသံကို ၾကားသိရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အလႊာမ်ားက ႀကီးစိုးမႈပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵ 

မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသိ႐ွိနားလည္မႈ ပိုမိုနည္းပါးလာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူထုမႏွစ္သက္ 

ေသာ၊ မသင့္တင့္မေလ်ာက္ပတ္ေသာ၊ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္က်င့္သံုး လာတတ္ပါသည္။ 

ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္း လာတတ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုမွက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုသာ ဗဟိုအဆင့္သို႔ အပ္ႏွင္းထားၿပီး 

ျပည္သူလူထုသည္ ဒီမိုကေရစီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မူ၀ါဒမ်ားက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ား ပိုမို႐ွိေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အမ်ားအျပား က်င့္သံုးခြင့္ 

ျပဳထားသျဖင့္ ဤျပႆနာေျပလည္ေရး ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

မတူကြဲျပားမႈ (Diversity) - ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသား၊ 

ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခား ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားက လိုလားဆႏၵ႐ွိသည့္ အတုိင္း 

ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား သီးျခားစီ႐ွိသည့္ လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ 

ရ႐ွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ယင္းအုပ္စုမ်ားအား ကိုုယ္ပိုုင္အတြင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ေပးၿပီး 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားထား႐ွိလ်က္ ကိုယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမ်ားအျပား က်င့္သံုးခြင့္ 

ျပဳၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားလည္း ထား႐ွိၿပီး လုပ္ငန္း 

အခ်ိဳ႕ကို အျခားေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

သည္ ကုုိယ္ပိုုင္အတြင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ခံယူခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 

အားျဖင့္ လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္း 

စနစ္မ်ား၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကိုတိုးတက္ျမင့္မားေစၿပီး ခြဲထြက္ရန္အားေပးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ (အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အစဥ္အလာအတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 

က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံမ်ားသည္) ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း အသီးသီးနယ္ေျမအလုိက္ စုစည္းေနထိုင္ၾကမွ 

သာလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ပထ၀ီနယ္ေျမေဒသအလိုက္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား 

အသိုက္အ၀န္းမ်ား စုစည္းေနထိုင္ျခင္း မ႐ွိပါက အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေစသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ (ဖက္ဒရယ္စနစ္ မဟုတ္ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။) 

ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအားလံုး 

အတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု မဆိုႏုိင္ပါ (Anderson 2008: 12)။ လူမ်ိဳးဘာသာယဥ္ေက်းမႈ တစ္မ်ိဳးတည္း႐ွိေသာ 

ႏုိင္ငံငယ္မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ဆုိပါက ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ေယဘုယ် 
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အားျဖင့္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအ႐ြယ္အစားႀကီးမားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမအလိုက္ စုစည္းေနထိုင္ၾကေသာ 

လူနည္းစုမ်ား႐ွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစားေလ့႐ွိပါသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ဘံုရန္သူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ 

ဆက္လက္တည္တံ့ရန္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ဖက္ 

ဒေရး႐ွင္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလ်က္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုိလ်က္ 

တည္ေထာင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒ အပိုင္းက႑အမ်ားစုတြင္ ကိုယ္တိုင္ 

ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မဆံုး႐ံႈးဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ 

သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္း 

က႑မ်ား၌ ယင္းကဲ့သို႔ အေစာပိုင္း ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အစိုးရခ်င္း ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ အလားသဏၭာန္တူပါသည္။ 

၎တို႔၏ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမ်ားမွာ စစ္မွန္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုစည္းလ်က္ ညီလာခံက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (၁၇၈၁-၉) အရ ကနဦးတြင္ ယင္းသို႔ေသာ စည္းေႏွာင္မႈမတင္းၾကပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ တုိက္႐ိုက္အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္နယ္ 

အစိုးရမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားရပါသည္။ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကို အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ပိုမိုစုစည္းညီၫြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳး 

အစားသစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပါသည္။ ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူလူထု’ အတြက္ ျပ႒ာန္းၿပီး (‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳး 

အသီးသီး’ ဟု ရည္ၫႊန္းမထားပါ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္ 

မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္၊ စုစည္းတည္ေထာင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံသစ္၏ အေျခခံ 

အုတ္ျမစ္ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံမွ ရ႐ွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး႐ွိ ျပည္သူလူထုထံမွ တိုက္႐ိုက္အပ္ႏွင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဟူေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း 

ႏွစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ 

တုိက္႐ုိက္ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာ ႐ိွပါသည္။ ယင္းစနစ္မွာ ေနာက္ပုိင္းဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားအတြက္ (တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ 

သြယ္၀ိုက္၍) နမူနာပံုစံအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေက်ာ့ၿပီးတစ္ေက်ာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာတစ္၀န္း ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္သည္လည္း ျပန္႔ပြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 

အေျခခိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရားမမႈ ဥပေဒက်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ 

သမၼတစနစ္က်င့္သံုးေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သမၼတစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရ 

အႀကီးအကဲ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ လူေနေသာကုန္းေျမတိုက္ႀကီးအားလံုးတြင္လည္း 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျပန္႔ပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရွိရင္းႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ပိုမို၍အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္းဆိုေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ 

ခြဲထြက္လိုေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္လ်က္ ႏုိင္ငံကိုစုစည္းထားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကိရိယာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ 

ပါသည္။
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ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အၿမဲတေစ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံဟု မိမိတို႔ကိုယ္ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းမ႐ွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ 

အဆင့္ကိုလည္း အမ်ိဳးသား ‘national’ အစိုးရ၊ ဗဟို ‘central’ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ‘union’ အစိုးရဟု 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းၾကပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ 

မေလး႐ွားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ‘states’ ဟု ေခၚပါသည္။ အာဂ်င္တီးနား၊ 

ကေနဒါ၊ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ျပည္နယ္မ်ား ‘provinces’ ဟု ေခၚပါသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏွင့္ 

အီတလီတို႔တြင္ ေဒသမ်ား ‘regions’ ဟု ေခၚပါသည္။ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ နယ္ေျမမ်ား ‘cantons’ ဟု 

ေခၚပါသည္။ စပိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား ‘autonomous communities’ 

ဟု ေခၚပါသည္။ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ ျပည္နယ္ ‘Länder’1 ဟု ေခၚပါသည္။  ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

ပံုသဏၭာန္ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား၊ အႏွစ္သာရပိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားႏွင့္အညီ ေ၀ါဟာရ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ခြဲျခားအသံုးျပဳသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဗဟု၀ါဒအေပၚ အေျခခံပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ 

မည္သည့္အစိုးရအဆင့္မွ် အၾကြင္းမဲ့အာဏာမ႐ွိဘဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ 

မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွ်ေ၀ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေကာင္းမြန္စြာ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဗဟု၀ါဒအေပၚ အေျခခံပါ 

သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သေဘာ 

တူညီထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔သည့္မူေဘာင္အရ လူနည္းစုမ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္းအေပၚ အေျခခံပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

Mikhail Filippov ႏွင့္ Olga Shvetsova (2011: 3) တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ ‘ေအာင္ျမင္မႈ 

ရ႐ွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ရန္ ေကာင္းစြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ 

အစည္းစနစ္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆုိင္မႈမွ ေပၚထြက္လာသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

ဆုိင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကေတြ႕႐ွိခ်က္မွာ 

ဒီမိုကေရစီေကာင္းစြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 

တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိၿပီး ထိေရာက္ေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုသဏၭာန္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဒီမို 

ကေရစီမ႐ွိပါက ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အဆံုးစြန္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုသဏၭာန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုအခါ တစ္ဆင့္ခ်င္း ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲျခင္းသုိ႔လည္း ဦးတည္သြားႏုိင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မည္ကာမတၱအျဖစ္မွ်သာ က်န္႐ွိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။’

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေ၀မႈအေျခခံကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အနည္းစုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအား ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 

ရာထူးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေသာ ပါတီ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခ်ိန္ညႇိမႈတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ 

ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွ 

စ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္တုိင္း အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီသည္ အမ်ားစုအႏိုင္ 

(*) zuf'&,fpepfrS &&SdEdkifonfU tjcm;tusdK;aus;Zl;rsm;

1 ဤဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျချပ စာတမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ ယူနစ္ ‘constituent unit’ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေအာက္ ယူနစ္ ‘sub-national unit’ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္တူအေနျဖင့္ အလဲအလွယ္ အသံုးျပဳသြားပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွာ 
မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး စ႐ိုက္လကၡဏာ ႐ွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ေအာက္ ‘sub-national’ ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းသည္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ျငင္းဆိုသည့္ သေဘာမဟုတ္ပါ။
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ရ႐ွိပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ အေနာက္အငူျပည္နယ္ Western Cape 

Province တြင္ အာဏာရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရာထူးတာ၀န္ 

မ်ားထမ္းေဆာင္ရာ၌ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေျခခံ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၊ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အျခား အစဥ္အလာအရ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ နည္းပါးသူမ်ားအတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရ႐ွိ 

လာႏိုင္ပါသည္။

မူ၀ါဒေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ အားေပးျခင္း။ တိုင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို မိမိတို႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာမူ၀ါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲခြင့္ ျပဳျခင္းျဖင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။ 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ ဆန္းသစ္ 

တီထြင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကိုလမ္းသစ္ထြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္သည္ ၀င္ေငြနည္း ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ရယူႏိုင္သည့္ 

အတိုင္းအတာကို မ်ားစြာတိုးခ်ဲ႕ေပးသည့္ အစိုးရမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေသာ က်န္းမာေရး အာမခံ 

စနစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ အလားတူျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ႐ွိပါ။

ဗဟုိအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း 

ျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေရး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ကိုင္တြယ္ရန္ မလိုအပ္ 

ေတာ့ဘဲ မဟာဗ်ဴဟာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးမ်ားကိုသာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထ၀ီနယ္ေျမအၾကားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္နယ္ေျမေဒသ 

အားလံုးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သေဘာတူညီထားေသာ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ခြဲေ၀ေပးရန္ အာမခံခ်က္ေပးေသာ 

ဘ႑ာေငြေၾကးမွ်ေ၀ျခင္းအစီအမံႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးအစီအမံမ်ားျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ 

ျပန္႔စြာ ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရသည္ ယခင္က အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စုစည္းထားေလ့႐ွိသည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တာ၀န္ယူမႈ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမ်ားသဖြယ္ အသံုး၀င္ 

ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌သာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား႐ွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္မွေ၀းရာတြင္ ႐ွိေနသူမ်ား 

သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွလြဲ၍ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူက႑၊ အစိုးရပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရ႐ွိသူ အေရအတြက္ 

မ်ားစြာ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ျခင္းႏွင့္ စုစည္းညီၫြတ္မႈ မ႐ွိျခင္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနျခင္း၊ 

အစိုးရအဆင့္အသီးသီး၏ မူ၀ါဒမ်ား ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ 

အသီးသီးတြင္ မည္သည့္အစိုးရအဆင့္က အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္ 

မွတ္ထားေလ့ ႐ွိေသာ္လည္း မူ၀ါဒအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား 

မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ မလိုလားအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ႐ွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါ 

သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးသည္ အျခားအစိုးရအဆင့္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္/မလုပ္ေဆာင္သည့္ 

အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မူ၀ါဒရလဒ္ထြက္ေပၚေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 

အဟန္႔အတားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရန္ 

ခက္ခဲလာႏိုင္ပါသည္။ သိ႐ွိသည့္တိုင္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို တာ၀န္ခံႏိုင္ေစရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

(C) zuf'&,fpepf\ tm;enf;csufjzpfEdkifajcrsm;
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လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုမ်ားျပားျခင္း။ အစိုးရအဆင့္အမ်ား ထား႐ွိျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ 

ႀကီးမားပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ႐ံုးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လစာမ်ား၊ စရိတ္မ်ား 

အတြက္ ပိုမိုကုန္က်ပါသည္။ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဌာန 

အတြက္ ႀကီးေလးေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

နယ္ေျမေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား ကြာဟခ်က္ 

ႀကီးမားလာျခင္း။ ဘ႑ာေငြေၾကးခြဲေ၀ရန္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံခ်မွတ္ထားျခင္း မ႐ွိပါက (ပိုမို၍ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ 

ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ပိုမို၍ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမ႐ွိပါက)

ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ႀကီးမားလာႏုိင္ပါသည္။ သဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္မ်ား မတူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ မတူညီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး 

ဆိုင္ရာရလဒ္မ်ား ကြာဟခ်က္ကိုလည္း ႀကီးထြားေစႏိုင္ပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားအၾကား စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ျခင္း။ အထက္ပါတို႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္မွာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ယူနစ္အျဖစ္ ထား႐ွိေသာ နယ္ေျမ 

ေဒသသည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေငြရင္းေငြႏွီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ေသာ ယူနစ္ထက္ 

ေသးငယ္ေနပါက (ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တိုင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက သတ္မွတ္လွ်င္) ‘အနိမ့္ဆံုးအေနအထားသို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္သြားေရာက္ၾကျခင္း’ ျဖစ္လာ 

ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္အားခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေငြရင္း 

ေငြႏွီးကိုဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစၿပီး စီးပြားေရး 

တိုးတက္မႈျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ ပိုမိုခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမွ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဆင့္အသီးသီး 

အၾကားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ျပ႒ာန္းထားၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

မေျဖ႐ွင္းဘဲ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ေျဖ႐ွင္းၾကရာမွ တရားစီရင္ေရးက႑၏ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑ တိုးျမင့္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဘက္မလုိက္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ 

ခ်က္က တစ္ဘက္၊ တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈႏိုင္မႈႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္မႈ႐ွိေစျခင္းကတစ္ဘက္ ဟန္ခ်က္ညီ 

ေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ ဟန္ခ်က္ညီေရးမွာ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီး 

ပါသည္။

လူနည္းစုမ်ား ဖယ္ထုတ္ခံရႏုိင္ျခင္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရ႐ွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသ 

ႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအလိုက္ တည္ 

ေထာင္ထားရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း မတူညီေသာ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ေနပါက ယင္း 

လူနည္းစုမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဗဟိုအစိုးရ အားေကာင္းျခင္း 

ျဖင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုေ၀းေနထိုင္ၾကေသာလူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးလ်က္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကိုတူညီစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါမည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူအလႊာမ်ား အားေကာင္းလာ 

ျခင္း။ အားေကာင္းေသာအက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို ခုတံုးလုပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလြဲသံုးႏိုင္ပါသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈမွာ အၿမဲတေစ တိုက္ဖ်က္ရန္ 

ခက္ခဲၿပီး အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ နယ္ေျမခံ ကြန္ရက္မ်ားအတြင္း အျမစ္တြယ္ေနၿပီး 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအရာ႐ွိမ်ား မ်က္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ရန္ အထူး 
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သျဖင့္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ မဲဆႏၵ႐ွင္အမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ နယ္ေျမခံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 

အေပၚ မွီခိုေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ (ဥပမာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အလႊာမ်ားက အလုပ္အကိုင္၊ ေျမယာ သို႔မဟုတ္ 

အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလွ်င္) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ အာဏာ႐ွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူတန္းစား 

တစ္ခုက အုပ္ခ်ဳပ္မႈမျဖစ္ရန္မွာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲျဖစ္လာပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မထိေရာက္ျခင္း။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ 

ထိေရာက္မႈမ႐ွိဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္စျဖစ္ျပီး 

အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၀န္ပိေစမည့္ အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳရပါမည္။ မႏိုင္၀န္ထမ္းေစျခင္း 

ျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကုိထိခိုက္လာႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာရွိသည့္ ဗဟိုေနရာအမ်ား႐ွိျခင္းေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ မခိုင္မာပါက ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း႐ွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈ 

မ်ားကို ေက်နပ္မႈရ႐ိွေစၿပီး ခြဲထြက္လိုေသာ ဆႏၵေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ 

ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရ႐ွိသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း ထပ္မံ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 

လႊဲေျပာင္းမေပးပါက မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခြဲထြက္မႈတို႔ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ အစီအမံမ်ား က်င့္သံုးလာႏိုင္ပါသည္။

စဥ္းစားရန္အခ်က္ - ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ 

အားသာခ်က္မ်ားအမ်ားျပားဆံုးျဖစ္ေစၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒျဖင့္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမည္နည္း။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပံုသဏၭာန္ထက္ အႏွစ္သာရကို သိ႐ွိႏိုင္ရန္ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားၿပီး က်င့္သံုးလ်က္႐ွိေသာ နည္းလမ္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ရပါမည္။

ဥပေဒျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာစာရင္းမ်ား။  ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ားစုတြင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း ခြဲေ၀ထားပါသည္။ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာသားတြင္ ထည့္ 

သြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအျဖစ္ျဖစ္ေစ) ဥပေဒျပဳခြင့္စာရင္းမ်ား တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ပါကစၥတန္ (၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပ႒ာန္း 

ၿပီးေနာက္)ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ စာရင္းတစ္ခုသာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ 

အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး 

ဖက္ဒရယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ အတိအလင္းအပ္ႏွင္းမထားေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးမွာ မူအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္။
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ကေနဒါကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာရင္းႏွစ္ခု ထား႐ွိပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ အပ္နွင္း 

ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စာရင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္သို႔ အတိအလင္းေပးအပ္ထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ကရ႐ွိပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 

ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသည္ဟု အတိအလင္း ေၾကညာထားျခင္းမ႐ွိပါက ဖက္ဒရယ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္ 

သည္ျဖစ္ေစ မူအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ား (Concurrent Power) စာရင္းလည္း ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အိႏိၵယ၊ ႏိုက္ဂ်ီး 

ရီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ႐ွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသာမက ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာ 

ပိုင္မ်ားလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္႐ွိေသာနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒ 

မ်ားအၾကား ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ဥပေဒက ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုး 

ပါသည္။

•  ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းႏွစ္ခုထား႐ွိပါသည္။ ပထမစာရင္း (ဇယား ၄) တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ 

အာဏာပိုင္မ်ားက သီးသန္႔က်င့္သံုးမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္စာရင္း 

(ဇယား ၅) တြင္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ား အတူတကြက်င့္သံုးမည့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•  အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္စာရင္း ၃ခု ထား႐ွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၇၊ စာရင္း ၁) တြင္ 

ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

စာရင္း (ဇယား ၇၊ စာရင္း ၂) တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သီးသန္႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထပ္တူျပဳ ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၇၊ စာရင္း ၃) တြင္ အတူတကြ လုပ္ပုိင္ခြင့္႐ွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ပိုမို၍ စုစည္း 

ညီၫြတ္ၿပီး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒနယ္ပယ္တစ္ရပ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ သို႔မဟုတ္ ဗဟို 

အစုိးရကဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္လည္း ယင္းမူ၀ါဒနယ္ပယ္တြင္ပင္ လက္ေတြ႕ 

ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အဆင္ေျပသည့္ အတုိင္းအတာအထိ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မ႐ွိသျဖင့္ အစိုးရ အဆင့္အသီးသီးအၾကား 

လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ၍ ခြဲေ၀ႏိုင္ပါသည္။

လႊမ္းမိုးျခင္း - ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထား ပါက ပဋိပကၡမႈ သို႔မဟုတ္ 

ဥပေဒအရ မေသခ်ာမေရရာမႈကိုေ႐ွာင္လႊဲရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ပါက သုိ႔မဟုတ္ သဟဇာတ 

မျဖစ္ပါက မည္သည့္အစိုးရအဆင့္က လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္က လႊမ္းမိုးလွ်င္ (ဥပမာ ဂ်ာမနီႏွင့္ အိႏၵိယမွာကဲ့သို႔) ထပ္တူျပဳ အာဏာသည္ ဖက္ဒရယ္ 

လႊတ္ေတာ္က ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ကၾကား၀င္လ်က္ အတူတကြ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိ 

ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက လႊမ္းမိုးလွ်င္ 

(ဤသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ နည္းပါးပါသည္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အီရတ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းသို႔ ျပ႒ာန္းထား 

ပါသည္) အတူတကြ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ထား႐ွိေပးေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အတူတကြ 

ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက အခ်ိန္ 

မေ႐ြး ဗဟိုမွျပန္လည္ရယူၿပီး မိမိတို႔၏ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။

ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ား - မူ၀ါဒနယ္ပယ္အားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း 

မ႐ွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိသည့္ ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို မည္သည့္အဆင့္ကရရွိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံု 
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အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားစုေပါင္း၍ တည္ေထာင္ေသာ ‘coming together’ 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)တြင္ ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက ရယူထားေလ့႐ွိပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ‘holding 

together’ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ အိႏၵိယ) တြင္ ႂကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဖက္ဒရယ္အဆင့္သို႔ ေပးအပ္ထားေလ့ ႐ွိပါသည္။ (Anderson 2008: 26).

ဥပေဒျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း - အတူတကြ က်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းထားသည့္တိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စာရင္းမ်ားမွာ ပံုေသသေဘာေဆာင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ 

အဆင့္အသီးသီးအၾကား ဥပေဒျပ႒ာန္းလ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားထား႐ွိပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါ႐ွိပါသည္။

• ျပည္နယ္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗဟုိအဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔အပ္ႏွင္း 

ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ယင္းကိစၥရပ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ထုိျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အၿမဲတမ္းရ႐ွိသြားပါသည္။ 

(အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၂၅၂)

• အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ (အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းလမ္း 

ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္) ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ စာရင္းတြင္ 

ပါ၀င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္႐ွိေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အတိုင္းအတာကို အကန္႔အသတ္ မ႐ွိ 

သေလာက္နီးပါး တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သက္တမ္းအား 

ျဖင့္ တစ္ႏွစ္သာအတည္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။) ဤ 

ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျဖစ္သည့္ကာလ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ 

ေျခာက္လအၾကာတြင္ ပ်က္ျပယ္ပါသည္။ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၂၄၉)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ခြဲေ၀ရာတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ခြဲေ၀သည့္အတုိင္း ခြဲေ၀ေလ့႐ွိပါသည္။ သို႔ျဖင့္ 

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ရၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ရပါ 

သည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ (ဥပမာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္) ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားမွာ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒျပဳ 

အာဏာမ်ားထက္ နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းက တာ၀န္ယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ စနစ္တက် ေကာင္းစြာစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါက ဤအစီအမံမွာ ဥပေဒျပဳမူေဘာင္မ်ား စုစည္းညီၫႊတ္မႈ 

ကို ေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ 

မ်ားအေနျဖင့္ ႏိႈင္းခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရ႐ွိပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ 

ေရး၊ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး (ဥပမာ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး) ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 

အာဏာပိုင္မ်ားကသာလွ်င္ သီးသန္႔တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္မူ အစိုးရအဆင့္ 
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အသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀သည့္ အတုိင္းအတာမွာ မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။  (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ပံု ၂ ကို ၾကည့္ပါ။) ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္တေလာေခတ္စားလာသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ 

ဖက္ဒရယ္အဆင့္သို႔ ပိုမို၍အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားတတ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ အညီျဖစ္ပါသည္ (Irving 2008: 68)။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံ 

အတူေပါင္းစည္းေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ‘holding together’ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ အထက္ပါအတုိင္း 

မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္နယ္အသီးသီးက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား တိုးတက္ 

ရ႐ွိရန္ ေဆာင္႐ြက္လာၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအာဏာပိုင္မ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္ (ဥပမာ ဘယ္ဂ်ီယမ္၊ စပိန္)။ လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ိွေရးေတာင္းဆုိမႈ 

အတိုင္းအတာႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ၊ ႏွစ္ဖက္ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အင္အားတုိ႔အေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္အသီးသီးအၾကား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀မႈသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ ႐ွိမ႐ွိႏွင့္ လက္ေတြ႕က်မက် ဆန္းစစ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာရ႐ွိေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရ႐ွိေရး ေတာင္းဆိုမႈအျပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအခ်ိဳ႕ ႐ွိပါသည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈရ႐ွိရန္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ Subsidiarity မူ (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနိမ့္ဆံုး 

အဆင့္၊ အေသးငယ္ဆံုးအဆင့္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအနည္းဆံုး အဆင့္တြင္ က်င့္သံုးေစေရးမူ) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

လက္ခံထားၾကပါသည္။ လက္မခံသူမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ေအာက္အဆင့္တြင္ လုပ္စရာမ႐ွိေတာ့ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ‘ေအာက္အဆင့္က လုပ္ငန္း 

ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းကို အထက္အဆင့္က ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္အဆင့္က 

လိုအပ္လွ်င္ အထက္အဆင့္က ပံ့ပိုးမႈ ေပးၿပီး ေအာက္အဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး 

၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အကူအညီေပးရပါမည္။’ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက တိုင္းေဒသ 

ႀကီး/ ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားၿပီး ၎တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈအားလံုးကို 

လိုက္ေလ်ာ႐ံုမွ်ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟု 

ယတိျပတ္ မဆိုႏိုင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈကိုေ႐ွာင္႐ွားရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္ 

လက္မဲ့ခံစားခြင့္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စုစုေပါင္း၀ယ္လိုအားအေပၚ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ႐ွိေသာ သို႔မဟုတ္ စီးပြား 

ေရး သံသရာလည္သည္ႏွင့္မွ် အတက္အက်႐ွိေသာ အခ်ိဳ႕အသံုးစရိတ္သံုးစြဲေရး တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ရယူထား 

ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အျခား တုိင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုကို မ်ားစြာထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နစ္နာေစျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။) ထို႔အျပင္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အလုိ႔ငွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ 

မ်ားကိုေက်ာ္လြန္လ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ (အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အျခား အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။) အလားတူ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္း 

တူညီေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ခုထက္ မနိမ့္ေစဘဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ 

ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ 

သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာက်င့္သံုးေရးမူ (principle of subsidiarity) အရ ဖက္ဒရယ္အဆင့္သုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ 

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အေျမာ္အျမင္႐ွိစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ေတာင္းခံေသာ 

ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
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ေတာင္းခံရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားမႈ 

ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္လွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ပညာေရး၊ ဘာသာစကားဥပေဒမ်ား၊ 

အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈမူ၀ါဒမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုေလ့႐ွိပါသည္။ 

စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး မူ၀ါဒအပိုင္းက႑မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာ 

တူညီေလ့႐ွိပါသည္။ အျပန္အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးတည္း႐ွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀မႈ 

အေပၚ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုရ႐ွိလိုျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါက အထက္ 

ေဖာ္ျပပါႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္က်င့္သံုးေလ့ ႐ွိပါသည္။

ပံု ၂ - ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္း ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ထားပံု

ၾသစႀတီးယား ကေနဒါ မေလး႐ွား ႏိက္ုဂီ်းရီးယား ပါကစၥတန္ ေတာင္အာဖရိက

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ႏိုင္ငံျခားေရး ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဗဟို

ကာကြယ္ေရး ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဗဟို

ရဲ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ဗဟို

မီးသတ္ႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရး

ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ယူနစ္

ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရး မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဗဟို

တရားမမႈ 
တရားစီရင္ေရး

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ယူနစ္ ဗဟို

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ဗဟို

ပညာေရး

မူလတန္း ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀

အလယ္တန္း 
အထက္တန္း

ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ မွ်ေ၀

သက္ေမြး မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ယူနစ္ ဗဟို

တကၠသိုလ္မ်ား မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဗဟို

ျပတိုက္ႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ား

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ယူနစ္ မွ်ေ၀

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး

မိသားစု 
သာယာ၀ေျပာေရး

ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မသတ္မွတ္ မသတ္မွတ္ ဗဟို

လူမႈဖူလံုေရး ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မသတ္မွတ္ ယူနစ္ ဗဟို

အေျခခံက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀

ေဆး႐ံုမ်ား ယူနစ္ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ မွ်ေ၀

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေရေပးေ၀ေရး

အေ၀းေျပးလမ္း မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ယူနစ္ မွ်ေ၀

ၿမိဳ႕တြင္းလမ္း ယူနစ္ ယူနစ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ယူနစ္

ဆိပ္ကမ္း ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဗဟို
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ေလဆိပ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ဗဟို

လွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရး

အိုးအိမ္ ယူနစ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ယူနစ္ မွ်ေ၀

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ယူနစ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ယူနစ္ ယူနစ္

ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 
သန္႔႐ွင္းေရး

ယူနစ္ ယူနစ္ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ယူနစ္ ယူနစ္

သဘာ၀ ပတ္၀န္း 
က်င္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀

စားသံုးသူ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မသတ္မွတ္ မွ်ေ၀ ယူနစ္ ဗဟို

စီးပြားေရး

စိုက္ပ် ိဳးေရး 
သစ္ေတာႏွင့္ 
ေရလုပ္ငန္း

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဖက္ဒရယ္ ယူနစ္ ဗဟို

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စက္မႈ

မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ ဗဟို

ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀ မွ်ေ၀

ရည္ၫႊန္းခ်က္ - Commonwealth Local Government Forum, 2014 (ဓနသဟာယ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖိုရမ္ 

ေဆြးေႏြးပြဲ) မွ အခ်က္မ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဖာ္ျပပါသည္။

မွတ္စုမ်ား

၁။ ဤဇယားတြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေရးကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဥပေဒျပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ပံုႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။

၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ား 

ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တရား၀င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထား႐ွိသည့္အတိုင္းအတာ မတူညီၾကပါ။

• ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အကူ 

အညီေပးေရး၊ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးဥပေဒ၊ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူပညာေရး၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မူ၀ါဒတို႔ကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ 

ဆံုးျဖတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ ယင္းတုိ႔အားလံုးမွာ ျပည္နယ္မ်ားက ကိုင္တြယ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ယင္း မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္ဆိုလွ်င္ သာမန္ 

အားျဖင့္ ‘ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္’ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ထား႐ွိ၍ ဘ႑ာေငြေၾကး လႊဲေျပာင္း 

ေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ေလ့႐ွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ အဆင္ေျပျခင္း ထိေရာက္တြင္က်ယ္ျခင္း 

မ႐ွိပါ။ တစ္ေျပးညီ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚေစရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအခက္အခဲ 

႐ွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳမူ 
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ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို 

တရား၀င္ဟုတ္မဟုတ္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ျခင္းမ်ား ႐ွိပါသည္။

• ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္လ်က္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ 

ကို ‘နာမက်န္းႏွင့္ သက္ႀကီးပင္စင္မ်ား’၊ ‘မီးဖြားေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း၊ မုဆိုးမမ်ားအတြက္ ပင္စင္မ်ား၊ 

ကေလးသူငယ္ကို ေထာက္ပံ့ေငြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါး၊ နာမက်န္းခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ 

ကုသမႈခံယူျခင္း ခံစားခြင့္မ်ား၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္းႏွင့္ သြားဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား …၊ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားစရိတ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုစရိတ္မ်ား’ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ 

ခဲ့ပါသည္ (အပိုဒ္ ၅၁၊ (၂၃) ႏွင့္ (၂၃) (က) )။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

တိုးတက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပိုင္း အဟန္႔အတားမ်ား မ႐ွိပါ။

• ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပသည့္အျပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို 

ေဖာ္ျပျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားအတြက္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ 

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းမူ၀ါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တာ၀န္ယူ 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းအသိအမွတ္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 

ျမႇင့္တင္ရန္အလုိ႔ငွာ ယင္းမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

က်င့္သံုးရန္ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစႏုိင္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေ၀လာၾကမည္ကို အၿမဲတေစေအာင္ျမင္စြာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ခန္႔မွန္းျခင္း မျပဳႏိုင္ၾကပါ။ ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ 

ရည္႐ြယ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွအပ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား 

အားလံုးကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထား 

ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုကို ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပး 

ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ား၏ 

ရည္႐ြယ္ရင္းအတုိင္း မျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္ 

အမွ် ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားလာၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ ဤသို႔ 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္ 

လည္း အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ေရး 

ကိစၥအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကေနဒါမွာ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေန မၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါ။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုမွာ စစ္ေရးအရ မဟာအင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ကေနဒါမွာ ယင္းသို႔မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ 

အဓိကယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား လူနည္းစုတစ္ရပ္မွာ နယ္ေျမအလိုက္စုစည္းေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

တြင္ ယင္းသို႔မ႐ွိပါ။

ပါတီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေရအတြက္၊ ပါတီအခ်င္းခ်င္း အင္အားအနည္းအမ်ား ကြာျခားခ်က္၊ 

အယူ၀ါဒ အစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိၿပီး မက္ခ႐ိုအဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္ 

အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ 

သို႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ ပါတီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္/ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ စုဖြဲ႕ထားၿပီး ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္/ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ ႐ွိပါက၊ ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပါတီမ်ား 

သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပါတီ၏႐ံုးခြဲမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါက၊ ထိုမွ်မက ယင္းပါတီမ်ားသည္ပင္ ႏိုင္ငံ၏ 

နယ္ေျမေဒသအသီးသီးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္အေ႐ြးခံပါက၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ 
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လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါတီမ်ား၏ စုဖြဲ႕ပံုမွာေလ်ာ့ရဲၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 

ႀကီးစုိးေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပါတီအသီးသီး၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရမႈအင္အားမွာ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသ 

အသီးသီး၌ မ်ားစြာကြာျခားေနလွ်င္ ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာရ႐ွိသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ 

တန္ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ မလုပ္ႏုိင္မကိုင္ႏုိင္ျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္း 

ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း 

စနစ္မ်ား စုဖြဲ႕ပံုတူညီသည့္တုိင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အသံုး 

ျပဳရာ၌ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုဟူ၍ ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အမ်ားစုရ႐ွိေသာပါတီမ်ား အခ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာဆက္ဆံေရး ႐ွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ပဋိပကၡ ဆက္ဆံေရး 

လည္း ႐ွိႏုိင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ေလရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ် ယတိျပတ္ခုိင္ၿမဲျခင္း မ႐ွိ 

သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းဖြယ္ရာဟု ထင္ျမင္ေကာင္း ထင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ (၁) ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားသည္ 

ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္သည္၊ (၂) ကနဦးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌ မိမိတို႔ အလို႐ွိသမွ်အားလံုး မရ႐ွိသူမ်ားလည္း ေနာင္အခါ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလ်က္ တရား႐ံုးမ်ားက စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ 

ရန္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္ ဟူ၍လည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကိုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လံုျခံဳမႈ႐ွိေသာအေျခခံကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ - ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ၿပိဳင္ဆုိင္ 

ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ 

နယ္ေျမေဒသအားျဖင့္ ထပ္ေနသည့္တုိင္ ဥပေဒနယ္ပယ္ မတူညီေသာအေျခခံအားျဖင့္ သီးျခားစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သဖြယ္ ခံယူၾကပါသည္။ မူအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုုးသည္ မိမိလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားၿပီး အျခားအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 

ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိတ္ဖက္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကၿပီး ဘံုအက်ိဳးအတြက္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို မွ်ေ၀က်င့္သံုးပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္အဆင့္ မူ၀ါဒမ်ား 

ေရးဆြဲရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရကလည္း ဖက္ဒရယ္အဆင့္ မူ၀ါဒမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳပါသည္။ ဥပမာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ 

ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အသံုးျပဳေလ့႐ွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ မူေဘာင္ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္က မူ၀ါဒနယ္ပယ္တစ္ရပ္အတြက္ အေျခခံရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္မူမ်ား ခ်မွတ္ေပးၿပီး 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳ 

ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးမွာ အေရးပါေသာ စုဖြဲ႕ပံုပိုင္း ကြာျခားခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ မတူညီျခင္းမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း ယင္းကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ပံုႀကီးမခ်ဲ႕သင့္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 

သည့္အတုိင္း ၿပိဳင္ဆုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ပင္ အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအမံမ်ား 

႐ွိသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
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အခ်ဳိးမညီဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ႐ွိသည့္ 

အဆင့္ မတူညီေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ပုံစံကို ဆိုပါသည္။ အခ်ဳိးညီဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ မတူညီပါ။ အခ်ဳိးညီဖက္ဒရယ္ 

စနစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလံုး အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္မႈအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား တန္းတူ႐ွိၾကပါသည္။ 

အခ်ဳိးမညီ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အၿမဲတေစမဟုတ္သည့္တုိင္ သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္က်င့္သံုးရာမွ (‘holding together’ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ) ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 

ျပည္နယ္မ်ားစုဖြဲ႕၍ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ေသာအခါ သာမန္အားျဖင့္ တန္းတူညီမွ် အေျခအေနတြင္ စုဖြဲ႕ပါ 

သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ွိရင္းႏုိင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေသာအခါ ကိုယ္တုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုအင္ဆႏၵမ်ားကို လိုက္ေလ်ာႏုိင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပထ၀ီနယ္ေျမ ထူးျခားခ်က္ 

မ်ားကို အေျခခံလ်က္ သီးျခားကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြား အေလးထားမႈမတူညီျခင္းအေပၚ 

မူတည္လ်က္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးကို အတိုင္းအတာမတူညီဘဲ လိုက္ေလ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးရပါသည္။

• စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာစကား သီးျခား႐ွိေသာ သမိုင္းစဥ္ 

တစ္ေလွ်ာက္ ျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ မတူညီဘဲ 

သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား မရ႐ွိ 

သည့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ Basque Country ႏွင့္ Navarra တို႔သည္ 

၎တို႔ကိုယ္တုိင္ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိပါသည္။ Catalonia ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ သီးျခား႐ိွၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေနရာတြင္ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း အားလံုးမဟုတ္သည့္တုိင္ အခ်ိဳ႕သည္ 

မိမိတို႔ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ပူးတြဲသတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

• ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပည္နယ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုအတြက္သာ အက်ံဳး၀င္ၿပီး 

ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ 

ဘက္မညီမႈ အနည္းငယ္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္အမ်ားအျပားမွာ လူနည္းစု 

အုပ္စုမ်ားအတြက္ လုိက္ေလ်ာေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘာသာ 

စကား လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးအားျဖင့္ Quebec (ကြီးဘက္) ျပည္နယ္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္’ 

(Bodnar 2003)။

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ဘက္မညီမႈက်င့္သံုးျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဆင္းရဲေသာ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ နယ္ေျမေဒသတြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ နယ္ေျမေဒသေလာက္ 

ကိုယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ႐ွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရမွတဆင့္ ႏုိင္ငံ၏အျခား နယ္ေျမေဒသ 

မ်ားမွ ေငြေၾကးမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို မ်ားစြာမွီခိုေနရႏို္င္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မဟုတ္ေသာ နယ္ေျမမ်ား႐ွိေသာအခါတြင္ ဘက္မညီမႈ အျခားပံုစံတစ္မ်ိဳး 

ျဖစ္ပြားပါသည္။

• ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၁၀ ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမ ၃ခု ႐ွိပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ 

တြင္ အျပည့္အ၀ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ နယ္ေျမမ်ားမွာ ကေနဒါႏုိင္ငံပိုင္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါ 

ႏိုင္ငံ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ 

ပါ၀င္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ နယ္ေျမမ်ား႐ွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ 
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ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးထားျခင္း မ႐ွိပါ။ သာမန္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ား 

ျဖင့္သာ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ နယ္ေျမမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ မလို 

အပ္ပါ။

• အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၂၉ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ၇ ခု ႐ွိပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားမွာ 

ျပည္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္ (အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁)။ 

ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မည္သည့္ျပည္နယ္တြင္မွ် မပါ၀င္ပါ။

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံပိုင္ နယ္ေျမမ်ား ကြဲျပားျခားနား 

ေနရျခင္းမွာ သာမန္အားျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားသည္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ရန္ မသင့္ 

ေတာ္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ လူဦးေရအလြန္နည္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က် 

ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မ႐ွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ the Cocos (Keeling) ကၽြန္းမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံက စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း ရလဒ္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ထားေသာေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ၏ 

အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ဘဲ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ပူအာတိုရီကို ျဖစ္ပါသည္။)

ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ နယ္ေျမအမ်ားစုသည္ နယ္ေျမေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ ကိုယ္စားျပဳအစိုးရ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိေသာ္လည္း နယ္ေျမအတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာႏုိင္ငံသားမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ပုိမုိနည္းပါးၾကပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္မွာ ျပည္နယ္မ်ားမွတဆင့္ စုဖြဲ႕စီစဥ္ထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအေနျဖင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္တြင္  လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရ႐ွိပါ။ (မဲမေပးေသာ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သူသာ ရ႐ွိပါသည္။) 

ဤသို႔ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္ရ႐ွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း႐ွိပါသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ နယ္ေျမမ်ား႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား 

သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ 

အခ်ိဳးအစားမွာ ၎တို႔၏ ကေနဒါလူဦးေရစုစုေပါင္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္႐ွိသည့္ အခ်ိဳးအစားထက္ အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္ 

ေနပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္ေျမမ်ား - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ဖက္ဒရယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္႐ွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ 

ကို သီးျခားတည္ေထာင္ထား႐ွိၾကပါသည္။ (ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကင္ဘာရာ၊ အိႏၵိယတြင္ နယူးေဒလီ၊ ႏိုက္ဂ်ီး 

ရီးယားတြင္ အဘူဂ်ာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကုိလံဘီယာခ႐ုိင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။) ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ တည္ေထာင္ 

ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိဳ႕ ရ႐ွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ၿမိဳ႕သည္ 

ဘက္မလိုက္သည့္ ၾကားေနမႈကို ေဖာ္ၫႊန္းပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ရန္ပံုေငြမ်ား ခြဲေ၀ရာတြင္ မ်က္ႏွာလိုက္ 

သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္သည့္ နယ္ေျမတြင္႐ွိေနပါက ျပည္နယ္အစိုးရက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ 

ႏုိင္ေျခမ႐ွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ ယခင္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံ၏ 

ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ပထ၀ီနယ္ေျမအားျဖင့္ ကြာေ၀းေသာေနရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမ တည္ေထာင္ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာကို (႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းႏွင့္ ပထ၀ီနယ္ေျမအရ) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အေလးအနက္ထား 

ကတိက၀တ္ျပဳေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ သေကၤတျပဳ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

အပ္ႏွင္းသည့္အတိုင္းအတာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ ကိုလံဘီယာခ႐ိုင္တြင္ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္ 

လႊတ္ေတာ္က တိုက္႐ိုက္ျပ႒ာန္းပါသည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ၿမိဳ႕၀န္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေကာင္စီလက္တြင္း 

တြင္ ႐ွိပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေဒလီတြင္မူ (၆၉ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍) အိႏၵိယႏုိင္ငံ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေသာ ျပည္နယ္အစိုးရပံုစံျဖင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္႐ွိၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးပါသည္။
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ျပည္နယ္မ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရာတြင္ မတူကြဲျပားၿပီး မၾကာခဏ 

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပံု ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ ရ႐ွိရန္ 

ေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းက႑ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ပံု ၃ - ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

စီးပြားေရး 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

ဥပမာ ထိေရာက္တြင္က်ယ္မႈ၊ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ (ေသးငယ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ 
ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား အေရအတြက္မ်ားစြာ မဖြဲ႕စည္းသင့္ျခင္းအေၾကာင္းရင္း)ႏွ
င့္ စီးပြားေရး ေဒသမ်ားကို စုဖြဲ႕ထား႐ွိမႈ

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား

ဥပမာ လူမ်ိဳး၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း၊ ဘာသာစကား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ 
လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးစု

ပထ၀ီနယ္ေျမ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ျမစ္မ်ား ေတာင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ နယ္နိမိတ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးဟန္ခ်က္ညီမႈ လႊမ္းမိုုးႀကီးစိုုးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုု ခြဲျခမ္းပစ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္လိုသည့္ နယ္ေျမေဒသကို ခြဲျခမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔မဟုတ္ (စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးသြင္ျပင္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ) 
ျပည္နယ္ ၂ ခု ၃ ခုမွ်သာ စုဖြဲ႕ပံုကို ေ႐ွာင္႐ွားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ 
ထင္ျမင္ခ်က္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
႐ွိခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား

ျပည္သူလူထုက စြဲၿမဲလက္ခံထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ားအျဖစ္ 
အသံုး၀င္ပါသည္။ နယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ရည္ၫႊန္းခ်က္ - Anderson and Choudhry, 2014.

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ မည္မွ်႐ွိၾကပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား 

တြင္ (အထူးသျဖင့္ မူလကပင္တည္႐ွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ စုဖြဲ႕ရာတြင္ (‘coming together’ အတူ 

ယွဥ္တြဲေရး) ျပည္နယ္မ်ားက မူလနယ္နိမိတ္မ်ားကို ဆက္လက္ထား႐ွိလုိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡၿပီးေနာက္      

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ပိုင္နက္နယ္ေျမနယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္႐ွိေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာ နည္းပါးပါမည္။ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 

႐ႈေထာင့္မွ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ျခင္းမ႐ွိသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 

လက္ခံၿပီး ပကတိအေျခအေနမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ လုိက္ေလ်ာ 

ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဥပမာအားျဖင့္ ပိုမိုဆင္းရဲေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ဘ႑ာ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစီအမံတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္မ်ား 

မ်ားစြာကြာျခားေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ ဘက္မညီလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀မႈကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း 

ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ (ဥပမာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ မတူကြဲျပားမႈ မမ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 

တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းသည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာအခါ 

တြင္) စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ႐ႈေထာင့္မွ ပိုမို၍ လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို 

ျပန္လည္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဓနဥစၥာႏွင့္ လူဦးေရတို႔ အနီးစပ္ဆံုး တူညီေစရန္ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ သတ္မွတ္သင့္ပါသလား။ အခ်ိဳ႕ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အသိုက္အ၀န္းမ်ားအား ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းအေပၚ မူတည္ 

ပါမည္။ ယင္းသုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းအသိုက္အ၀န္း ကိုယ္ပိုင္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေသာ 

နည္းလမ္းျဖင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤ 

ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အခက္အခဲ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို 

ေရးဆြဲေသာအခါ တူရာစုလ်က္ေနၾကေသာ အစုမ်ား၊ တသီးတျခားအစုမ်ား၊ ေၾကာင္းက်ိဳးမဆီေလ်ာ္ေသာ နယ္နိမိတ္ 

မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ယူနစ္မ်ားမွာလည္း အ႐ြယ္အစား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္၊ အရင္းအျမစ္ 

မ်ား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈ၊ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ မ်ားစြာကြာျခားေနတတ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သတ္မွတ္ 

ေသာ နယ္နိမိတ္ မ်ားသည္ အသိုက္အ၀န္း စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကိုရယူလိုမႈ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာတတ္ပါသည္။ လူနည္းစု 

အတြင္းမွ လူနည္းစုမ်ားကို သီးသန္႔ကြဲထြက္ေစၿပီး အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံမွခြဲထြက္ရန္ ဖိအားေပးမႈ 

မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာႏုိင္ပါသည္။ အသိုက္အ၀န္းအလိုက္ နယ္ေျမမ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ 

မ်ားကို ပယ္ခ်ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ (၁) ဤသို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ 

မ႐ႈမိရန္ႏွင့္ (၂) နယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဟန္ခ်က္ညီေစရန္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသလား။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ပုိင္နက္နယ္ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္ အၿမဲတေစ မလုိအပ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းမည့္အစား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ သာမန္ဥပေဒျဖင့္ 

ျပ႒ာန္းျခင္း၊ အစိုးရ/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အထက္ 

ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ယင္းျပႆနာမ်ား ေျဖ႐ွင္းေရးကို ေ႐ႊ႕ဆုိင္းထားၿပီး 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ပ်က္ျပားမသြားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာင္အခါ 

လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အျခား လူဦးေရဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား 

ေပၚေပါက္လာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဆီေလ်ာ္သလို အေျပာင္းအလဲ 

မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

• အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ယခင္က သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

ႏွင့္ ဘာသာေရးကုိယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ 

ၿပီး ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ အဆင့္အသီးသီး႐ွိသည့္ အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က 

တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အသုိက္အ၀န္း (အဓိကအားျဖင့္ 

ဘာသာစကား) အလုိက္ ျပန္လည္သတ္မွတ္လုိသူမ်ားႏွင့္ ကုိလုိနီေခတ္ နယ္နိမိတ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ 

ထား႐ွိလိုသူမ်ားအၾကား ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားကို သေဘာမတူညီႏုိင္ဘဲ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ 

နယ္နိမိတ္အတုိင္းဆိုပါက ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားမ်ား ေရာေႏွာ ေနမည္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ညႇႏိိႈင္းေျဖ႐ွင္းသည့္အေနျဖင့္ ႐ိွရင္းနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ကနဦးတြင္ ဆက္လက္ထား႐ိွၿပီး ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္အား ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားပါသည္။ 
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ယင္းသို႔ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲမည္ဆုိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ 

လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ မလိုအပ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို 

အသံုးျပဳလ်က္ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္တူညီ 

ေစရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လ်က္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ (Anderson 

2008: 20)။ ဥပမာ အာသံျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲသတ္မွတ္လ်က္ ပိုမို 

ေသးငယ္ေသာ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးလိုက္ရာ တိုင္းရင္းသားတင္းမာမႈမ်ား လံုး၀ 

ေျပလည္မသြားသည့္တုိင္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ 

ျခင္းျဖင့္စနစ္၏ ဖက္ဒရယ္သေဘာသဘာ၀ကို မ်ားစြာ အားနည္းေစပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 

နယ္နိမိတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ိွသျဖင့္ ျပည္နယ္အျဖစ္ တည္႐ွိေရးအတြက္ပင္ ဗဟိုအဆင့္ အာဏာ 

ပိုင္မ်ား၏ သေဘာထားအေပၚ မ်ားစြာမူတည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ ၁၄၃)၌ ‘တူညီေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

စီးပြားေရး  သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား႐ွိသည့္ လက္႐ွိနယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကၽြန္းနယ္ေျမမ်ား 

ႏွင့္ သမိုင္းတြင္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ား’ အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ၿပီး 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအျဖစ္ စုဖြဲ႕တည္ေထာင္ႏိုင္သည္ဟု ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဤ 

ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာကဲ့သို႔ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ွိၿပီး နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔ပ်က္ျပားမသြားေစရန္ တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္မွာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီလ်က္ ေရးဆြဲ 

သတ္မွတ္ရပါသည္။ ယင္းနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ဗဟုိအဆင့္လႊတ္ေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ားကို က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထား႐ွိကာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းစုဖြဲ႕ပံုမ်ားကို 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲလ်က္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထူးဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထား႐ွိၾကပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ ပံုစံမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕ပံုမ်ား - တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္/ဖက္ဒရယ္စနစ္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း ခ်ံဳ႕၍ 

ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာကဲ့သို႔ 

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ (ပီအာ)စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာမူ ဖက္ဒရယ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို 

မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း 

စနစ္ပိုင္း ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာေဗး 

ရီးယားျပည္နယ္တုိ႔သည္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ (လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ား) ကို အထူးအားထား 

ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီကို မက်င့္သံုးပါ။ အနည္း 

ငယ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား႐ွိ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ မ်ားစြာ 

ကြာျခားေနျခင္းမ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါ ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို 

က်င့္သံုးၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားမွာ သမၼတစနစ္ျဖစ္ပါသည္။
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တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခုစီအတြက္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား - အခ်ိဳ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား 

တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ (သာမန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ) သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာင္အတြင္း မိမိ 

တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။

• ၾသစေၾတးလ် ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လက္႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို အသိ 

အမွတ္ျပဳလ်က္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳပါသည္။ ‘ဓနသဟာယႏိုင္ငံတြင္ 

ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ 

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္ကာလအထိ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဓနသဟာရ 

ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခ်ိန္ကအတုိင္း သို႔မဟုတ္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ကအတုိင္း 

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကအတုိင္း ဆက္လက္တည္႐ွိေစရမည္။’ (ၾသစေၾတးလ် ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၀၆)

• အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည့္စံုေစရမည့္ ေယဘုယ် ဒီမိုကေရစီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

‘ျပည္နယ္တစ္ခုစီသည္ သမၼတႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳစနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရမည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အာမခံခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရမည္။ တရားစီရင္ေရး၊ စည္ပင္နယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခခံပညာေရးတို႔ကို ေဆာင္ 

႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းရမည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ပါက ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ 

တစ္ခုစီကို ျပည္နယ္၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳေရး အာမခံခ်က္ေပးသည္။’ 

(အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅)

ယူနစ္တစ္ခုစီအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္သျဖင့္ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား 

အၾကား မတူညီမႈမ်ား႐ိွႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၊ ရာထူးသက္တမ္းကာလမ်ား၊ တုိက္႐ုိက္ဒီမုိကေရစီ 

က်င့္သံုးမႈ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခား အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားပါမည္။ 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။

• ဥပမာ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ 

တစ္ခုစီတြင္ ထပ္တူတူညီေသာ အစိုးရစနစ္ တည္ေထာင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာထား႐ွိလိုက ထား႐ွိရန္ 

ႏွင့္ အထက္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိလိုက ထား႐ွိရန္ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ 

အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ဤဒုတိယခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ႐ွိေသးဘဲ ျပည္ေထာင္စု 

အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဒီမို 

ကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အခုိင္အမာ မတည္ေဆာက္ရေသးဘဲ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ လုပ္ေဆာင္လာၾက 

သည့္အေပၚ အားထားျခင္းထက္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ပံုစံမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းက ပိုမိုအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္း 

သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း သင့္ေတာ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
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အေျခခံဥပေဒသည္ အဆင့္အားလံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေရး အာမခံခ်က္ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေရးပါေသာ 

အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အထူးဥပေဒမ်ားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ 

ျခင္း - တတိယစီစဥ္ပံုနည္းလမ္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထူးဥပေဒျပ႒ာန္းလ်က္ စည္း 

မ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တစ္ခုစီအၾကား ညႇိႏိႈင္း 

ေဆြးေႏြးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ပူးတြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ားကိုစီစဥ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ 

ႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ားအား  ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

တစ္ပံုစံတည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုဖြဲ႕ပုံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအၾကား အလယ္အလတ္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆႏုိင္ပါ 

သည္။ ဤအစီအစဥ္မွာစစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားမွာထက္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထား 

ေသာ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမို၍အေတြ႕ရမ်ားပါသည္ (အပိုင္း ၉)။

• စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုင္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အသို္က္အ၀န္းမ်ား တည္ေထာင္သည့္ ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒ 

မ်ား’ (‘Statutes of Autonomy’) သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္၊ သာမန္ဥပေဒအထက္ အဆင့္ 

အတန္း႐ွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အသိုက္အ၀န္းတို႔က 

သေဘာတူညီမွသာ ယင္းတုိ႔ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ႐ွိပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ အားလံုး 

မဲေပးခြင့္႐ွိျခင္း၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္က မဲျဖင့္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑ ျဖစ္ေစေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ႏွင့္လည္းေကာင္း ကုုိက္ညီရမည္ဟုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ (စပိန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၅၂)

• အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထူးဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 

ယင္းအထူးဥပေဒမ်ားသည္ ‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အစိုးရပံုစံႏွင့္ ျပည္နယ္စုဖြဲ႕ပံုအေျခခံမူမ်ား 

ကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံုကိုလည္းေကာင္း ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရပါသည္။’ (အီတလီႏိုင္ငံ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၂၃)။ ယင္းအထူးဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္သည္ တုိက္႐ုိက္အခန္းက႑ ပါ၀င္ျခင္းမ႐ိွပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ယင္းအထူး 

ဥပေဒကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရား႐ံုးသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ဤဖက္ဒရယ္စနစ္ လမ္းညႊန္စာေစာင္တြင္ မတူညီေသာ အခြန္စနစ္အသီးသီး၏ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ 

ေရာက္မႈမ်ား၊ အားသားခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒ စီစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေန 

ျဖင့္ ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 

မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ႐ွိသင့္သနည္းဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားကို မည္သို႔ပင္ ခြဲေ၀ 

ထားသည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အဆင့္ကို 

ဘ႑ာေငြေၾကးခြဲေ၀မႈက အဓိကက်က် အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟို 
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ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်လိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား လံုေလာက္ေသာ အရင္း 

အျမစ္မ်ားရ႐ွိေစသည့္ ရန္ပံုေငြ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ခုိင္မာစြာခ်မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ခြဲေ၀သံုးစြဲရာတြင္ ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အလံုအေလာက္ ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အျပည့္အ၀ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ - အျပည့္အ၀ ဘ႑ာေရးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အခေၾကးေငြေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း 

မ်ားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြေၾကး အရင္းအျမစ္အားလုံးကို ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ေကာက္ခံရယူၿပီး 

မိမိတို႔ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားအတြက္ က်ခံေသာ အစီအစဥ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ႐ွိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 

အားလံုးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုက်ခံႏုိင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ ဘ႑ာေငြေၾကးေပးအပ္ရပါသည္။ ေပးအပ္ရမည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးပမာဏကို 

လူဦးေရေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားတြက္ခ်က္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းတြက္ခ်က္နည္းကို 

ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ရံဖန္ရံခါ သေဘာတူညီလ်က္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက 

သတ္မွတ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာ၀န္ခံရမႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္ ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးထိန္းေက်ာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးႏိုင္ 

ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ (၁) အခြန္ေကာက္ခံမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး 

အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္က်ယ္မႈမ်ား (၂) အခြန္ထမ္းမ်ားက အခြန္ႏႈန္း အနည္းဆံုး 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကျခင္း (tax shopping အခြန္နည္းရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း) ႏွင့္ တိုင္း 

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား 

ေလွ်ာ့ခ်ရင္း အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံရ႐ွိႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို 

ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ျခင္း (race to the bottom အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ အၿပိဳင္သက္ဆင္းျခင္း) (၃) တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကြာဟမႈႀကီးမားလာျခင္း (၄) ဖက္ဒရယ္အစိုးရအားနည္းၿပီး ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ 

သေဘာတူညီမႈအေပၚ အလြန္အမင္းမွီခိုေနရျခင္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အျပည့္အ၀ ေပးအပ္ထားျခင္းမ်ား႐ွားပါးၿပီး ပိုမိုေလ်ာ့ရဲေသာ 

စုဖြဲ႔မႈပံုစံျဖစ္သည့္ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းမ်ားႏွင့္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ပိုမို၍ 

ေတြ႕႐ွိရပါသည္။

အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ခြဲေ၀ျခင္း - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး 

ေလ့႐ွိသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာအခြန္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 

အခြန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဤသို႔ 

ခြဲေ၀ထားျခင္းကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေလ့ ႐ွိပါသည္။ အခြန္နည္းရာသို႔ ေျပာင္း 

ေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္သို႔ အၿပိဳင္သက္ဆင္းျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ရန္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 

ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ား (ဥပမာ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးမွ ရသည့္ အျမတ္အစြန္းအေပၚ 

ေကာက္ခံသည့္အခြန္)ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ေကာက္ခံပါက ပိုမို သင့္ေတာ္ေလ့႐ွိပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ 

အရာမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ား (ဥပမာ ေရာင္းခြန္ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမအခြန္)ကိုမူ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေကာက္ခံပါက ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါသည္။

ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား - ေခ်းေငြရယူျခင္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား 

အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးရ႐ွိႏိုင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို 

ေၾကြးၿမီရယူခြင့္ျပဳသည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပးသည့္ 

အတုိင္းအတာမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပါ။ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္က အာမခံ 
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ခ်က္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ေဒ၀ါလီမခံရေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ယင္းသို႔ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္က 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ႐ွိလွ်င္ ေခ်းေငြမ်ားကို အလြယ္တကူ ရယူသံုးစြဲသည့္ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကိုအားေပးရာ 

ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကုိ သတ္မွတ္အခ်ိဳးအတုိင္း ခြဲေ၀ျခင္း - အစိုးရအဆင့္တစ္ဆင့္က အခြန္ႏႈန္းထား 

သတ္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး ရ႐ွိလာေသာအခြန္ဘ႑ာမ်ားကို သေဘာတူညီ သတ္မွတ္ထားေသာ တြက္ခ်က္နည္းျဖင့္ 

အစိုးရ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပို၍ အၾကားခြဲေ၀ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားအားလံုးကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္က သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း 

မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္) ေကာက္ခံရ႐ွိေသာ ယင္းအခြန္ဘ႑ာ အခ်ိဳ႕အ၀က္ကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 

အာဏာပိုင္မ်ား အသံုးျပဳရန္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားႏိုင္ပါသည္။ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ 

ေနရာေဒသအလိုက္ ခြဲေ၀ႏုိင္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းမွ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ 

အခြန္ဘ႑ာအခ်ိဳ႕ကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္က ရယူခြင့္႐ွိပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြာဟခ်က္ႀကီးမားလာေစႏိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ 

အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေရး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။) သို႔မဟုတ္ လူဦးေရ 

အလိုက္ျဖစ္ေစ အကဲျဖတ္ရ႐ွိေသာ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ ခြဲေ၀ႏိုင္ပါသည္။ (ဤသို႔ ခြဲေ၀ျခင္းျဖင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈ ႐ွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား 

အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းမွ မရ႐ွိပါက 

ျပင္ပမွ ဘ႑ာေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကို အားကိုး 

ရပါမည္။ ယင္းသို႔ မွီခိုအားထားရေသာအခါ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ားမွာ 

စည္းေႏွာင္မႈ႐ွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ႐ွိလာတတ္သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ 

အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါ႐ွိသည့္ 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (conditional grants) ကို အသံုးျပဳလ်က္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတိအက် အဓိပၸာယ္ေကာက္ 

ယူလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပညာေရး၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ 

မႈကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ရယူလာျခင္းမ်ား ႐ွိပါသည္။ (သတ္မွတ္ခ်က္ 

ပါ႐ွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (conditional grants) ဆိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္သည့္ ဥပေဒျပဳ 

မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားက လုပ္ေဆာင္မွသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အတြက္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ဘ႑ာေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား) တြင္ 

ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့လႊတ္ေတာက္ ဖကဒ္ရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား သို႔မဟတု ္ေခ်းေငြမ်ားျဖင္ ့ဘ႑ာေငြေၾကးသံုးစြဲႏုငိရ္န ္

ျဖည့္ဆည္းေပးခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလ်က္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ ဘယ္ဂ်ီယမ္) တြင္မူ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္းကို တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္ (Anderson 2008: 38)။

ဘ႑ာေငြေၾကး ခြဲေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ျခင္းအေပၚ 

သေဘာမတူညီႏုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

အခက္အခဲျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ယင္းသို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္က နစ္နာမွ 

အျခားတစ္ဖက္က အျမတ္ရရွိသည္ (zero-sum) ဟု ထင္ျမင္ယူဆရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 

မ်ားသို႔ ေငြတစ္က်ပ္ ေပးအပ္လိုက္တိုင္း ဖက္ဒရယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းေငြတစ္က်ပ္ကို မရ႐ွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းသေဘာ 
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တူညီခ်က္မ်ား၏ ကာလ႐ွည္ထြက္ေပၚရလဒ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဥပမာ ေရနံ 

အမ်ားအျပားထြက္႐ွိမည္ဟု ယူဆလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရ႐ွိခဲ့လွ်င္ ေရနံမွဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား ပံုမွန္ရ႐ွိေန 

သေ႐ြ႕ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ တည္တံ့ႏုိင္ေသာ္လည္း ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား အမ်ားအျပား က်ဆင္းေသာအခါ 

သို႔မဟုတ္ ေရနံထြက္႐ွိိမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေသာအခါ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအရ အလြယ္တကူ ထြက္ေပါက္မ႐ွိဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ေျဖ႐ွင္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ွိေစေရး စီမံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမထားဘဲ ရံဖန္ရံခါ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ 

တြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းထား႐ွိၿပီး (အပိုဒ္ ၂၈၀) ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခန္႔အပ္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံေပးေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပါကစၥတန္ 

တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ အလားတူ အမ်ိဳးသား 

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ ႐ွိပါသည္ (ပိုဒ္မ ၁၆၀)။

ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပံုစံတစ္ရပ္လံုး၏ပံုသဏၭာန္ကိုသတ္ 

မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးက႑ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

အျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစီစဥ္ပံု အပိုင္းက႑မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိပါသည္။ လူမ်ိဳးအမ်ားေနထိုင္ 

ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မတူကြဲျပားမႈကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ က်င့္သံုးေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေလးအနက္ လုပ္ 

ေဆာင္ျခင္းကို သီးျခားစဥ္းစား၍ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာစကား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာႏွင့္ လူနည္းစု 

ကိုယ္စားျပဳမႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္သာလွ်င္ စဥ္းစားရပါမည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက လႊမ္းမိုးျခင္း (Constitutional supremacy) (တရားစီရင္ေရး အပိုင္းတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သာမန္ ဥပေဒမ်ား၏ အထက္တြင္ ႐ွိျခင္း)ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခိုင္အမာ 

တည္႐ွိမႈ (constitutional entrenchment) (သာမန္ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ထက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲျခင္း) တို႔ကို ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အၿမဲတေစ ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 

လႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခိုင္အမာ တည္႐ွိမႈတို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ၎တို႔၏ 

တည္႐ွိမႈ၊ အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေလး 

ဂ႐ုျပဳေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။ ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တရား႐ံုးသို႔ စြဲတင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ 

အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မ႐ွိပါက ဗဟိုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးထားေသာ္လည္း (အပိုင္း ၉ ကို ၾကည့္ပါ) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္သေဘာေဆာင္သည့္ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀ေပးျခင္းမ႐ွိႏိုင္ပါ။ ဗဟိုအဆင့္မွ အမ်ားစုျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို 

႐ွင္းလင္းစြာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
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ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ မပါ႐ွိဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀မႈ 

ကို အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရးတားဆီးရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ကို စီစဥ္ထားရႏိုင္ပါသည္။

• ၾသစေၾတးလ်တြင္ ျပည္နယ္မ်ားစုဖြဲ႕လ်က္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 

စုဖြဲ႕ပံု၏ ဖက္ဒရယ္သေဘာသဘာ၀ကို ထင္ဟပ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာကို ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သား 

မ်ားအၾကား မွ်ေ၀ထားပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး 

လူမ်ားစုမဲသာမက ျပည္နယ္ ၆ ျပည္နယ္အနက္ အနည္းဆံုး ၄ ျပည္နယ္မွ လူမ်ားစုမဲျဖင့္ အတည္ျပဳရပါ 

သည္။

• အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္မွသာ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ အစီအမံတြင္ 

အခရာျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မွသာ ယင္းတိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ားက အခန္းက႑ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအဆင့္ အထက္ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ျခင္း၊ 

ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ၊ တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ အျခား 

သတ္မွတ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါက ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 

မ်ားတြင္လည္း မဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳရပါမည္။

• အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အားလုံးသေဘာတူညီမႈ စည္းမ်ဥ္းကုိလုိက္နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ ေယဘုယ် ျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ သံုးပံု 

ႏွစ္ပံု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရပါမည္။ ယင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ 

လူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၅၀% ထက္ မနည္းေစရပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ထားရျခင္းမွာ 

လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ အြန္တာရီယိုႏွင့္ ကြီဘက္တုိ႔က ျပင္ဆင္ခ်က္အမ်ားစုကို 

ပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာကို ႐ံုးသံုးဘာသာ 

စကား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စုဖြဲ႕ပံုတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား 

အပါအ၀င္) သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္မူ ျပည္နယ္အားလံုးက သေဘာတူညီရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ 

ကန္႔သတ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုမူ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္သာ 

အက်ံဳး၀င္ေစပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ 

မပါ၀င္ဘဲ ေနႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေပးထားပါသည္။

• ဖက္ဒရယ္စနစ္မူမွာ ျပင္ဆင္၍မရေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထာ၀ရျပ႒ာန္းခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္း 

ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (ဥပမာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ)။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျခခံစုဖြဲ႕ပံုတြင္ 

မ႐ွိမျဖစ္ အႏွစ္သာရသြင္ျပင္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး မူအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ ျပင္ပတြင္ 

႐ွသိညဟ္လုည္း တရား႐ံုးမ်ားက စရီငဆ္ံုးျဖတ္ႏိငုပ္ါသည ္(ဥပမာ အိႏၵယိႏုိငင္)ံ။ ေနာကထ္ပ္ေလလ့ာလိပုါက 

International IDEA မွ ထုတ္ေ၀ေသာ (ဤစာစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း 

လမ္းညႊန္စာေစာင္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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မတူကြဲျပားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မၿပိဳကြဲေစရန္ ထိန္းသိမ္းရ၍ မက္ခ႐ို Macro အဆင့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္း macro-devolution (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း self-government)၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး autonomy ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ တုိင္းေဒသ 

ႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ 

မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း (အတူတကြ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း shared government) ႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ေလ့႐ွိ 

ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အနက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 

အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား႐ွိ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္

တင္ေျမႇာက္ျခင္း (အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကင္ညာ) သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္

နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း (ၾသစႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ပါကစၥတန္) 

သို႔မဟုတ္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္း (စပိန္) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ 

အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာလိုပါက International 

IDEA မွ ထုတ္ေ၀ေသာ (ဤစာစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္) အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္း လမ္းညႊန္ 

စာေစာင္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္း 

တစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ပါ။ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိက္႐ိုက္ပါ၀င္ 

ေနလွ်င္မူ ထိေရာက္မႈ႐ွိႏိုင္သည့္အတြက္ ႃခြင္းခ်က္ျပဳရပါမည္။ ဥပမာ ဂ်ာမနီအထက္လႊတ္ေတာ္ Bundesrat ျဖစ္ပါ 

သည္။) အစိုးရအဆင့္ အသီးသီးအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ 

လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အျခားအစီအမံမ်ားကို တည္ေထာင္ထားၾကပါသည္။

• ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲ ႐ွိပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ကေနဒါျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းမ႐ွိပါ။ ပံုမွန္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

• ပါကစၥတန္တြင္မူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ယႏၲရားမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ တရား၀င္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားေကာင္စီ Council of 

Common Interests ထား႐ွိၿပီး (ပုုဒ္မ ၁၅၃) ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေလးခုမွ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ ယင္းေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ 

မူ၀ါဒနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ‘မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္’ ျဖစ္ပါသည္ (အပိုဒ္ ၁၅၄)။ 

၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားေကာင္စီကို အားေကာင္း 

ေစရန္ (၁) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အာဏာရယူၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ယင္းေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု 

သတ္မွတ္ျခင္း (၂) ယင္းေကာင္စီက စီရင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း (၃) 

ေကာင္စီအစည္းအေ၀းမ်ားကို အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၉၀လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ျခင္း 

(၄) ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေကာင္စီအစည္းအေ၀းေခၚယူေရး ေတာင္းခံခြင့္ေပးျခင္း (၅) ေကာင္စီ၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ 

ပါသည္။

• ေတာင္အာဖရိကတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ 

‘သီးျခားစီျဖစ္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္မွီခိုၿပီး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ’ မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
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နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တာ၀န္႐ွိသည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား 

ပါသည္ (အပိုဒ္ ၄၀ ႏွင့္ ၄၁)။ အဆင့္အားလံုး႐ွိ အာဏာပိုင္မ်ားအားလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေရး စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကိုက္ညီေစရန္ 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

စဥ္းစားရန္အခ်က္ - ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္တြင္ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ယင္းဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ဟန္ခ်က္ညီေစလ်က္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီး 

ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အမ်ားပါ၀င္မႈအၾကား အတိုးအေလွ်ာ့ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာ မည္မွ် 

႐ွိပါသနည္း။ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ဗဟိုအစိုးရတြင္ ယင္းရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေစျခင္း မည္သည္က ပိုမို၍အေရးႀကီးပါသနည္း။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား - လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ 

ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါက ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ 

သီးျခားအုပ္စုအသီးသီးအတြက္ အျခားပါ၀င္ေစမႈပံုစံမ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္လည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။

• ဘယ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၌ ျပင္သစ္စကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ ဒတ္ခ်္စကားေျပာသူမ်ား အေရအတြက္ 

တူညီစြာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရပါသည္။

• ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ၇ ဦးပါ၀င္ေသာ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၀င္မ်ားသည္ အလွည့္က် သမၼတတာ၀န္ကို 

ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။ အစဥ္အလာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ (သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မ႐ွိပါ) အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၀င္မ်ားအနက္ ျပင္သစ္ဘာသာစကား အသံုးျပဳ 

ေသာျပည္နယ္မ်ား၊ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားအသံုးျပဳေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အီတလီဘာသာစကား အသံုးျပဳ 

ေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ အေရအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ပါ၀င္ေစပါသည္။

• ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရရန္အတြက္ သမၼတေလာင္းသည္ မဲအမ်ား 

ဆံုးရ႐ွိ႐ံုမွ်မက ျပည္နယ္ ၃၆ ျပည္နယ္အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုတြင္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္၏ ၂၅% ထက္ မနည္း 

ရ႐ွိရန္ သတ္မွတ္ပါသည္ (ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ပုုဒ္မ ၁၃၃)။ ဤ 

စည္းမ်ဥ္းမွာ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစေသာ သမၼတေလာင္းမ်ား အလြယ္တကူ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း မ႐ွိ 

ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတြင္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ 

ဘာသာေရးအသိုက္အ၀န္းမ်ား ပါ၀င္လာျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဆင့္ 

အသီးသီးအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးရတတ္ပါသည္။ အစိုးရအဆင့္အသီးသီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 

ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးရတတ္ပါသည္။ ထုိအခါ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ 

ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရား႐ံုးတြင္ အထူးတာ၀န္႐ွိလာပါ 

သည္။ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ နာမည္ေကာင္း အထူးတလည္ ခိုင္မာရန္လိုအပ္ 

ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား႐ံုး တရားသူႀကီးမ်ား 

အၾကား အသိုက္အ၀န္းအသီးသီးမွပါ၀င္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးပိုင္း ရာထူးတာ၀န္မ်ား ခန္႔အပ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ပါ၀င္ေစရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရား 
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လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးသံုးပံုတစ္ပံုကို ကြီဘက္ျပည္နယ္မွ ခန္႔အပ္ရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရား႐ံုးတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ေနာက္ 

ထပ္ေလ့လာလိုပါက International IDEA မွ ထုတ္ေ၀ေသာ (ဤစာစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္) တရားစီရင္ေရးပိုင္း 

ရာထူးတာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္း လမ္းညႊန္စာေစာင္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေစရန္၊ သန္႔႐ွင္းၿပီး တုန္႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္၊ 

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ လူတစ္စုအုပ္ခ်ဳပ္မႈမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အာဏာပြဲစားမ်ားလက္သို႔ အာဏာေရာက္႐ွိ မသြားေစရန္ 

ထိေရာက္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ 

(ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္) ကဲ့သို႔ေသာ ဗဟိုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈကို အကာအကြယ္ေပးလ်က္ 

နယ္ေျမေဒသအသီးသီးတြင္ စုေ၀းမိေသာ လူမ်ားစုမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအလြဲမသံုးေစေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါ 

သည္။ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာေစႏုိင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ားစုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ၿငိမ္ေစရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ 

ရန္၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ျပဳေလ့႐ွိပါသည္။ 

ဥပမာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ျပည္နယ္အားလံုးကို ျပင္ပက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္း ဆူပူ 

ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ အစိုးရလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဤ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုတြင္ တာ၀န္ 

႐ွိေစရမည္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္ (ပုုဒ္မ ၃၅၅)။ ျပည္နယ္ တစ္ခုသည္ ဤတာ၀န္လစ္ဟင္းပါက သမၼတအေနျဖင့္ 

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္နယ္႐ွိ ဥပေဒျပဳႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စု စိုးရသို႔ အသီးသီး ယာယီလႊဲေျပာင္း ႏိုင္ပါသည္ (ပုုဒ္မ ၃၅၆)။

ဤသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးထား႐ွိရျခင္းမွာ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ (၁) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္ 

အပိုင္းတစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမထားႏိုင္ပါက  

ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚအက်ိဳးဆက္မ်ား သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပည္နယ္တစ္ခုကို 

အာဏာ႐ွင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနလွ်င္ ယင္းျပည္နယ္သည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေနေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ 

တစ္ခုအေနႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ (၂) ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သား မ်ားတြင္ 

ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္ အေျခခံအႏွစ္သာရ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္း 

စဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈရ႐ွိေရး အခြင့္အေရးမ်ား႐ွိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိုင္သည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ႐ွိဘဲ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔ရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ 

အဆင့္မွ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္း အာဏာခြဲေ၀မႈ 

ပ်က္ျပားသြားႏိုင္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ တစ္ဖက္သတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 

မဆို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္း 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မ႐ွိႏိုင္ေတာ့ပါ။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးျခင္း မျပဳႏုိင္ေစရန္တားဆီးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ၾကား၀င္ေဆာင္ 

႐ြက္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အင္စတီက်ဴးရွင္းအသီးသီးသို႔ ခြဲေ၀ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ 
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ျပည္နယ္တစ္ခု၌ ‘သမၼတက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း’ ကို လႊတ္ေတာ္က ႏွစ္လအတြင္း အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ သမၼတ 

သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ‘အမိန္႔ဒီကရီထုတ္ျပန္ၿပီး လိုက္နာေစရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္’ ႏိုင္ပါသည္ (ပုုဒ္မ ၈၄)။ 

သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ‘အတည္ျပဳရန္’ႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာ ႐ွိပါသည္ (ပုုဒ္မ ၄၉)။ ဘရာဇီးတြင္ အျခား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အစီအမံမ်ားအျဖစ္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ 

(သမၼတႏိုင္ငံေကာင္စီ) သည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခြင့္႐ွိၿပီး 

(ပုုဒ္မ ၉၀) အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ 

ေခၚယူခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခြင့္႐ွိပါသည္ (ပုုဒ္မ ၆၀)။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္ အမ်ားအျပား႐ွိပါသည္။ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ခြဲေ၀ရန္ လုိအပ္သည့္တုိင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ (အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ 

အျခား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားလည္း ႐ွိႏုိင္ပါသည္)။ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုုင္မည့္ အဓိက နည္းလမ္း ေလးရပ္ 

႐ွိပါသည္။ ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း confederation၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution၊ နယ္ေျမ 

ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း regionalism ႏွင့္ အထူးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း special autonomy 

(federacy)တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း Confederation - အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အစား ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း 

တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ (ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းမွာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားစြာ ပိုမိုရ႐ွိၿပီး 

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ အနည္းငယ္အတြက္သာ ဗဟိုအဆင့္က လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိ 

သည့္ စုဖြဲ႕ပံုမတင္းၾကပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။) အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ေရးရယူလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ 

လာႏုိင္သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားမျဖစ္ေစဘဲ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရခြင့္ျပဳသည့္ အတုိင္းအတာထက္ 

ပိုလြန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရယူလိုေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္းမွ အုပ္စုမ်ားက ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေလ့ ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ ဘယ္ဂ်ီယမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါတြင္ ကြီဘက္ျပည္နယ္ 

(Quebec) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ယူေကႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ Devolution ေခၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးျခင္း

ယူေကႏုိင္ငံမွာ ေလးႏုိင္ငံ စုဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 

(အဂၤလန္ႏွင့္ စေကာ့တလန္)၊ မင္းသားအပိုင္စားရေသာ နယ္တစ္နယ္ (ေ၀လနယ္)ႏွင့္ 

ျပည္နယ္တစ္ခု (ေျမာက္ အိုင္ယာလန္) တို႔  ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ကုိယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီး ႐ွိၾကပါသည္။ ယခင္က တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံ 

ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယူေကႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးကို ၀က္စ္မင္စ္တာ႐ွိ ယူေကပါလီမန္က တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ပါ 

သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လနယ္ႏွင့္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္တို႔သို႔ အာဏာ 

ခြဲေ၀ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံစီအတြက္ သီးျခား 

အစီအမံမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံကို

ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ႐ွိသည့္ အတုိင္းအတာ မတူညီပါ။ ယူေကႏုိင္ငံတြင္ စာျဖင့္ေရးသား ျပ႒ာန္း 

ထားေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးအပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ ယူေကပါလီမန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ 

မူအားျဖင့္ ယူေကပါလီမန္၏ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာဟန္ခ်က္ညီမႈ

ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံ 
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တစ္ႏိုင္ငံစီႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တရား၀င္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း Devolution - အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀မေပးဘဲ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အစီအမံျဖစ္ပါသည္။ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ အႏွစ္သာရမွာ 

ဗဟိုအဆင့္ (ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (ဥပမာ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္) ကို တည္ေထာင္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးအပ္မည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၏ 

သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ အၿမဲတေစ အလြယ္တကူ 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မူအားျဖင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးအပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္သိမ္းျခင္း 

မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ အာဏာ 

ခြဲေ၀ေပးျခင္းမွာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကို 

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးအပ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ 

အမ်ားစုကို တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္မေျဖ႐ွင္းဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ 

မည္ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခိုင္အမာျပ႒ာန္းထား႐ွိရန္ သို႔မဟုတ္ အစိုုးရ၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 

ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုုက္ညီျခင္းရွိမရွိ တရားရုုံးမ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္ဆုုံးျဖစ္ျခင္း (Judicial Review)အား 

ေကာင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲလည္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ွိမႈေၾကာင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း 

devolution သည္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈျမင့္မားရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္

နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေ႐ွာက္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါက အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution 

သည္ အာဏာခြဲေ၀ေပးအပ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား မေပးႏိုင္ဘဲ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း Regionalism  - နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းမွာ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ နယ္ေျမေဒသ 

အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ (ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာကဲ့သို႔) တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား 

၏ တည္႐ွိမႈႏွင့္ ပင္မလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားၿပီး (အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution 

မွာကဲ့သို႔) ဗဟိုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အားလည္း တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ 

ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ခြင့္ျပဳထားႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား 

ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို မရယူဘဲ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးေနာက္   

ဒီမိုကေရစီျပန္လည္က်င့္သံုးေသာအခါ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစုဖြဲ႕ပံုကိုတည္ေထာင္ 

ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာစကား လူနည္းစုမ်ား စုေ၀းေနထိုင္ေသာ အီတလီႏိုင္ငံ၏ အပိုင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ကၽြန္း 

နယ္ေျမျဖစ္၍ ဗဟုိမွ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေ၀းကြာလွ်င္လည္းေကာင္း အထူးေဒသအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပါ 

သည္။ အထူးေဒသ ၅ ရပ္ ႐ွိပါသည္။ (Aosta Valley, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily ႏွင့္ Trentino-Alto 

Adige တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။) ယင္းအထူးေဒသတစ္ခုစီတြင္ သီးျခားစီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္႐ွိၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း 

regionalization ဒုတိယလိႈင္းအျဖစ္ အီတလီႏိုင္ငံ၏ က်န္အပိုင္းမ်ားကို ပံုမွန္ တိုင္း ၁၅ တိုင္း ခြဲျခားေပးပါသည္။ 

ယင္းတုိင္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာ အထူးေဒသမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ တိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္လ်က္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးခ်ဥ္းကပ္ပံု ႏွစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးပါသည္။ အထူးေဒသမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ 

မတူကြဲျပားမႈမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ပံုမွန္တိုင္းမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ 

ေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားမွာ တိုင္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
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မတူညီပါ။ အခ်ိဳ႕တုိင္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ပိုမို ေကာင္းမြန္ ပါသည္ (Putnam 1994)။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးက မဲသံုးပံုႏွစ္ပံု အမ်ားစုျဖင့္ 

အတည္ျပဳျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ေဒသေကာင္စီ ၅ ရပ္သည္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳလုပ္ေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေပးရန္ 

ေတာင္းခံခြင့္႐ွိပါသည္။

အထူးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ Special autonomy (federacy သုိ႔မဟုတ္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး (home 

rule)ဟုလည္း ေခၚပါသည္) - ယင္းေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ပါ၀င္ၿပီး သို႔မဟုတ္ 

ပိုမိုႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ သီးျခားအဆင့္အတန္းရ႐ွိသည့္ 

ေသးငယ္ေသာ စီရင္စုနယ္ေျမအတြက္သာ အက်ံဳး၀င္သည့္ အခ်ိဳးမညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္း 

ပါသည္။ စီရင္စု နယ္ေျမကရ႐ွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ 

စသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတုိင္းအတာမွာ သာမန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ 

ေပါင္းစည္းပါ၀င္မႈ နည္းပါးပါသည္။ (ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမွတပါး အားလံုးနီးပါးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ႐ွိေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈမ႐ွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္ 

နည္းပါးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။) ဤသုိ႔ေသာ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ိဳးရ႐ွိသည့္ စီရင္စုနယ္ေျမမ်ားကို ဥပမာ 

ေဖာ္ျပရမည္ဆုိပါက (နယူးဇီလန္မွ) ကြတ္ကၽြန္းမ်ား Cook Islands၊ (ၾသစေၾတးလ်မွ ေနာ္ေဖာ့ကၽြန္း Norfolk Island 

၊ (ဒိန္းမတ္မွ) ဖာ႐ိုးကၽြန္း မ်ား Faroe Islands ႏွင့္ ဂရင္းလန္ Greenland၊ (ဖင္လန္မွ) အာလန္ Åland တို႔ျဖစ္ပါသည္။) 

ပင္လယ္ရပ္ျခား ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ဘာျမဴဒါ Bermuda၊ ေကမင္ကၽြန္းမ်ား Cayman Islands ႏွင့္ ဂ်ီဘ 

ေရာ္လ္တာ Gibraltar၊ မွီခုိနယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ာဆီ Jersey၊ ဂါန္ေဆ Guernsey ႏွင့္ မန္းကၽြန္း Isle of 

Man တို႔သည္လည္း ယူေကထံမွ အလားတူ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိၾကပါသည္။ ယင္းစီရင္စု နယ္ေျမမ်ား 

အတြက္ ယူေကသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူထားသည္မွအပ လံုး၀နီးပါး ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ self-rule ေပးအပ္ထားပါသည္။

ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ - ေအာက္ပါ ပံု ၄ တြင္ ယင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ယင္းသို႔ အၿမဲတေစ ႐ွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ေယဘုယ် ေ၀ါဟာရ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အတိအက်အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားပံုႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း သေဘာမတူညီဘဲ ႐ွိၾကပါသည္။ အမ်ိဳးအစားခြဲရန္ ခက္ခဲေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ 

ဥပမာ စပိန္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္အာဖရိကကို အခ်ိဳ႕က နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားေသာ regionalist 

ႏိုင္ငံမ်ားဟု ယူဆၿပီး အခ်ိဳ႕က ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္ quasifederal ႏုိင္ငံမ်ား၊ 

သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဟု အမည္မခံေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား) ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုမွ်မက 

ယင္းအသြင္သ႑ာန္ကြာျခားခ်က္မ်ားအတိုင္း အႏွစ္သာရပိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ အတုိင္းအတာတြင္ 

အလားတူ ကြာျခားမႈမ်ားကို အၿမဲတေစ မေတြ႕႐ွိရပါ။ ဥပမာ တရား၀င္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံဟု တည္ေထာင္ထားေသာ 

ႏိုင္ငံ formal federation သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အၿမဲတေစ နယ္ေျမေဒသအလိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳေသာႏိုင္ငံ 

regionalized state သို႔မဟုတ္ အာဏာခြဲေ၀ေပးထားေသာႏိုင္ငံ devolved state တို႔ထက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမို 

ေလွ်ာ့ခ်ထားလိမ့္မည္ဟု ယတိျပတ္မဆိုႏိုင္ပါ။ ဥပမာ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံဟု တရား၀င္ခံယူထားျခင္း 

မ႐ွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အသိုက္အ၀န္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဘတ္စ္ခ္နယ္ Basque 

Country ကဲ့သို႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အထူးအခြင့္အေရး ရ႐ွိသည့္ အသုိက္အ၀န္းမ်ား)သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အခိုင္အမာရ႐ိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾသစႀတီးယားႏွင့္ မေလး႐ွား ကဲ့သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ 

အျဖစ္ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ယင္းေ၀ါဟာရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရး 

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး စဥ္းစားရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ မျဖစ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ပါ၀င္သူအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ ‘federalism’ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္ 

စနစ္ ‘regionalism’ ဟူေသာ အမည္နာမမ်ားအေပၚ သေကၤတသေဘာ စြဲလမ္းဆုတ္ကိုင္ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါ 
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သည္။ ႏုိင္ငံ၏ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္ပါ၀င္ေသာ ယူနစ္မ်ား (တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား) ၏ 

လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစြာစဥ္းစားၿပီး ဖက္ဒရယ္ federal သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပး 

ျခင္း regional သို႔မဟုတ္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း devolved ဟူ၍ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ 

၏ အမည္နာမအေပၚ ဆုတ္ကိုင္စြဲလမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး 

လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္အျပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပံုစံကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ 

ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ပံု ၄ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ မက္ခ႐ို (Macro) အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ား 

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ေပးအပ္ျခင္း
အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း

ဥပေဒအရ 

အခ်ဳပ္အခ်ာ 

အာဏာတည္မႈ

အဆံုးစြန္အားျဖင့္ 

ျပည္နယ္အသီးသီး 

တြင္ ႐ွိသည္။

ျပည္နယ္အသီးသီး 

ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အၾကား 

ခြဲေ၀ထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 

႐ွိသည္။ အခ်ိဳ႕ အထူး 

ေဒသမ်ား၏ အဆင့္ 

အတန္းကို ႏွစ္ဖက္ 

သေဘာတူသတ္မွတ္ 

ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ထား႐ွိႏိုင္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္႐ွိသည္။ 

(ဗဟိုအဆင့္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားတြင္႐ွိသည္။)

အာဏာခြဲေ၀မႈ 

ခိုင္မာျခင္း

ျပည္နယ္အသီးသီး၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း 

ႏုိင္ငံ၏အာဏာမ်ားကို 

ကန္႔သတ္ျခင္း 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ခိုင္မာသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရး စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားေပၚမူတည္သည္။

ခိုင္မာသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ 

အာဏာခြဲေ၀ပံုကို 

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး 

ႏုိင္သည္။

အာဏာခြဲေ၀ေပးထား 

ေသာနယ္ေျမေဒသ 

မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

မ်ားကို ဗဟိုမွ႐ုတ္သိမ္း 

ျခင္း တစ္ဖက္သတ္ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

အတုိင္းအတာ

ျပည္တြင္း မူ၀ါဒ 

အပိုင္းက႑ အားလံုး 

နီးပါးကို ျပည္နယ္ 

အသီးသီးက 

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ 

သည္။ ကြန္ဖက္ 

ဒေရး႐ွင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 

သည္ အဓိကအားျဖင့္ 

ကာကြယ္ေရး၊ 

ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ 

ကုန္သြယ္ေရး 

တို႔ကိုသာ ကိုင္တြယ္ 

သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒပါ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ 

အတုိင္းအတာအၾကား ဆက္စပ္မႈ႐ွိမည္ဟု ယတိျပတ္ မဆိုႏုိင္ပါ။ 

(ဥပေဒျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ ဘ႑ာေရး 

အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွစ္ရပ္စလံုး ပါ၀င္သည္။)
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ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒပါ 

အာဏာ၏ 

အေျခခံ

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း 

ဖြဲ႕စည္းသည့္ စာခ်ဳပ္ 

သို႔မဟုတ္ သေဘာ 

တူညီခ်က္အပိုဒ္မ်ား 

အရ အတိအက် 

သတ္မွတ္သည္။ 

အနည္းဆံုး 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒထက္ 

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ 

အရ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္း 

သေဘာသဘာ၀ 

ေဆာင္သည္။

ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း 

ထားသည္။ သာမန္ 

အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး 

တရားစီရင္ေရး 

အပိုင္းမွ စီရင္ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ 

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒတြင္ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္အက်ဥ္းမွ်သာ 

ျပ႒ာန္းထားၿပီး 

နယ္ေျမေဒသ 

တစ္ခုစီႏွင့္ သီးျခားစီ 

ေဆြးေႏြး သေဘာ 

တူညီထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ား (ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဥပေဒ 

မ်ား) အေပၚ မူတည္၍ 

နယ္ေျမေဒသ 

တစ္ခုစီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား အေသး 

စိတ္ကို သတ္မွတ္ႏုိင္ 

ပါသည္။

ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္က 

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ 

ပါသည္။ မူအားျဖင့္ 

ဗဟိုအဆင့္လႊတ္ေတာ္က 

အလို႐ွိသလို ေျပာင္းလဲ 

ႏိုင္ပါသည္။ အာဏာ 

ခြဲေ၀ေပးထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

ကို အေျခခံလ်က္ 

ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ ယင္းတုိ႔ကို 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

ျဖင့္ အကာအကြယ္ 

ေပးထားျခင္းမ႐ွိပါ 

သို႔မဟုတ္ 

အကာအကြယ္ 

နည္းပါးပါသည္္္။

လုပ္ေဆာင္ေလ့ 

႐ွိသည့္ 

ဘ႑ာေရး 

အစီအမံမ်ား

ျပည္နယ္မ်ားက 

အခြန္ဘ႑ာမ်ား 

ေကာက္ခံၿပီး 

ျပည္နယ္အားလံုး 

အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ 

ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ား အတြက္ 

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္းသို႔ 

ထည့္၀င္ ေပးေဆာင္ 

ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ 

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 

မ်ားအားလံုး အခြန္ 

ဘ႑ာ ေကာက္ခံ 

ႏိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။ 

ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ 

တစ္ခုအၾကား 

ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက 

ဘ႑ာေငြေၾကး 

ျပန္လည္ ျဖန္႔ခြဲေပး 

ျခင္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

အသီးသီးတြင္ အခြန္ 

ဘ႑ာ ေကာက္ခံႏိုင္ 

သည့္ နယ္ပယ္မ်ား 

႐ွိပါသည္။ ဘ႑ာ 

ေငြေၾကး ျပန္လည္ 

ျဖန္႔ခြဲျခင္းလည္း 

႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 

နယ္ေျမေဒသမ်ား 

တြင္ ဘ႑ာေရး 

အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာမ်ား ႐ွိႏိုင္ 

ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ 

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးေသာ 

စနစ္ႏွင့္ ဆင္တူႏိုင္ 

ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 

အာဏာ ခြဲေ၀ေပး 

ထားေသာ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 

ဗဟိုအဆင့္ အာဏာပိုင္ 

မ်ားထံမွ တစ္လံုးတစ္ခဲ 

တည္း ေထာက္ပံ့ေငြ 

မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရ 

ႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ေပးအပ္ျခင္း
အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း
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ကိုယ္စားျပဳ 

ပါ၀င္မႈ

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း 

အာဏာပိုင္သည္ 

ျပည္နယ္မ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

စုေပါင္းစည္းေ၀းျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

အစိုးရခ်င္းဆက္သြယ္ 

ေဆာင္႐ြက္သည့္ 

သေဘာသဘာ၀ 

ေဆာင္ေလ့႐ွိပါသည္။

(အၿမဲတေစ မဟုတ္ 

ေသာ္လည္း) သာမန္ 

အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ 

အဆင့္တြင္ အထက္ 

ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ 

ႏွစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို 

ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ 

လံုးကေ႐ြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ၿပီး က်န္ 

လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ 

သည္ ဖက္ဒရယ္ 

ႏိုင္ငံ၏ ယူနစ္မ်ား 

(တုိင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ား) ကို 

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ 

နယ္ေျမေဒသမ်ား 

သည္ ဗဟိုအဆင့္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ 

ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္မႈ 

႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိပါသည္။ 

အာဏာခြဲေ၀ေပး 

ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ သာမန္ 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေထာင္ ထားျခင္း 

ျဖစ္္၍ ဗဟိုအဆင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

အထူး ကိုယ္စားျပဳ 

ပါ၀င္မႈ မ႐ွိပါ။

ဥပမာမ်ား Benelux Union တြင္ 

ပါ၀င္သည့္ 

Luxembourg၊ 

ၾသစထ႐ို- ဟန္ေဂရီ 

အင္ပါယာတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ ဟန္ေဂရီ

ၾသစေၾတးလ်၊ 

အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၊ 

အိႏၵိယ၊ ကေနဒါႏွင့္ 

အာဂ်င္တီးနား 

ႏုိင္ငံမ်ား၏ 

ျပည္နယ္မ်ား

အီတလီႏိုင္ငံ၏ 

တုိင္းမ်ား၊ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ 

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

အသိုက္အ၀န္းမ်ား

ယူေကႏိုင္ငံ႐ွိ 

စေကာ့တလန္၊ 

ေ၀လနယ္ႏွင့္ ေျမာက္ 

အုိင္ယာလန္

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ မက္ခ႐ို (Macro) အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း macro-decentralization ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ မိုက္ခ႐ို (Micro) အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ 

ခ်ျခင္း micro-decentralization (ဥပမာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာ ခြဲေ၀ေပးျခင္း) ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ ပိုမို၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။

• အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စုေ၀းေနေသာ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 

ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားမႈကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္မလိုအပ္ဘဲ နယ္ေျမေဒသ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

• ယင္းသို႔ေသာ အသိုက္အ၀န္းအုပ္စုမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းရန္လံုေလာက္ေသာ 

နယ္ေျမေဒသတြင္ ျပန္႔ႏွံ႕ေနထိုင္ၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕႐ြာ အသိုက္ 

အ၀န္းမ်ားတြင္ စုေ၀းေနၾကျခင္း။ ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ မိုက္ခ႐ို Micro အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 

ကြန္ဖက္ဒေရး႐ွင္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ေပးအပ္ျခင္း
အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း
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ျခင္းျဖင့္ လူနည္းစုအတြင္း႐ွိ လူနည္းစုမ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ပါမည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မဟုတ္ 

ေသာအျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္သာမက ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ျဖည့္ဖက္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳ 

ႏုိင္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိယ္ပိုင္စ႐ိုက္ လကၡဏာေပၚ 

အေျခခံလ်က္ မက္ခ႐ို Macro အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ စိတ္ရင္း 

ေစတနာ မမွန္ကန္စြာ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါက လံု 

ေလာက္ေသာေျဖ႐ွင္းခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ နည္းပါးပါသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသးငယ္ေသာ ျပည္နယ္အတြင္း အသိုက္အ၀န္းမ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ 

သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းအသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ 

တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း မ႐ွိေသာအခါ၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စနစ္သည္ သင့္တင့္ 

ေလ်ာက္ပတ္မႈ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ သီးျခားအသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ေဖာ္ 

ထုတ္ႏိုင္ၿပီး နယ္ေျမေဒသအလိုက္ သီးျခား စီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို စီမံ 

ခန္႔ခြဲႏိုင္ပါမည္။

မက္ခ႐ို Macro အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမဟုတ္ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား - ယူေကႏုိင္ငံ႐ွိ စေကာ့တလန္ ၁၉၇၉-၁၉၉၇ ခုႏွစ္

၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည္ႏွစ္မ်ားတြင္ စေကာ့တလန္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားအျပားသည္ စေကာ့ 

တလန္နယ္ေျမအတြင္း အေရးအရာမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒျပဳ အာဏာမ်ား ႐ွိသည့္ 

စေကာ့တလန္ ပါလီမန္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို 

ယူေကအစိုးရက အထူး ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။ ယူေကအစိုးရသည္ မက္ခ႐ို macro အဆင့္ ဗဟို 

ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအစား အျခားနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ သေကၤတသေဘာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း အေရးပါေသာ ေ႐ွးစေကာ့ဘုရင္မ်ား ဘိသိက္ခံရာ 

တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကံၾကမၼာေက်ာက္တံုး ‘the Stone of Destiny’ ကို စေကာ့တလန္သို႔ 

ျပန္လည္ ေပးပို႔ျခင္း) မွ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ပါလီမန္တြင္ 

စေကာ့တလန္မွ အမတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အေရအတြက္ကို ယူေကႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရတြင္ 

စေကာ့တလန္ လူဦးေရ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးက်ထက္ ပိုမို၍ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စေကာ့တလန္ ေကာ္မတီ 

ႀကီး Scottish Grand Committee ၏ ဥပေဒျပဳအခန္းက႑ကို အားေကာင္းေစျခင္း) အထိ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ အစီအမံတစ္ရပ္မွာ စေကာ့တလန္ ေဒသႏၲရ 

အစိုးရကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ ေဒသႏၲအာဏာပိုင္ အလႊာတစ္ရပ္ကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း 

သစ္ ၃၂  ဖြဲ႕ျဖင့္  ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း 

ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးရန္ (စေကာ့တလန္ ပါလီမန္တည္ေထာင္ရန္) ေတာင္း 

ဆိုမႈမ်ား သက္သာသြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအမံမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈ 

မရ႐ွိခဲ့ဘဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေသာအခါ စေကာ့တလန္ 

ပါလီမန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေရး စေကာ့တလန္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

သေဘာ တူညီမႈ႐ွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ပိုင္နက္နယ္ေျမအလိုက္ မဟုတ္ေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ - ပိုင္နက္နယ္ေျမအလိုက္ မဟုတ္ေသာ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပမာမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအမ်ား႐ွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ 
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ကိုးကြယ္မႈအမ်ား႐ွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္း အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာဥပေဒစနစ္ အသီးသီးတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း 

ႏွင့္ လင္မယားကြာ႐ွင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုိက္နာရမည့္ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။ 

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မူဆလင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ တရား၀င္ ဇနီးမယား အမ်ား ယူႏိုင္ပါသည္။ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

မွာ ဇနီးမယားအမ်ား ယူခြင့္မ႐ွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုင္နက္နယ္ေျမ 

အလိုက္မဟုတ္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ လူႏွစ္ဦးသည္ အိမ္နီးခ်င္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူညီေသာ ဥပေဒမ်ား၏ စီရင္ 

ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ ေရာက္႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ဥပေဒကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း 

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကိုလည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ မူဆလင္ ႏုိင္ငံသား 

မ်ားအတြက္ အထူးတရား႐ံုးမ်ား ႐ွိပါသည္။ ယင္းတရား႐ံုးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အဆင့္အတန္း၊ လက္ထပ္ 

ထိမ္းျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာ႐ွင္းျခင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္းတို႔အတြက္ စီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိပါသည္။ ယင္းတရား႐ံုးမ်ား၏ 

တရားသူႀကီး (ခါဒီ) မ်ားသည္ အစၥလာမ္ဥပေဒတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ ခံယူရ႐ွိထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ 

ႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ၾကံေသာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ရပါမည္ (ကင္ညာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပုုဒ္မ 

၁၇၀)။

ပိုင္နက္နယ္ေျမအလိုက္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဘာသာစကားအေျခခံျဖင့္လည္း က်င့္သံုး 

ႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ကေနဒါႏုိင္ငံ အြန္တာရီယို ျပည္နယ္တြင္ 

ေက်ာင္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္ဘာသာအသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာ အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ 

ဘုတ္အဖြဲ႕သီးျခားစီ႐ွိပါသည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုစီအတြက္ ေလာကဓာတ္ေက်ာင္းမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကက္သလစ္ 

ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕တို႔ ႐ွိပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ျပင္သစ္စကားေျပာေသာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ 

အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ 

မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ႐ွိပါသည္။

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳျခင္း (Proportional Representation) - ဗဟိုအဆင့္တြင္ လိုက္ေလ်ာေဆာင္႐ြက္ 

ေပးေရး အားေပးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို 

က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ 

ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရ႐ွိသူ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲအမ်ားစု ရ႐ွိသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ဆႏၵမဲေပးမႈပံုသ႑ာန္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို 

ပိုမိုႀကီးမားေစမည့္ အလားအလာ ႐ွိပါသည္။ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုမွ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ ဗဟိုအဆင့္ 

အာဏာရပါတီကို ဆန္႔က်င္မဲေပးေလ့႐ွိပါက မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္ႏွစ္ခု ႐ွိလာႏိုင္ပါသည္။ ပထမ 

အက်ိဳးဆက္မွာ ဗဟိုအဆင့္မွ အာဏာရပါတီသည္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 

အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈ မ႐ွိေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဲအမ်ားဆံုးမရႏိုင္ပါက မဲဆႏၵ႐ွင္အားလံုးက မေက်နပ္သည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵ႐ွင္အခ်ိဳ႕က မေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ ထူးျခားမႈမ႐ွိပါ။ ဒုတိယ အက်ိဳးဆက္မွာ ဗဟိုအဆင့္ အာဏာရ 

ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ၎နယ္ေျမေဒသကို ကိုယ္စားျပဳသူနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ မ႐ွိျခင္း 

ေၾကာင့္ ပိုမို၍အဆက္ျပတ္လာဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးသည္ထက္ တိုးလာဖြယ္ရာသာ ႐ွိပါသည္။ 

ယင္းျပႆနာႏစွရ္ပက္ိ ုအခ်ိဳးက် ကိယုစ္ား ျပဳစနစ္ျဖင္ ့ေျဖ႐ငွ္းႏိငုပ္ါသည။္ ဗဟိအုဆင္တ့ြင ္အပုခ္်ဳပ္ေနေသာပါတသီည ္

နယ္ေျမေဒသအတြင္း ဆႏၵမဲအနည္းစုသာ ရ႐ွိေသာ္လည္း ယင္းဆႏၵမဲမ်ား အခ်ိဳးအစားအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 

လွယ္ ရ႐ွိပါမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အာဏာရပါတီသည္ (၁) ယင္းနယ္ေျမေဒသကို အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ဆႏၵ႐ွိလာပါမည္ (၂) 

ယင္းနယ္ေျမေဒသမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုသည္ ယင္းနယ္ေျမေဒသ၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သူမ်ား ျဖစ္ပါမည္။

လူနည္းစုက ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္ ဗီတုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား - အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား လူနည္းစုမ်ားအား ဗဟိုအဆင့္တြင္ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ ဗီတိုအာဏာ 

ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဆိုဗိုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂၀ အနက္ ၂၀ ကို တိုင္းရင္းသား 
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လူနည္းစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းလူနည္းစုကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

စည္ပင္နယ္ေျမ အစိုးရ၊ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘာသာစကား ဥပေဒမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ 

လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ပညာေရး၊ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္ အပါအ၀င္ ၎တို႔၏ ‘အဓိကအေရးပါေသာ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ား’ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဗီတိုအသံုးျပဳ ပယ္ခ်ခြင့္ ႐ွိပါသည္ (ကိုဆိုဗိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပုုဒ္မ ၈၁)။ ယင္းလူနည္းစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

တရားေရးေကာင္စီႏွင့္ ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္တို႔တြင္လည္း ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေသးငယ္ 

သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးရန္မလိုအပ္ဘဲ က်င့္သံုးလွ်င္လည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ ယင္းအစီအမံ 

မ်ားျဖင့္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ွိေစၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ 

ပါ၀င္ႏုိင္ေစျခင္း၊ လူနည္းစုကို ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္လည္း သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

တင္းမာၿပီး အဆင္မေျပေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ မတည့္အတူေန ျဖစ္ေနမည့္အစား ႏွစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ၿပီး 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဖက္ဒရယ္အဖြဲ႕အစည္း 

စနစ္ အလႊာတစ္ခုလံုးကိုဖယ္႐ွားႏုိင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားလည္း လြယ္ကူ႐ိုး႐ွင္းသြားပါမည္။ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ 

အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ္လည္း ပိုမိုအဆင္ေျပေသာ အမ်ားျပည္သူေနရာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္လာပါမည္။ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပိုမိုစုစည္းညီၫြတ္ေသာ ျပည္သူလူထု၊ 

ပိုမို၍ တစ္စုတစ္စည္းတည္း႐ွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား႐ွိလာၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈႏွင့္ လူမႈစုစည္းညီၫြတ္မႈတုိ႔ ထြန္းကားႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား 

ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အနည္းငယ္တြင္ ႏိုင္ငံကို စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ 

ေသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံ၏နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ခြဲထြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးေပးေၾကာင္းအတိအလင္း 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ခြင့္က်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားလည္း ပါ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ အီသီယိုပီးယားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံတြင္ စုဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ အစိတ္အပိုင္း 

မ်ားသည္ ‘သတ္မွတ္ခ်က္မထား႐ွိဘဲ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္႐ွိေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္ခြင့္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း’ 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းခြဲထြက္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးရန္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ (ယူနစ္) ၏ လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက အဆိုတင္ရပါမည္။ အလားတူ ကယ္ရစ္ဘီယန္ ႏုိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ 

St Kitts and Nevis တြင္ ပါ၀င္သည့္ Nevis မွာ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခြင့္႐ွိသည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယင္းသို႔ ေၾကညာႏုိင္ရန္ ခြဲထြက္ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆႏၵမဲသံုးပံုႏွစ္ပံု အမ်ားစု 

ရ႐ွိရပါမည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတားအဆီးမ်ား ျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ လူနည္းစုမ်ား အမ်ား 

အျပား စုေ၀းေနထိုင္ၾကသည့္ ခြဲထြက္လိုသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူဦးေရ အေနအထားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ လက္ေတြ႕တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

ခြဲထြက္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ခြဲထြက္ေသာနယ္ပယ္မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ေစရန္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ခြဲထြက္ျခင္း၏ မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို နည္းပါးသက္သာ 

ေစႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနတိုးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အျခား အစိုးရအမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံသည္ သက္တမ္းၾကာ႐ွည္ မတည္တံ့ဘဲ သီးျခား 

လြတ္လပ္ေသာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဆလိုဗက္သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပႆနာမ်ားစြာမျဖစ္ဘဲ ခြဲထြက္ 

သြာၾကပါသည္။ ယင္းႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးသည္ ယခုအခါ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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သို႔ရာတြင္ ခြဲထြက္ျခင္းမွာ ခြဲထြက္မည့္ နယ္ပယ္သည္ စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ 

အျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္႐ွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆင္းရဲ 

ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသမိုင္းေၾကာင္းမ႐ွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ 

သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခြဲထြက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီလ်က္ ခြဲထြက္ႏုိင္မွသာ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရက သေဘာမတူညီဘဲ 

နယ္ေျမေဒသတစ္ခုက ခြဲထြက္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး ပဋိပကၡအျဖစ္သို႔ 

ေရာက္႐ွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ျပင္ပမွ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ပါသည္။ ခြဲထြက္ေရး ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ခြဲထြက္မည့္ နယ္ေျမေဒသ႐ွိ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

ခြဲေ၀ျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသအတြက္ (တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

သံတမန္လုပ္ငန္း ကဲ့သို႔ေသာ) ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 

ပင္စင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အကူးအေျပာင္းျပဳလုပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားအျပား က်ခံရႏုိင္ပါသည္။
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(၁)  ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ စဥ္းစားပါသနည္း။ မည္သည့္ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဆိုျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း။ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈ ႀကီးမားျခင္းကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 

က်င့္သံုးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 

တံု႔ျပန္လ်က္ က်င့္သံုးလိုျခင္းျဖစ္ပါသလား။ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထု 

အား ပိုမိုတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ရန္ က်င့္သံုးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသလား။

(၂)  ေမးခြန္း (၁) အတြက္ အေျဖမ်ားမွာ မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ႐ွိပါမည္နည္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ 

ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ယင္းအေျဖမ်ားသည္ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါမည္နည္း။ 

(ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားမႈကို တံု႔ျပန္လ်က္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါက ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ွိေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 

ေရးကို ပိုမို၍အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။)

(၃)  လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ထပ္မံ၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ေပးအပ္ႏုိင္မည့္႐ွိရင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႐ွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစမွစ၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ 

ရပါမည္လား။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ကုိယ္စားျပဳၿပီး တံု႔ျပန္မႈ႐ွိေစရန္ 

မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထား႐ွိႏုိင္ပါမည္နည္း။

(၄) ဖက္ဒရယ္စနစ္မဟုတ္ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ႐ွိပါသနည္း။ နယ္ေျမေဒသ 

အလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း regionalism ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution တုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ပါသလား။ နယ္ေျမေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီ  ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ 

မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။ ယင္းေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို မည္မွ် ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါမည္နည္း။

(၅)  ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြေၾကးပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မည္သို႔႐ွိပါသနည္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားႏုိင္ပါသည္။ ပဏာမ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီလား။ ယင္း 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကာလ႐ွည္တြင္ က်ခံႏုိင္ပါမည္လား။ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 

ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီးပါၿပီလား။

(၆)  ႏုိင္ငံ၏ လူသားစြမ္းေဆာင္ရည္ မည္သို႔ ႐ွိပါသနည္း။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ေထာင္ 

က်င့္သံုးရန္ ပညာတတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္႐ွိသူ ၀န္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္ေသာ အေရအတြက္ ႐ွိပါသလား။ 

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ယင္းသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္႐ွိပါသလား။ မ႐ွိလွ်င္ ႐ွိလာေစရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ မည္နည္း။

(၇)  ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ တစ္သံတည္း ေတာင္းဆိုေနၾကပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အပိုင္း 

မ်ားတြင္သာ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားတြင္သာ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါက 

ဘက္မညီ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ယင္းနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ပုံစံတည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေျဖ႐ွင္းခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ 

ပါမည္လား။
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(၈)  လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ယင္းတို႔ကို အဂတိလိုက္စားလ်က္၊ 

ပါတီစြဲအုပ္စုစြဲျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ မထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသံုးမျပဳေစရန္ မည္သည့္အကာအကြယ္ 

အာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသနည္း။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုတြင္ အေရးေပၚ အေျခ 

အေန ေပၚေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပ်က္ျပားလွ်င္ ဗဟိုအဆင့္/ျပည္ေထာင္စု/ဖက္ဒရယ္ 

အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ထား႐ွိသင့္ပါသလား။ ထား႐ွိသင့္ 

ပါက ယင္းအစီအမံမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္က အလြဲမသံုးႏိုင္ေစရန္ မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

(၉)  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ သဘာ၀နယ္နိမိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ 

႐ွိခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား ႐ွင္းလင္းစြာ အခိုင္အမာသတ္မွတ္ထားပါသလား။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား 

၏ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားမွာ ထိေရာက္တြင္က်ယ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက 

လက္ေတြ႕က်ပါသလား။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အစီအမံ ႐ွိသင့္ပါသလား။

(၁၀)  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မႈတို႔အၾကား မည္သို႔ ဟန္ခ်က္ညီေစသင့္ပါသနည္း။ ကိုယ္စားျပဳ 

ပါ၀င္မႈ (ဥပမာ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ) ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ (ဥပမာ အစိုးရအဆင့္ 

အသီးသီးအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ) မည္သည့္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ထား႐ွိရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။

(၁၁)  ဗဟိုအဆင့္/ျပည္ေထာင္စု/ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ဘ႑ာေရးအရ 

အလြန္အမင္း မွီခိုေနရျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေနျခင္းကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အာဏာခြဲေ၀ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြေၾကး အစီအမံမ်ား 

ကို မည္သို႔ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္နည္း။

(၁၂)  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား 

၏ အခန္းက႑ကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ပါသလား။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအၾကား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈမွာ မည္သို႔ ျဖစ္ပါ 

မည္နည္း။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အထူးပယ္ခ် 

ႏုိင္ခြင့္ ဗီတိုအာဏာမ်ား လိုအပ္ပါသလား။

(၁၃)  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေျခအေနမွာ မည္သို႔ ႐ွိပါသနည္း။ မက္ခ႐ို Macro အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 

ေရးအဆိုျပဳထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မည္သို႔ 

သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါမည္နည္း။ ေနာင္အခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲ 

သြားပါက (ဥပမာ ပါတီတစ္ပါတီက ႀကီးစိုးေသာ အေနအထားမွ အၿပိဳင္အဆိုင္ပါတီမ်ား ႐ွိသည့္ အေန 

အထားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ပါတီ အေနအထားမွ ပါတီအမ်ားအေနအထား 

သို႔ ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္) ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမည္လား။ 
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