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မာတိကာ 
 
နိဒၝန္း                က 

(က) ဖက္ဒရယ္ႎႀင္ ့ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး            က 
(ခ) စာအုပ္၆ တင္ဴပမႁပံုစံ              ဂ 

 
အခန္း (ျ)၄ လမူဵိႂး၄ ႎိုင္ငံႎႀင္ ့ႎိုင္ငံေရး              ျ 

ျ၅ ႎိုင္ငံ၉သဘာဝ               ျ 
- စုဖၾဲႚ ေနထိုင္ေသာ လတိူုႛ၉ သဘာဝ            ျ 
- အဆင့္ဆင္ ့အစိုးရမဵား             ျ 
- ႎိုင္ငံတခုအဴဖစ္ဴမင္သာသည့္အခဵက္မဵား           ျ 
- အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္           ြ 
- လမူဵိႂးမႀသည ္ႎိုင္ငံ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းသိုႛ            ွ 

ြ၅ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁႎႀင္ ့ထၾက္ရပ္လမ္းမဵား          ဿ 
ွ၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာႎႀင္ ့ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု           ၁ 

- အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁ ပံုစံမဵား            ၂ 
- ကုလသမဂၢႎႀင္ ့အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ           ၃ 
- အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ၉ အခက္အလက္မဵား         ျ် 

 
အခန္း (ြ)၄ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ကၾဲလၾဲေသာ ႎိုင္င ံဖၾဲႚစည္းမႁ ႎႀစ္မဵိႂး        ျျ 

ျ၅ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံေတာ္           ျြ 
- တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံေတာ ္ႎႀစ္မဵိႂး         ျြ 

ြ၅ ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း           ျွ 
- ပထမဦးဆံုး ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း         ျှ 
- ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း၉ အားနည္းခဵက ္        ျှ 
- ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း အမိဵႂးမဵိႂးကိ ုေလ့လာဴခင္း        ျှ 

 
အခန္း (ွ)၄ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံေတာ ္          ျ၁ 

ျ၅ ဖက္ဒရယ္ဴပည ္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ဴခင္း၉ အစ         ျ၁ 
- ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားအား အုပ္စုခၾဲဴ ခင္း        ျ၁ 

ြ၅ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား           ျ၃ 
- ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့သတ္မႀတ္ဴခင္း        ျ၃ 
- ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ရန ္အေဴခအေန        ြ် 
- ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံအခဵိႂႚ၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ုေလ့လာဴခင္း       ြျ 

ွ၅ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံႎႀင္ ့အာဏာ ခၾဲေဝေရး          ြြ 
- အာဏာ ခၾဲေဝေရး စနစ္ႎႀစ္မဵိႂး          ြြ 
- ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ ပးူတၾဲ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့အာဏာ         ြွ 
- ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား          ြှ 
- ဴမန္မာႎိုင္ငံ၆ ကဵင့္သံုးခဲ့ဖးူေသာ အာဏာ ခၾဲေဝေရး စနစ္       ြှ 
- ကမာႛၲ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံအခဵိႂႚ၉ အာဏာ ခၾဲေဝမႁ        ြဿ 

ှ၅ ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန ္            ြ၀ 
- အထက္လၾတ္ေတာ ္           ြ၀ 
- ေအာက္လၾတ္ေတာ ္           ြ၂ 

ဿ၅ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံႎႀင္ ့လက္နက္ကိုင ္တပ္မဵား         ြ၃ 
- တပ္ဖၾဲႚစည္းထားပံ ု           ြ၃ 

၀၅ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုမကိူ ုအကဲဴဖတ္ေသာ စံမဵား         ွျ 



အခန္း (ှ)၄ ဖက္ဒရယ ္စနစ္ႎႀင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္း အခဵင္းအရာမဵား      ွွ 
ျ၅ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့            ွှ 

- ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သံုးမႁ အမဵိႂးမဵိႂးႎႀင္ ့အဓိပၯၝယ ္        ွဿ 
- မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့        ွ၀ 
- ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင္ ့ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္၄ လနူည္းမဵားစု၉ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့ ္      ွ၁ 
- ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ဴပႍနာ         ွ၃ 

ြ၅ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး            ှျ 
- ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံႎႀင္ ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး        ှြ 
- ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္းမႀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး       ှွ 
- ဴမန္မာ ့ႎိုင္ငံေရးႎႀင္ ့ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး အလားအလာ       ှှ 

ွ၅ ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံ ုစနစ္          ှှ 
- အိႎိၬယ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီ       ှဿ 
- ဂဵာမဏီ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီ       ှ၀ 
- ဆၾစ္ဇာလန ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီ      ှ၀ 
- ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း ပၝတီစံုစနစ္ တည္ရႀိမႁႎႀင္ ့လည္ပတ္ပံ ု      ှ၁ 

 
အခန္း (ဿ)၄ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားအား ႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက ္        ှ၃ 

ျ၅ ဆိုဗီယက္ဴပည္ေထာင္စ ု            ဿ် 
- အေဴခခံဥပေဒ            ဿ် 
- ဆိုဗီယက္ လၿတ္ေတာ ္           ဿ် 
- လက္နက္ကိုင္တပ္မဵား           ဿျ 
- သမၳတႎိုင္ငံမဵား၉ အခၾင့္အေရး          ဿျ 
- အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္ကို ေဴပာင္းလဲဴ ခင္း         ဿျ 
- ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင့္          ဿြ 
- ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ            ဿြ 
- ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ထးူဴခားခဵက္မဵားႎႀင္ ့သံုးသပ္ခဵက ္       ဿွ 

ြ၅ ဆၾစ္ဇာလန ္             ဿဿ 
- ဆၾစ္ဇာလန ္ဗဟိုအစိုးရ           ဿဿ 
- ဴပည္ေထာင္စ ုလၿတ္ေတာ ္          ဿ၀ 
- ဴပည္ေထာင္စ ုလၿတ္ေတာ္၉ အာဏာမဵား         ဿ၁ 
- ဒီမိုကေရစီ            ဿ၁ 

ွ၅ အိႎိၬယ             ဿ၃ 
- ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းရန ္အေဴခအေန        ဿ၃ 
- အာဏာခၾဲေဝေရး            ဿ၃ 
- ဒုတိယအဆင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား         ၀် 
- အင္အားေကာင္းေသာ ဗဟိုအစိုးရ ဖၾဲႚစည္းရဴခင္း၉ အေဳကာင္းအရင္း      ၀် 
- ဴပည္နယ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃမဵား ခန္ႛထားဴခင္း         ၀ျ 

ှ၅ ကေနဒၝ             ၀ွ 
- အေဴခခံဥပေဒ            ၀ွ 
- ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန ္           ၀ွ 

 
ကိုးကားေသာ စာအုပ ္စာတမ္းမဵား            ၀ဿ 
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နိဒၝန္း  
 
(က) ဖက္ဒရယ္ႎႀင္ ့ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး 
 
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ဴဖစ္ပၾားလဵက္ရႀိေသာ ဴပည္တၾင္းစစ္ကိ ုေလ့လာလ႖င ္တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား ေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္လဵက ္
ရႀိေသာ ႎိုင္ငံတခုအဖိုႛ ၈ႎႀင္ ့ကိုက္ညီလဵက္ရႀိေသာ ႎိုင္ငံေရး စနစ္တရပ ္မေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္ေပၞရေသာ 
ေနာက္ဆက္တၾဲ ဴပႍနာမဵားသည ္ စစ္ဴဖစ္ပၾားရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းမဵားတၾင ္ နက္႟ိႁင္းစၾာ ပၝဝင္လဵက ္ ရႀိသည္ကို 
ေတၾႚရသည္၅ ႎိုင္ငံတခုအတၾင္း စုေပၝင္း ေနထိုင္လဵက ္ရႀိဳကေသာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂး အခဵင္းခဵင္းအဳကား ပဋိပကၡမဵား၄ 
စစ္ပၾဲမဵားဴဖစ္ပၾားေနသည္ကိ ု ကမာအၲရပ္ေဒသ အေတာ္မဵားမဵားတၾင ္ ေတၾႚေနရသည္၅ ထိုစစ္ပၾဲမဵားသည ္ ဴပည္တၾင္း 
လံုဴခံႂေရးကိ ု သာမက ႎိုင္ငံတကာ လံုဴခံႂေရးမဵားကိုပၝ ႓ခိမ္းေဴခာက္လဵက ္ ရႀိသည္၅ အခဵိႂႚႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ တိုင္းရင္းသား 
လမူဵိႂးမဵားက သီးဴခား လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံကိ ုဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ခၾင္ ့ရသၾားဳကေသာအခၝ ၈တိုႛ၉ အမဵိႂးသား လၾတ္ 
ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အဆံုးသတ ္သၾားသည္ကိ ုေတၾႚရသည္၅ သိုႛေသာ ္ကမာ ၲလႛူအဖၾဲႛစည္း႒ကီးက ထိုသိုႛ ႎိုင္ငံမဵား 
ခၾဲထၾက္ ေပၞေပၝက္ေနဴခင္းကိ ုအားမေပးလိုဘ ဲဥေရာပ အဖၾဲႚ (European Community) ကဲ့သိုႛ ႎိုင္ငံမဵား တဴဖည္းဴဖည္း 
စုစည္းသၾားမႁကိုသာ ဴမင္လိုဳကသည္၅ ထိုသမူဵားက အဳကံေပးသည္မႀာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား၉ ပဋိပကၡမဵား၄ စစ္ပၾဲမဵား 
လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အသံုးသတ္ေရးအတၾက ္လမူဵိႂးအသီးသီး၉ အခၾင့္အေရး အာမခံခဵက္ရႀိေသာ စစ္မႀန္ 
သည္ ့ မမူဵားအရ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စုတခ ု ဖၾဲႚစည္း တည္ေဆာက္ေရး ဴဖစ္သည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ဴဖစ္ပၾားလဵက ္
ရႀိေသာ ဴပည္တၾင္းစစ္ကိ ု အဆံုးသတ္ႎိုင္ေရးမႀာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂး အသီးသီး၉ အခၾင့္ေရး အာမခံခဵက ္ ရႀိမည္ ့
စစ္မႀန္ေသာမမူဵားအရ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္ေရးသည ္ အေရး႒ကီးေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားဴဖစ ္
ေဳကာင္း ေလ့လာသ ူ ပညာရႀင္မဵားႎႀင္ ့ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသမားမဵား အားလံုးက သေဘာတ ူ
လက္ခံထားဳကသည္၅ 

႓ဗိတိသ႖ထံမႀ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးေနာက ္ (ျဝ) ႎႀစ္ကာလခန္ႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
စနစ္ကိ ုကဵင့္သံုးခဲ့သည္၅ ထိုအခဵိန္က ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုအား ဗဟိုအစိုးရကိ ု
အာဏာ လၾန္ကစဲၾာ ေပးထားမႁကိ ုေထာက္၇ ဖက္ဒရယ ္မကဵတကဵႎိုင္ငံ (Quasi–Federal) ဟ၇ူသာ အေဴခခံ ဥပေဒ 
ေရးစၾဲေရး ဗိသုကာ ဦးခဵန္ထၾန္း အပၝအဝင္ ပညာရႀင္မဵား၄ ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားက အသိမႀတ္ ဴပႂခဲ့သည္၅ နယ္စပ္ေဒသ 
ဴပည္နယ္မဵား၉ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးကိုပၝ အသိမႀတ္ဴပႂခဲ့သည္ ့ျ၃ှ၁၄ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံ ုအေဴခခံဥပေဒအရ ဖၾဲႚစည္း 
ထားသည္ ့ဴမန္မာ့ဖက္ဒရယ္စနစ္တၾင ္ဴပႍနာအခဵိႂႚကိ ုဖိတ္ေခၞထားသကဲ့သိုႛ ဴဖစ္ေနသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုလၿတ္ေတာ ္
တၾင္ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးအသီးသီး အခဵိႂးညီစၾာ ကိုယ္စားဴပႂခၾင့္မရဴခင္း၄ အခဵိႂႚေသာ တိုင္းရင္းသားမဵားအတၾက ္ ဴပည္ 
နယ္ဟ ုသတ္မႀတ္ထားေသာ္လည္း ဗမာ တိုင္းရင္းသားမဵား အတၾက္မူ သီးသန္ႛဴ ပည္နယ ္မရႀိဘ ဲဴပည္မဟ ုဆိုကာ ဗဟို 
အစိုးရႎႀင္ ့တၾဲဖက္ထားဴခင္း၄ သတ္မႀတ္ထားေသာ ဴပည္ေထာင္စုမအူရပင ္ဗဟိုအစိုးရက အာဏာပိုယထူားဴခင္း၄ စသည္ ့
အေဳကာင္းအရာမဵားသည ္ဗမာမႀ လၾဲလ႖င္ ကဵန္ေသာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစ ုအသီးသီး၉ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး 
လႁပ္ရႀားမႁမဵား (Ethnic National Libration Movements) ႎႀင္ ့ဴပည္တၾင္းစစ္ကိ ုဴဖစ္ေပၞေစခဲ့သည္၅ 

ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံဥပေဒ၄ အခန္း (ျဝ)၄ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား အရ တိုင္းရင္းသား ဴပည္နယ္မဵားသည ္လၾတ္လပ္ေရး 
ရ႓ပီး (ျဝ) ႎႀစ္အဳကာတၾင္ ခၾဲထၾက္လိုက ခၾဲထၾက္ခၾင့္ရႀိသည္၅ သိုႛရာတၾင္ ရႀမ္းအမဵိႂးသားမဵား တက္တက္႔က႔က ဦးေဆာင ္
ပၝဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစုမဵားက ခၾဲထၾက္ေရးထက္ ျ၃ှ၁၄ အဴခခံ ဥပေဒကို ဴပင္ဆင္႓ပီး ဖက္ဒရယ ္ စစ္စစ္မူ 
အရ ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းေရးအတၾက ္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကသည္၅ ျ၃ဿ၂-၀ြ၄ ကာလကိ ုဖက္ဒရယ ္လႁပ္ရႀားမႁ ကာလဟုပင္ 
အခဵိႂႚ ဆိုဳကသည္၅ ထိုလႁပ္ရႀားမႁသည ္အဓိကအားဴဖင္ ့အေဴခခံ ဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ရန ္ဴဖစ္ေသာ္လည္း၄ ျ၃ဿ၂ ခုႎႀစ္တၾင္ 
အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနဴဖင္ ့ႎိုင္ငံေတာ္ အာဏာယစ္မးူခဲ့ဖးူေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည္ ့စစ္တပ္က ဖက္ဒရယ္ 
လႁပ္ရႀားမႁသည ္ဴပည္ေထာင္စ ု႓ဖိႂခၾဲေရး လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေဳကာင္းဴပကာ ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ အာဏာ 
ကို သိမ္းယခူဲ့သည္၅ ထိုကာလမႀ ေနာက္ပိုင္းတၾင ္တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစုမဵား လိုလားသည္ ့စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မမူဵား 
အရ ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းေရးကိ ုႎိုင္ငံေရးနည္းလမ္းဴဖင္ ့႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ အေဴဖရႀာမႁ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္၅ ဴမန္မာ 
စစ္တပ္က ဦးေဆာင္၇ ျ၃၁ှ၄ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပႉာန္း႓ပီး ၈အေဴခခံ ဥပေဒအရ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံေတာ္ 
အဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴပန္သည္၅ ဤသိုႛဴ ဖင္ ့ဴမန္မာႎိုင္ငံ၉ ဴပည္တၾင္းစစ္မႀာလည္း အရႀိန္ေလဵာ ့မသၾားဘ ဲဆက္၇သာ ေတာက္ 
ေလာင္ ေနခဲ့ေပေတာ့သည္၅ 

ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး အံု႔ကေတာင္းဆိုမႁ အေရးေတာ္ပံုကိ ု
ဴမန္မာစစ္တပ္က ရက္စက္စၾာ ႓ဖိႂခၾင္း႓ပီးေနာက္တၾင ္ ေကဵာင္းသားမဵား အပၝအဝင္ ဴမန္မာ ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား 
သည္ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစုမဵား၉ လက္နက္ကိုင ္ ေတာ္လႀန္ေရးဴဖင္ ့ ပးူေပၝင္းမိ သၾားဳကသည္၅ ထိုဖၾဲႚစည္းမႁသည ္

က 



ဖက္ဒရယ ္ လိုလားေသာ အင္အားစုမဵားႎႀင္ ့ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အင္အားစုမဵား၉ ေပၝင္းစည္းမႁပင ္ ဴဖစ္သည္၅ 
ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အင္အားစုမဵားသည ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင ္ အဖၾဲႚမဵား၉ ႎိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုမႁကိ ု
အဴပည့္အဝ အသိအမႀတ္ ဴပႂသည့္အဴပင ္၈တိုႛ၉ ႎိုင္ငံေရး ဦးတည္ခဵက္မဵားတၾင္ပင ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ 
ေဆာက္ေရး ဆိုသည္ကိ ု ထည့္သၾင္း ဴပႉာန္းလာဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား 
ဒီမိုကရက္တစ ္တပ္ဦး၉ ႎိုင္ငံေရး ဦးတည္ခဵက္တိုႛမႀာ ေအာက္ပၝအတိုင္း ဴဖစ္သည္၅ 

(ျ) တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ုဴပည္သတူရပ္လံုး စစ္အာဏာရႀင ္စနစ္ေအာက္မႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၄ 
(ြ) ဒီမိုကေရစီႎႀင္ ့လႛူအခၾင့္အေရး ရရႀိေရး၄ 
(ွ) ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ရရႀိေရး၄ 
(ှ) ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာငစ္ု ေပၞထၾန္းေရးတိုႛ ဴဖစ္ဳကသည္၅ 
ျ၃၃ဝ ခုႎႀစ္၄ ေမလ အေထၾေထၾေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင ္ေ႟ၾးခဵယ ္တင္ေဴမၟာက္ဴခင္းခံရေသာ ဴပည္သႛူကိုယ္စားလႀယ ္

မဵားဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားသည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္း အစိုးရႎႀင္ ့ ဴမန္မာဴပည ္ ဒီမိုကရက္တစ ္
မဟာမိတ ္အဖၾဲႚခဵႂပ္တိုႛအဳကား ျ၃၃ြ ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လ ျွ ရက္ေနႛတၾင ္ခဵႂပ္ဆိုေသာ မာနယ္ပေလာ စာခဵႂပ္တၾင္လည္း 
ဴမန္မာႎိုင္ငံကိ ု ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ ႎိုင္ငံအဴဖစ ္တည္ေဆာက္ေရးအား သေဘာတညူီခဲ့ဳကသည္၅ ဴမန္မာ 
ႎိုင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁ တည္ေဆာက္ေရး အဖၾဲႚ (နဝတ) ၉ လက္ေအာက္တၾင ္ရႀင္သန္ေနရေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ 
မဵားလည္း ဖက္ဒရယ ္ စစ္စစ္မမူဵား အရ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္ေရးကိ ု သေဘာတ ူ ခဲ့ဳကသည္၅ ရႀစ္ေလးလံုး 
အေရးေတာ္ပံု႒ကီးအ႓ပီး၆ ေဴပာဆိုေနေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ဖးူေသာ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုမမူဵားႎႀင့္ကား မဵားစၾာ ကၾာဴခားေနေဳကာင္းကိုလည္း အားလံုးက သိေန႓ပီး 
ဴဖစ္သည္၅ 

ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ေနာက္ပိုင္း အာဏာရလာေသာ ဴမန္မာစစ္တပ္သည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဆိုသည္မႀာ 
ခၾဲထၾက္ေရးသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၄ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ ႓ပိႂကၾဲေရးသာဴဖစ္ေဳကာင္း တစိုက္မတ္မတ ္ ဝၝဒဴဖန္ႛခဵိခဲ့သည္၅ 
ထိုႛေဳကာင္ ့ဖက္ဒရယ ္ ႎိုင္ငံေရး သေဘာတရားမဵား အေဳကာင္း ဴမန္မာဴပည္သလူထူ ုအဳကားဝယ ္သတင္း အမႀားမဵား 
ဴပန္ႛႎႀံႛ ေနခဲ့သည္၅ ကမာေၲပၞတၾင္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု မဵားစၾာရႀိရာ ထိုႎိုင္ငံမဵားသည ္ စည္းလံုး ညီႌၾတ္႓ပီး 
တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေနသည္ကိ ုေတၾႚေနဳကရသည္၅ ကမာေၲပၞတၾင္ အ႒ကီးဆံုးႎႀင္ ့ခဵမ္းသာ ႔ကယ္ဝဆံုး ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္ ့
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ကေနဒၝ၄ ဳသစေဳတလဵ စသည္ ့ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားသာ 
ဴဖစ္သည္၅ ထိုအခၝ ဖက္ဒရယ္ကိ ုဆန္ႛကဵင္လိုသမူဵားက ႓ပိႂကၾဲသၾားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခုဴဖစ္သည္ ့
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ယကိူုဆလားဗီးယား ႎိုင္ငံတိုႛကို ေထာက္ဴပဳက ေပလိပ့္မည္၅ ထိုႎိုင္ငံမဵား ႓ပိႂကၾဲရဴခင္း 
အေဳကာင္းအရင္းသည ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဳကာင္ ့ မဟုတ္ဘ ဲအဴခားေသာ ႎိုင္ငံေရး စနစ္မဵားႎႀင္ ့ ေနာက္ခံ အေဳကာင္း 
အရာမဵားေဳကာင့္သာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဤစာအုပ္တၾင ္ သံုးသပ ္ တင္ဴပထားသည္ကိ ု ေတၾႚရေပမည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည ္
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္႟ံုမ႖ဴဖင္ ့ ႓ပိႂကၾဲမည္ မဟုတ္ပၝ၅ စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမႀ ဘယ္ 
ေသာအခၝမႀ ခၾဲထၾက္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္းကိုလည္း ဴမန္မာဴပည ္ ဒီမိုကရက္တစ ္ မဟာမိတ ္အဖၾဲႚခဵႂပ္က ျ၃၃ဝ ခုႎႀစ္၄ 
ဇၾန္လကတည္းက တရားဝင ္အတိအလင္း ထုတ္ဴပန ္ေဳကညာ႓ပီး ႓ဖစ္သည္၅ 

ဴမန္မာဴပည ္ ဴပည္တၾင္းစစ ္ အဆံုးသတ္ေရး၄ တနည္းအားဴဖင္ ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တိုင္းရင္းသားမဵား၉ အမဵိႂးသား 
လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အဆံုးသတ္ေရး အတၾက္ ႎိုင္ငံေရး ထၾက္ေပၝက္မႀာ စစ္မႀန္ေသာ မမူဵားဴဖင္ ့ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္ ့တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ဴဖစ္သည္၅ သိုႛဴ ဖစ၇္ ဖက္ဒရယ္ႎႀင္ ့ပက္သက္၇ 
လၾဲမႀားေသာ သိနားလည္မႁမဵိႂး လက္ခံထားရသည္ ့ ဴမန္မာဴပည္သ ူ အခဵိႂႚကို ဖက္ဒရယ္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ရႀင္းလင္း 
တင္ဴပရန ္လိုအပ္ေနေပသည္၅ ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင ္လုပ္ေနသမူဵား၉ သိနားလည္မႁ တခုတည္းဴဖင္ ့အေရး႒ကီးေသာ 
ႎိုင္ငံေရး စနစ္ကိ ု ဴပည္သလူထူုအတၾင္း စိုက္ထရူန ္လၾယ္လၾယ္ႎႀင္ ့မဴဖစ္ႎိုင္ေခဵ၅ ဴပည္သလူထူု၉ ပးူေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ 
မႁႎႀင္ ့ ေထာက္ခံမႁကို ရရႀိေအာင ္ လုပ္ယူဴ ခင္းသည ္ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံေရးစနစ္တၾင ္ ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္တိုင္း လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္ ့တာဝန္လည္း ဴဖစ္သည္၅ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ခ 



(ခ) စာအုပ္၆ တင္ဴပမႁ ပံုစ ံ
 
ဤစာအုပ္သည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအေဳကာင္း ေလ့လာလိုသမူဵား အတၾက္ ယင္းအေဳကာင္းကိ ု မိတ္ဆက္မ႖ 
တင္ဴပထားေသာ စာအုပ္သာ ဴဖစ္သည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵားကိ ုအေဴခခံ၇ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
တည္ေဆာက္ရန ္ ဴဖစ္သဴဖင္ ့ ယခု စာအုပ္တၾင ္ တင္ဴပထားေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားသည ္ လမူဵိႂးေရး အေဴခခံဴဖင္ ့
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရးကိ ုဦးတည္ထားပၝသည္၅ 

အခန္း (ျ) ဴဖစ္ေသာ လမူဵိႂး၄ ႎိုင္ငံႎႀင္ ့ႎိုင္ငံေရး ေခၝင္းစဥ္ငယ ္(ွ) ခု ခၾဲ၇ တင္ဴပထားပၝသည္၅ ႎိုင္ငံ၉ သဘာဝ 
ဟေူသာ ေခၝင္းစဥ္ေအာက္တၾင ္ တင္ဴပမႁမဵားသည ္ လမူဵိႂးႎႀင္ ့ ႎိုင္ငံ ဆက္စပ္မႁ အဳကားတၾင္ ရႀိေသာႎိုင္ငံေရးကိ ု
ေလ့လာရာတၾင ္ အေထာက္အက ူ ဴပႂေစမည္ ့ အခဵက္မဵား ဴဖစ္သည္၅ လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံ၇သာ ႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ္ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံတခု၉ အဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵားကိ ုဖၾဲႚစည္းဴခင္းဴဖစ္ရာ ထိုသိုႛ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း မဴပႂႎိုင္ရန ္လမူဵိႂး၄ 
တနည္းအားဴဖင္ ့ အမဵိႂးသား (Nation) ဟသူည္မႀာ အဘယ္နည္းဟ ု စဥ္းစားရန ္ လိုအပ္လာပၝသည္၅ ထိုစဥ္းစားမႁကိ ု
အေထာက္အက ူ ဴပႂေစႎိုင္ေရး အတၾက္ အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္ဟသူည္ကိ ုထည့္သၾင္း တင္ဴပဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ သိုႛရာတၾင ္ အရာကိစၤ အားလံုးကိ ု ထိုအမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားဴဖင္ ့ တိုင္းတာ၇ 
အဆံုးအဴဖတ ္ ေပးႎိုင္မည ္ ဟ၇ူကား မမႀတ္ယႎိူုင္ပၝ၅ ေယဘုယဵ တရားမဵားကိ ု တင္ဴပေပးဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ တဖန ္
အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင္ ့ထၾက္ရပ္လမ္းမဵား ဟေူသာ ေခၝင္းစဥ္ဴဖင္ ့တင္ဴပခဵက္မဵား၉ ရည္႟ၾယ ္
ခဵက္မႀာ တိုင္းရင္းသား အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား၉ ေနာက္ဆက္တၾဲ ဴပႍနာ ဴဖစ္ေသာ ဴပည္တၾင္း 
စစ္မီး ေတာက္ေလာင္ေနသည္ ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအဖိုႛ ဴဖစ္သင္ ့ ဴဖစ္ထိုက္ေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဴဖရႀာမႁတရပ ္ ရေစရန ္ ရည ္
႟ၾယ္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဴခင္းသည ္ တိုင္းဴပည ္ စည္းလံုး ညီႌၾတ္ေရးႎႀင္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာ တည္တ့ံ ခိုင္႓မေဲရး၉ ရန္သသူဖၾယ္ ထင္ေယာင္ထင္မႀား အဴဖစ္ခံရေအာင ္ဝၝဒီဴဖန္ႛခဵိမႁမဵား ရႀိေနသည္၅ အဴခား 
တဖက္တၾင္ အခဵိႂႚေသာ ပုဂၢိႂလ္မဵားသည ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံတခုတၾင္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵား 
၆ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ရႀိဴခင္းသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္ဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္ဟ ုေဴပာဆိ ုေနဳကသည္၅ စင္စစ္ 
တၾင္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံ တခုသည ္တခုလံုး အေနဴဖင့္သာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္႓ပီး ဴပည္နယ္မဵား 
အေနဴဖင္ ့ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ဴခင္း မရႀိပၝ၅ ထိုႛဴ ပင ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ႓ပိႂကၾဲရဴခင္းသည ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ဴခင္း ဟေူသာ အေဳကာင္းအရင္းေဳကာင္ ့မဟုတ္ပၝ၅ ထိုအေဴခေနမဵားကိ ုရႀင္းလင္းစၾာ သိရႀိ 
ႎိုင္ရန ္ အတၾက္ အခန္း (ျ) တၾင္ပင ္ အခဵႂပ္ဴခာအာဏာ အေဳကာင္း ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဆက္စပ္သည္ ့
႟ႁေထာင့္မႀ တင္ဴပထားပၝသည္၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ကၾဲလၾဲ ဴခားနားေသာ ႎိုင္ငံမဵားကိ ုကမာေၲပၞတၾင္ အေဴမာက္အမဵား ေတၾႚႎိုင္သည္၅ 
အေတၾႚမဵားေသာ အမဵိႂးစား ႎႀစ္ခုမႀာ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံေတာ ္(Unitary state) ႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စုမဵားစုေပၝင္းဴခင္း 
(Confederation) တိုႛ ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံအေဳကာင္းကိ ု ေလ့လာရာတၾင ္၈ႎႀင့္မတ ူကၾဲဴပား 
ေသာ ပံုစံမဵားကိ ု သိရဴခင္းဴဖင္ ့ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဳကာင္း နားလည ္သေဘာေပၝက္မႁ လၾယ္ကေူစရန္ ရည ္
႟ၾယ္ကာ အခန္း (ြ) အဴဖစ္ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံေတာ္ အေဳကာင္းႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း အေဳကာင္း 
ကို တင္ဴပထားသည္၅ 

အခန္း (ွ) ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အေဳကာင္းကိ ု တင္ဴပထားသည္၅ ထိုအခန္းတၾင ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ တခုအေဳကာင္း ေလ့လာရာတၾင ္သတိခဵပ္ ေလ့လာသင့္သည္ ့ဝိေသသ လကၡဏာမဵားကိ ုေခၝင္းစဥ္ 
တခုစီ တပ္ကာ ပိုမို၇ ကဵယ္ဴပန္ႛစၾာ တင္ဴပထားသည္၅ အခန္း (ွ) တၾင္ တင္ဴပထာေသာ အဆိုပၝ အခဵက္မဵားကိ ု
တခဵက္စီ ဆန္းစစ္ေလ့လာဴခင္းဴဖင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခုႎႀင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ မဟုတ္ 
ေသာ ႎိုင္ငံမဵား အဳကား ကၾဲဴပား ဴခားနားမႁကိ ု ႟ုပ္လံုးေပၞလာမႀာ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ ဖက္ဒရယ ္ စစ္စစ္မႎူႀင့္ ဖက္ဒရယ ္
မစစ္ေသာမမူဵားအဳကား ဴခားနားမႁမဵားကိုလည္း ႎိုင္းယႀဥ္ ေလ့လာသိရႀိႎိုင္သည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္မ ူဟုတ္ 
/မဟုတ္ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးမႁ စနစ္ကိ ု ေထာက္႟ႁ၇ ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ေဳကာင္း ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အာဏာ 
ခၾဲေဝေရး ေခၝင္းစဥ္ဴဖင္ ့အခန္း (ွ) တၾင္ တင္ဴပထားသည္၅ မတကူၾဲဴ ပားေသာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံအသီးသီး 
တၾင္ မတကူၾဲဴ ပားေသာ အာဏာခၾဲေဝမႁ စနစ္မဵား ရႀိေဳကာင္း ေလ့လာသိရႀိဴခင္းႎႀင့္အတ ူထိုႎိုင္ငံ အခဵင္းခဵင္းဳကား ကၾဲဴပား 
ေသာ ႎိုင္ငံေရး ေကဵာေထာက ္ ေနာက္ခံ ရႀိေဳကာင္းကိုလည္း သတိ ဴပႂသင့္ေပသည္၅ အခန္း (ွ) သည ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု၉ ဝိေသသ လကၡဏာမဵားကိ ုတင္ဴပထားဴခင္း ဴဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအေဳကာင္း 
ေရးသား တင္ဴပထားသည္ ့ဤစာအုပ္၉ အဓိကကဵေသာ အခန္းပင ္ဴဖစ္သည္၅ 

အခဵိႂႚေသာ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားသည ္ထးူဴခားေသာ ႎိုင္ငံေရး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံမဵား အရ 
ဖၾဲႚစည္းထားသည္ကိ ုေလ့လာေတၾႚရႀိရသည္၅ ဥပမာ - ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ဴမန္မာ (ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ) 

ဂ 



ကဲ့သိုႛေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကိုပၝ အသိအမႀတ္ ဴပႂထားသည္မႀာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုအဖိုႛ ထးူဴခား 
ေသာ အေဴခအေန ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ထိုႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခုစလံုးတၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့ ္ (Self-determination) သည္ 
ဖက္ဒရယ္မမူဵားႎႀင္ ့ ခၾဲဴ ခားမရဘ ဲ ရႀိေနဴခင္းသည ္ထးူဴခားမႁ႒ကီး ဴဖစ္ေနသည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵား၉ အခၾင့္အေရးကို ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဟ၇ူသာ 
ေဴပာဆိ ု အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကသည္၅ ဆိုဗီယက္တၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အသိအမႀတ္ ဴပႂထားဴခင္း 
သည္ အေဴခအေနတရပ္ေဳကာင္ ့ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ေတာင္းဆိုဴခင္း၉ အေဴခေနကို 
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့တေဴပးည ီစဥ္းစား၇ကား မရ ဴဖစ္ေနဴပန္သည္၅ အဴခား တဖက္တၾင္လည္း ကိုယ္ပိုင ္ဴပႉာန္း 
ခၾင့္တၾင္ အတိအကဵ အဓိပၯၝယ ္ သတ္မႀတ္ခဵက္၄ ဥပေဒ စံခဵိန္စံႌၿန္း သတ္မႀတ္မႁ မရႀိဘ ဲ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ ကဵင့္သံုးရန ္ ေဴပာဆိုဴခင္းကိ ု အခဵိႂႚ ပညာရႀင္မဵားက ေဝဖန္ဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့
အေဳကာင္း၄ ဴမန္မာ ဖက္ဒရယ္မႎူႀင္ ့ဆက္စပ္သင့္သည္ ့ ပံုသၸာန ္အေဳကာင္းတိုႛကိ ုအခန္း (ှ) တၾင ္အကဵယ္တဝင္ ့
ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားသည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ဖက္ဒရယ္မမူဵားႎႀင္ ့ တိုက္႟ိုက ္ ပက္သက္ဴခင္း မရႀိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင ္ ရပ္တည္ႎိုင္ေရး အတၾက္ ထည့္သၾင္း စဥ္းစားရေသာ သိုႛမဟုတ္ 
အသိအမႀတ္ ဴပႂထားရေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္းအခဵင္းရာ တခု ဴဖစ္သည္၅ ထိုအထတဲၾင္ ဒီမိုကေရစီႎႀင္ ့စစ္မႀန္ေသာ 
ပၝတီစံု စနစ္သည ္အေရး႒ကီးေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္းခဵင္းအရာ တခု ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေပၝင္းစံုကိ ုလၾတ္လပ္ 
စၾာ ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ခၾင္ ့ ဴပႂထားဴခင္းသည ္ပၝတီစံုစနစ္ကိ ုကဵင့္သံုးဴခင္းပင ္ ဴဖစ္သည္ဟ ုေယဘုယဵအားဴဖင္ ့သတ္ 
မႀတ္ႎိုင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု အဖိုႛကား စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံ ု စနစ္ဟ ု ေဴပာဆိုရန ္ လိုအပ္ 
ခဵက္ အခဵိႂႚ ရႀိေနသည္၅ ထိုေဳကာင္ ့ ဒီမိုကေရစီႎႀင္ ့ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံ ု စနစ္အေဳကာင္းကိ ု ဖက္ဒရယ ္ စနစ္ႎႀင္ ့
ဆက္စပ္ေနေသာ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္းခဵင္းရာမဵား ေခၝင္းစဥ္ဴဖင္ ့အခန္း (ှ) တၾင္ တင္ဴပထားသည္၅ 

အခန္း (ဿ) ကိုမူ ကမာႛၲ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ အခဵိႂႚကိ ုႎႁိင္းယႀဥ ္ေလ့လာႎိုင္ရန ္ရည္႟ၾယ ္တင္ဴပ 
ထားသည္၅ အခန္း (ွ) တၾင ္တင္ဴပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခု၉ ဝိေသသ လကၡဏာမဵားအား 
ေလ့လာရန ္ နားလည္မႁကိ ု အေထာက္က ူ ဴပႂေစရန္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင္ ့ ႎိုင္းယႀဥ ္ ဖက္ဒရယ ္ စနစ္မဵား အေဳကာင္းကို 
တင္ဴပရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ကမာႛၲ ဖက္ဒရယ္ႎိုင္ငံ အသီးသီး၉ ထးူဴခားမႁ တခုစီကို ေလ့လာ သိရႀိႎိုင္ရန ္
ရည္႟ၾယ္ပၝသည္၅ အဴခားႎိုင္ငံ တခုတၾင ္ကဵင့္သံုးေနေသာ မတူခုသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးႎႀင္ ့ ကိုက္ညီခဵင္မႀ ကိုက္ညီေပ 
လိမ့္မည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့အခန္း (ဿ) ၉ တင္ဴပခဵက္မဵားသည ္အထးူသဴဖင္ ့ ႎိႁင္းယႀဥ္ဴခင္း ခံရေသာ ႎိုင္ငံမဵား၉ ထးူဴခား 
ေသာ ဖက္ဒရယ ္မမူဵားကိုသာ ေကာက္ႎုတ ္တင္ဴပသည္၅ ဖက္ဒရယ္ႎိုင္ငံမဵား အားလံုး ေယဘုယ  ဵတညူီဴခင္း ရႀိသည့္ 
အခဵက္မဵားကိ ု ႎႁိင္းယႀဥ္ ေဖာ္ဴပဴခင္း မဴပႂေတာ့ေပ၅ အခန္း (ွ) ႎႀင္ ့အခန္း(ဿ) ကို ေပၝင္းစပ ္ ေလ့လာမႁ ဴပႂဴခင္းသည ္
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားအေဳကာင္း ပို၇ နားလည္သေဘာေပၝက္ေစရန ္ရည္႟ၾယ္ထားဴခင္းဴဖင္ ့ဤစာအုပ္ကို 
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ျ၅ ႎိုင္ငံ၉သဘာဝ 
 
စုဖၾဲႚ ေနထိုင္တတ္ေသာ လတူို ႛ၉ သဘာဝ 
 
လတိူုႛသည ္ ယဥ္ေကဵးမႁ တိုးတက္လာသည္ႎႀင္ ့ အမ႖ အဖၾဲႚစည္းႎႀင္ ့ ေနထိုင ္ တတ္လာဳကရာမႀာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား 
ေပၞေပၝက္လာသည္၅ ထို အဖၾဲႚစည္းမဵား ေနထိုင္ရာ ေဒသမဵားကိ ု အကဵယ္အဝန္း သက္မႀတ္ဴခင္း ဴပႂလ႖င ္ ေယဘုယဵ 
အားဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံ (Country) ဴဖစ္လာသည္၅ ထိုႎိုင္ငံကိ ု အုပ္ခဵႂပ္ရန ္ အ႒ကီးအက၄ဲ ဘုရင္၄ သမၳတ အပၝဝင္ အစိုးရ 
အဖၾဲႚအစည္း အဆင့္ဆင့္ကိ ု ဖၾဲႛစည္းထားရသည္၅ ထိုအစိုးရ အဖၾဲႚအစည္း အဆင့္ဆင္ကိ့ုပၝ အကဵံႂးဝင္၇ ေခၞေဝၞလ႖င ္
(Nation state) ဟု ေခၞသည္၅ 
 

အဆင့္ဆင္ ့အစိုးရမဵား 
 
ႎိုင္ငံတခ ုအတၾင္း အုပ္ခဵႂပ္ေရး လုပ္ငန္းမဵားကိ ုအေကာင္ထည္ေဖာ ္ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင ္အစိုးရ အဖၾဲႚအစည္း 

အဆင့္ဆင့္ကိ ုဖၾဲႚစည္း၇ လုပ္ေဆာင္ရသည္၅ ႓မိႂႚဴပ ေဒသႎၩရ အစိုးရ အဖၾဲႚမဵား (City Government)၄ ခ႟ိုင ္အစိုးရမဵား 
(Province Government)၄ ဴပည္နယ ္အစိုးရမဵား (State Government) စသည္ဴဖင္ ့အဆင့္ဆင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ 
၈တိုႛကို ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား (Local Government) ဟု ေခၞသည္၅ ႎိုင္ငံတခု၉ အဴမင့္ဆံုး အစိုးရကိ ု ႎိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရဟ ု ေခၞသည္၅ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ ္ အစိုးရမႀ လၾဲလ႖င္ ကဵန္အစိုးရ အဆင့္ဆင့္သည ္
ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား ဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၉ လက္ေအာက္တၾင ္ တည္ရႀိသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္မ ူ
ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵားသည ္ ႎိုင္ငံေတာ ္ အစိုးရ၉ လက္ေအာက္တၾင ္ တိုက္႟ိုက ္ မရႀိေနဘ ဲ ဴပည္နယ ္ အစိုးရမဵား၉ 
လက္ေအာက္တၾင္သာ ရႀိသည္၅ တဖန္ ဴပည္နယ ္ အစိုးရသည္လည္း ႎိုင္ငံေတာ ္ အစိုးရ၉ လက္ေအာက္ခံဟ ု
သတ္မႀတ္ရန္ထက ္အာဏာခၾဲေဝမႁ ေဘာင္အတၾင္း လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ရႀိေသာ အစိုးရ ဴဖစ္သည္ဟုသာ ဆိုရေပမည္၅ 
 

ႎိုင္င ံတခုအဴဖစ ္ဴမင္သာသည္ ့အခဵက္မဵား 
 
ႎိုင္င ံ ဆိုသည္မႀာ ႎိုင္ငံေရးအရ စုဖၾဲႚထားေသာ နယ္ေဴမ အတိုင္းတာ (Unit Located ) ဴဖစ္႓ပီး ၈တၾင္ 

ႎိုင္ငံသား (Citizen) အဴဖစ္ ေနထိုင္ေသာ ဴပည္သမူဵား၄ ႎိုင္ငံတဝန္းလံုးတၾင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ုေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္မည္ ့အစိုးရ 
အဖၾဲႚ အဆင့္ဆင္ ့ ရႀိရမည့္အဴပင ္ အဴခားႎိုင္ငံ တခုခု၉ ဳသဇာလၾမ္းမိုးမႁ မရႀိေသာ တရားဝင ္ လၾတ္လပ္ေရး (Formal 
Independence) ရႀိရမည္၅ 

ႎိုင္ငံအရ အုပ္စု ဖၾဲႚထားေသာ နယ္ေဴမ အတိုင္းအတာ ဆိုသည္မႀာ တခၝတရံ ႎိုင္ငံတခုႎႀင္ ့တခုဳကား သဆိူုင္ 
ငၝဆိုင္ နယ္နိမိတ္ဟ ုအဴငင္းပၾားေသာ ေနေဴမမဵားမႀ အပ ပထဝီေဴမ႒ကီး ေဴမမဵက္ႎႀာ သၾင္ဴပင ္(Earth Surface) အေပၞ 
အေဴခခံ၇ တိကဵစၾာ သတ္မႀတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ကိ ုဆိုလိုသည္၅ 

ႎိုင္ငံသား ဆိုသည္မႀာ ထိုႎိုင္ငံတၾင ္ ရာသက္ပန ္ ေနထိုင္ခၾင္ ့ ရႀိသူဴ ဖစ္႓ပီး ထိုႎိုင္ငံ၉ လပူုဂိၢႂလ ္ တဦး 
ရထိုက္သည္ ့ တရား ဥပေဒဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း (Legal Status) အားလံုး ရရႀိသကိူု ဆိုလိုသည္၅ ထိုသသူည ္
ႎိုင္ငံေတာ္၉ အကာအကၾယ ္ အေစာင့္အေရႀာက္မဵားကိ ု ရရႀိမည္ ့ အဴပင ္ ထိုႎိုင္ငံေတာ္ကိ ု သစၤာ ေစာင့္သိသလူည္း 
ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံေရးတၾင ္ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ ထိုႎိုင္ငံတၾင ္ႎိုင္ငံသား တဦး၉ အခၾင့္အေရးႎႀင္ ့အဆင့္အတန္း 
ညီမ႖စၾာ မရရႀိဘဲ ယာယီေသာ ္ လည္းေကာင္း၄ အ႓မေဲသာ ္ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ေသာ ဧည့္သည္ႎိုင္ငံသား (Alien) 
လည္း ရႀိႎိုင္သည္၅ 

အစိုးရ ဆိုသည္မႀာ ႎိုင္ငံ၉ မည္သည္ ့နယ္ေဴမေဒသ အတၾင္းတၾင ္မဆိ ုအုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ုေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေသာ 
ထိုအုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ု အသက္သၾင္း အားဴဖည့္မည္ ့ ဥပေဒကို ဴပႂႎိုင္ေသာ၄ ဴဖစ္ေပၞလာေသာ အဴငင္းပၾားမႁမဵားကိ ု စီရင္ 
ဆံုးဴဖတ ္ ေပးႎိုင္ေသာ အာဏာမဵားကိ ု ပိုင္ဆိုင္သည္ ့ လပူုဂိၢႂလ္မဵားႎႀင္ ့ ၈တိုႛ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ အစိုးရ 
အေဆာကအ္အံုမဵား (Persons and Institutions) ကို ဆိုလိုသည္၅ 

တရားဝင ္လၾတ္လပ္ေရး ဆိုသည္မႀာ ထိုႎိုင္ငံ၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ဆိုမႁကိ ုဆိုလိုသည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ 
ပိုင ္ႎိုင္ငံဴဖစ္လ႖င ္မည္သည္ ့ဴပည္ပႎိုင္ငံ၉ ဳသဇာ လၿမ္းမိုးမႁကိုမ႖ မခံထိုက္သဴဖင္ ့တရားဝင ္လၾတ္လပ္ေရး ရရႀိသည္ဟု 
သတ္မႀတ္ပၝသည္၅ 

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ႎိုင္ငံတခုအား အသိအမႀတ္ဴပႂေရး မဴပႂေရးကိ ု စဥ္းစားရာတၾင ္ ေအာက္ပၝ 
အခဵက္အလက္မဵားကိ ုအေဴခခံ၇ စဥ္းစားသည္၅ 
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(က) သက္မႀတ္ထားေသာ နယ္ေဴမ (A defined territory)၄ 
(ခ) အ႓မတဲမ္း အေဴခခဵ ေနထိုင္ေသာ လဦူးေရ (A permanent population)၄ 
(ဂ) ထိေရာက္စၾာ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္ေသာ အစိုးရ (An effective government)၄ 
(ဃ) ႎိုင္ငံဴခား တိုင္းဴပည္မဵားႎႀင့ ္ ဆက္ဆံေရးတၾင ္ ရႀိေသာ အစၾမ္းအစ (The capacity to enter into 
relations with other states)၄ 
အဆိုပၝ ေလးခဵက္သည ္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႟ႁေထာင့္က စဥ္းစားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အထက္ပိုင္း၆ 

ေလ့လာခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံတခုအဴဖစ ္အသိမႀတ္ဴပႂေရးတိုႛ အတၾက္ အေဴခခံသည္ ့နယ္ေဴမ အတိုင္းအတာ၄ ႎိုင္ငံသား၄ အစိုးရ 
အဖၾဲႚ အဆင့္ဆင့္ႎႀင္ ့အဓိပၯၝယ္ အတတူသူာ ဴဖစ္သည္၅ အ႓မတဲမ္း အေဴခခဵ ေနထိုင္ေသာ လဦူးေရ ဆိုသည္မႀာ ႎိုင္ငံ 
သားမဵားကိ ုဆိုသည္ႎႀင္ ့အဓိပၯၝယ္ အတတူပူင ္ဴဖစ္သည္၅ ဴပင္ပ ႎိုင္ငံမဵားႎႀင္ ့ဆက္ဆံေရး အတၾက္ ရႀိေသာစၾမ္းရည္ကိ ု
ေလ့လာ အကဲဴ ဖတ္ဴခင္းသည ္ ထိုႎိုင္ငံ၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁကိ ု အကဲဴ ဖတ္ဴခင္း ဴဖစ္သဴဖင္ ့ တရားဝင ္ လၾတ္ 
လပ္ေရး ဆိုသည္ႎႀင္ ့အတတူပူင ္ဴဖစ္သည္၅ 
 

အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္
 

ႎိုင္ငံအတၾင္း ေနထိုင္သမူဵားမႀာ အမဵားအားဴဖင္ ့ ေရႀးပေဝသဏီကပင္ အတူ စုေပၝင္း ေနထိုင္လာဳကသမူဵား 
ဴဖစ္ရာ အခဵိန္ ဳကာဴမင့္လာသည္ႎႀင္ ့အမ႖ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား (Nationalities) ဴဖစ္လာဳကသည္၅ ကမာေၲပၞရႀိ ႎိုင္ငံ 
အမဵားစုသည ္ ထိုအမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵားကိ ု အေဴခခံ၇ ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ႎိုင္ငံတခ ု အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္းရန ္
သိုႛမဟုတ ္ ႎိုင္ငံတခု အတၾင္း အမဵိႂးသား လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံသည္ ့ နယ္နိမိတ ္ သတ္မႀတ္ခဵက ္ တခုခုဴဖင္ ့ ပၝဝင္ 
ဖၾဲႚစည္းႎိုင္ရန ္ အတၾက္ အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္ သတ္မႀတ္ရန ္ လိုအပ္လာသည္၅ အမဵိႂးသားေရး 
လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္အဴဖစ္ ေအာက္ပၝ အခဵက္မဵား အရ စဥ္းစား သံုးသပ္ရသည္၅ 

(က) ေနထိုင္ရာ နယ္ေဴမအရ သတ္မႀတ္ဴခင္း (Territory and Boundary) 
ထိုနယ္ေဴမတၾင ္ ထိုအမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား အမဵားစ ု ေနထိုင္ဴခင္း၄ အကဵိႂးတ ူ လုပ္ငန္းမဵား စုေပၝင္း 

ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းပင ္ထိုလမူဵိႂးမဵားက ထိုနယ္ေဴမကိ ု မိမိတိုႛ အခဵိန္ဳကာဴမၟင့္စၾာ ေနထိုင္ရာ ေဒသအဴဖစ ္ခဵစ္ခင္ 
တန္ဖိုးထားမႁ ရႀိရမည္၅ ထိုနယ္ေဴမမဵားသည ္ ေဴမဴပန္ႛ လၾင္ဴပင္မဵားေသာ ္ လည္းေကာင္း၄ ေရကန္မဵား၄ 
ဴမစ္ေခဵာင္း အင္းအိုင္မဵားေသာ ္လည္းေကာင္း၄ ေတာင္တန္မဵားေသာ ္လည္းေကာင္း ဴဖစ္ႎိုငသ္ည္၅ 
(ခ) တညူီေသာ ဘာသာစကားႎႀင္ ့စာေပ (Common Language and Literature) 

တညူီေသာ အသံထၾက္ႎႀင္ ့ ထိုအသံထၾက ္ အရ တညူီေသာ အဓိပၯၝယ္ကိ ု ေဆာင္သည္ ့
ဘာသာစကားႎႀင္ ့ စာေပ သံုးႎႁန္းဴခင္းကိ ု ဆိုလိုသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ အသံထၾက္ တညူီေသာ္လည္း အဓိပၯၝယ္ 
မတညူီလ႖င ္ ဴဖစ္ေစ၄ အဓိပၯၝယ ္တေူသာ္လည္း အသံထၾက္ ကၾဲဴ ပားလ႖င္ ဴဖစ္ေစ၄ အမဵိႂးသား လမူဵိႂး တခုတည္း 
အသၾင္ကို ေဆာင္သည္ဟ ုမမႀတ္ယႎိူုင္ပၝ၅ အခဵိႂႚ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဴဖစ္ေစ ႎိုင္ငံတခု အတၾင္း အမဵိႂးသား လမူဵိႂးကိ ု
အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းေသာ နယ္ေဴမ တခုအတၾင္းတၾင ္ ဴဖစ္ေစ ဘာသာစကား ြ မဵိႂး (Bilingual)၄ ဘာသာစကား ွ 
မဵိႂ း (Trilingual) ေဴပာသ ူ လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္ဴခင္းမဵိႂးလည္း ရႀိႎိုင္သည္၅ သိုႛရာတၾင္ ၈တိုႛသည္ 
အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင္ ့ ႎိႁင္းယႀဥ ္စဥ္းစားလ႖င ္အဴခား အခဵက္လက္မဵားတၾင ္ကၾဲဴ ပား 
ဴခားနားမႁ မရႀိသဴဖင္ ့ ဘာသာစကား ႎႀစ္မဵိႂး၄ သံုးမဵိႂး ေဴပာဆိ ု သံုးစၾဲဳကေသာ္လည္း ႎိုင္ငံသား တမဵိႂးတည္း 
အေနႎႀင္ ့သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ကေနဒၝႎႀင္ ့ ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ အဓိကအားဴဖင္ ့ဘာသာစကား ႎႀစ္မဵိႂး 
ႎႀင္ ့အထက္ သံုးစၾဲဳကသည္၅ ကမာႛၲႎိုင္ငံ အမဵားစုတၾင္မ ူအမဵားသံုး၄ ႟ံုးသံုး ဘာသာစကားအဴဖစ ္တမဵိႂးတည္း 
ကိုသာ သံုးဳကသည္၅ 
(ဂ) တညူီေသာ ယဥ္ေကဵးမႁ (Common Culture) 

ႎုိင္ငံ တခုအတၾင္း သုိႛမဟုတ ္ႎုိင္ငံ တခု၉ နယ္ေဴမေဒသ တခုအတၾင္း စုေပၝင္း ေနထုိင္သမူဵားသည ္
တညူီေသာ ယဥ္ေကဵးမႁ ရႀိဴခင္းကု ိ ဆုိလုိသည္၅ ယဥ္ေကဵးမႁ ဆိုသည္မႀာ အေမၾဆက္ခံေရး၄ လက္ထပ္ 
ထိမ္းဴမားေရး၄ ကုိးကၾယ္ရာ ဘာသာ၄ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႁ၄ ဓေလ့ထုံးစံ၄ အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းမႁ စသည္တုိႛကု ိ
ဆုိလုိပၝသည္၅ အမဵႂိးသား လမူဵႂိး တမဵႂိး ဴဖစ္သည္ဟ ုေခၞေဝၞ သမုတ္ႎုိင္သည္ ့ယဥ္ေကဵးမႁ ရႀိရမည္၅ 
(ဃ) ႎုိင္ငံေရးအသ ိႎုိးဳကားမႁ (Political Desire) 

အမဵႂိးသားေရး အယဝူၝဒ အရ အမဵႂိးသား လမူဵႂိး တမဵႂိးဴဖစ္ေဳကာင္း ေပၞလၾင္ေစရန ္ ႎုိင္ငံေရး 
စုစည္းမႁႎႀင္ ့ ႎုိင္ငံေရးအသိ ႎုိးဳကားမႁ ရႀိရမည္၅ ထုိသုိႛ ႎုိင္ငံေရး ႎုိးဳကားမႁေဳကာင္ ့ လမူဵႂိးတမူဵား ႎႀစ္ေပၝင္း 
ဳကာဴမင့္စၾာ အတစူုေပၝင္း ေနထုိင္လာဴခင္း ဴဖစ္၇ အမဵႂိးသား လမူဵႂိးကု ိ အေဴခခံေသာ ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ္ 
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လည္းေကာင္း၄ သုိႛမဟုတ ္ ႎုိင္ငံ တခုအတၾင္း၄ နယ္နိမိတ ္ တခုအတၾင္းတၾင ္ လည္းေကာင္း ဖၾဲႚစည္းရန္ 
အေဳကာင္း လုံေလာက္ေဳကာင္း ဴပဆုိႎုိင္ရမည္၅ 
(င) တညူီေသာ ေနာက္ခ ံသမုိင္းေဳကာင္း (Common History) 

အမဵိႂးသား လမူဵိႂးႎႀင္ ့ပတ္သက္သည္ ့ေနာက္ခံ သမုိင္းေဳကာင္း ရႀိရမည္၅ ဆုိလိုသည္မႀာ အမဵိႂးသား 
လမူဵိႂးမဵား ေနထုိင္ေသာ နယ္ေဴမ၄ ထုိလမူဵိႂးမဵား၉ ဘာသာစကားႎႀင္ ့ စာေပ၄ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ႎိုင္ငံေရး ႎုိးဳကားမႁ 
ဟသူည္ ့အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက ္အသၾင္မဵားသည ္ေနာက္ခံ သမုိင္းေဳကာင္း အရ ခိုင္မာရ 
မည္၅ 
ကမာေၲပၞရႀ ိႎုိင္ငံမဵားကိ ုအမဵားအားဴဖင္ ့အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထုိင္မႁအရ ႎုိင္ငံအဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းထား 

ဳကသည္၅ သုိႛေသာ္ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထုိင္႓ပီး ထုိအမဵိႂးသားမဵားတၾင ္ အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္ 
မႀတ္ခဵက္ႎႀင့္အည ီ အမဵိႂးသား လမူဵိႂး တမဵိႂးအဴဖစ ္ ေတၾႚႎုိင္ေသာ္လည္း ႎုိင္ငံတခ ု အဴဖစ ္ ရပ္တည္ဴခင္း မရႀိေသာ၄ ရပ္ 
တည္ခၾင္ ့မရေသးေသာ၄ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵားစၾာ ရႀိေသးသည္၅ ႎုိင္ငံ တခုအဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္း ရပ္တည္ႎုိင္ရန ္လုိအပ္ေသာ 
အဴခား အေဴခခံအခဵက္မဵား ဴပည့္စုံဴခင္း မရႀိသဴဖင္ ့ ထုိသုိႛ မရပ္တည္ႎုိင္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ႎုိင္ငံ တခုအဴဖစ ္ရပ္တည္ခၾင္ ့
မရႀိေသာ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵားသည ္ႎိုင္ငံ တခုတည္း၆ပင ္အသၾင္သၸာန ္အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ရပ္တည္ေနဳကသည္၅ 
 

လမူဵိႂးမႀသည ္ႎုိင္င ံဖၾဲႚစည္းဴခင္းသုိႛ 
 

လမူဵိႂး အသီးသီးတၾင ္သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကား၄ စာေပ၄ ယဥ္ေကဵးမႁ စသည္ဴဖင္ ့ရႀိဳကသည္၅ အခဵိႂႚ ႎုိင္ငံမဵား 
တၾင္ တႎုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာဴဖင္ ့ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ဘာသာစကား၄ စာေပ တမဵိႂးတည္း ရႀိ႓ပီး အခဵိႂႚ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ဘာသာ 
စကား ေပၝင္းစုံ၄ ကုိးကၾယ္ရာ ဘာသာေပၝင္းစု ံ ရႀိဳကသည္၅ ယေနႛ ကမာႛၲႎုိင္ငံ အသီးသီး ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႎုိင္ငံေရး 
ဴပႍနာမဵားတၾင ္ ယဥေကဵးမႁ၄ ဘာသာစကား၄ ကုိးကၾယ္ရာ ဘာသာေပၝင္းစုံရႀ ိ လမူဵိႂးမဵား အဳကား ေပၞေပၝက္ေနေသာ 
ဴပႍနာမဵားသည ္ အတုိင္းအတာ တခု အထိ ပၝဝင္ ေနဳကသည္၅ ထုိဴပႍနာမဵႂိးသည ္ ႎိုင္ငံႎႀင္ ့ လမူဵိႂး ဆက္ႎၾယ္မႁမႀ 
ေပၞေပၝက္လာသည္၅ 

ႎိုင္ငံေရးသိပၯ ံေဝၝဟာရတၾင ္လမူဵိႂးကု ိNation ဟု ေခၞ႓ပီး၄ ႎုိင္ငံကိ ုState ဟု ေခၞသည္၅ Nation ဟု ဆုိလ႖င္ 
လမူဵႂိးကု ိရည္ႌၿန္း၇ State ဟု ဆိုလ႖င္ ႎုိင္ငံကု ိရည္ႌၿန္းသည္၅ လမူဵိႂးႎႀင္ ့ႎုိင္ငံ Nation ႎႀင့္ State ဆက္သၾယ္မႁ အရ 
ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္ေနေသာ ႎုိင္ငံမဵားကု ိအဳကမ္းဖဵင္းအားဴဖင္ ့ှ စု ခၾဲဴ ခားထားသည္၅ ပထမ အစုတၾင ္လမူဵႂိး တမဵႂိးတည္း 
ႎႀင္ ့ႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္႓ပီး ၈တုိႛကု ိNation-State ဟု ေခၞသည္၅ ဥပမာ - ဂဵပန္ႎုိင္ငံသည ္လမူဵႂိး၄ 
ဘာသာစကား၄ ယဥ္ေကဵးမႁ တမဵႂိးတည္း ရႀိေသာ လမူဵႂိးမဵားဴဖင္ ့စုဖၾဲႚထားေသာ ႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႎုိင္ငံမဵိႂးကု ိNation -
State ဟု ေခၞသည္၅ ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံသည ္Nation-State ႎုိင္ငံ တခု ဴဖစ္သည္၅ 

ဒုတိယ အစုသည ္ပထမ အစုႎႀင့္ ေဴပာင္းဴပန ္ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ State-Nation ဟု ေခၞသည္၅ ဂဵပန္ႎႀင္ ့
ဴပင္သစ ္ ႎိုင္ငံသည ္ လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံ႓ပီး ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ခဲ့ေသာေဳကာင္ ့ Nation-State ဟု ေခၞသည္၅ အေမရိကန္ 
ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဳသစေဳတလဵ ႎိုင္ငံတိုႛသည ္ ေရႀးပေဝသဏီကပင ္ ထိုႎိုင္ငံတၾင ္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံ႓ပီး 
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္း မဟုတ္ေပ၅ ဳသစေဳတလဵတိုက္ႎႀင္ ့ အေမရိကန္တိုက္သိုႛ ေနာက္မႀ ေဴပာင္းေ႟ၾႚလာသမူဵားက ဖၾဲႚစည္းဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံအဴဖစ ္တရားဝင္ ေပၞေပၝက္႓ပီးမႀ ထိုႎိုင္ငံ၉ လမူဵိႂး အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့အေမရိကန ္
လမူဵိႂး၄ ဳသစေဳတလဵ လမူဵိႂးဟ ု သတ္မႀတ္ ခံရသတိူုႛသည ္ ထိုႎိုင္ငံသိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၾႚ ေနထိုင္သ ူ အားလံုးကို အကဵိႂးဝင္ 
ေစသည္၅ အသားဴဖႃ႓ပီး ဥေရာပတိုက္သား ႟ုပ္အသၾင္ရႀိသအူား အေမရိကန္လမူဵိႂးဟ ုသတ္မႀတ္သကဲ့သိုႛ အေမရိကန ္
လမူဵိႂးအဴဖစ ္သတ္မႀတ္ခံဳကရသည္၅ လက္တင္ အေမရိကတိုက္ရႀ ိႎိုင္ငံမဵားသည ္State-Nation အစုတၾင ္ပၝဝင္သည္၅ 

လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံ႓ပီး ဴဖစ္ေပၞလာေသာ Nation-State ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္ ့ ဂဵပန္၄ ဴပင္သစ္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၾႚ 
ေနထိုင္သမူဵားသည ္ ႎႀစ္ကာလ ဳကာရႀည္စၾာ ေနထိုင္ေသာ အခၝတၾင္ ထိုႎိုင္ငံသား အဴဖစ္သိုႛ ေရာက္ရႀိဳကသည္၅ 
သိုႛေသာ ္ ဂဵပန္လမူဵိႂး၄ ဴပင္သစ္လမူဵိႂး ဟ၇ူ ဴဖစ္မသၾားေခဵ၅ ႎိုင္ငံကို အေဴခခံ၇ လမူဵိႂး ဴဖစ္လာေသာ State-Nation 
ႎိုင္ငံဴဖစ္သည္ ့အေမရိကန္တၾင ္အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ဴဖစ္လ႖င ္အေမရိကန ္လမူဵိႂးဟု ေဴပာ၇ရသည္၅ ထိုဴခားနားခဵက ္
မႀာ Nation-State ႎႀင့္ State-Nation တိုႛ၉ အဓိက ဴခားနားမႁ ဴဖစ္သည္၅ 

တတိယ အမဵိႂးစား အစုသည ္လမူဵိႂး တမဵိႂးတည္းမႀ ကၾဲဴ ပားမႁအရ ဴဖစ္ေပၞလာေသာ ႎိုင္ငံမဵား (Part Nation-
State) ဴဖစ္သည္၅ အခဵိႂႚ လမူဵႂိးမဵားသည ္ ဘာသာစကား၄ စာေပ၄ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ကိုးကၾယ္ရာဘာသာ အတတူပူင္ 
ဴဖစ္ဳကေသာ္လည္း ႎိုင္ငံ တခုတည္း၆ မဟုတ္ဘ ဲႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခုဴဖစ္ေစ၄ သံုးခုဴဖစ္ေစ၄ ဖၾဲႚစည္း တည္ရႀ ိေနတတ္သည္၅ ဥပမာ 
- ဂဵာမန္သည ္ လမူဵႂိး တမဵႂိးပင ္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း ႎိုင္ငံမႀာ အေရႀႚဂဵာမဏီ၄ အေနာက္ဂဵာမဏီႎႀင္ ့ ဳသစ႒တီးယား ဟ၇ူ 
သံုးႎိုင္ငံ ေတၾႚရသည္၅ ယခု အေရႀႚ-အေနာက ္ ဂဵာမဏီ ဴပန္ေပၝင္း႓ပီ ဴဖစ္ေသာ္လည္း ဳသစ႒တီးယားႎိုင္ငံသည ္ သီးဴခား 
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ႎိုင္ငံအဴဖစ ္ တည္ရႀိဆ ဲ ဴဖစ္သည္၅ တဖန္ ေတာင္ကိုးရီးယားႎႀင္ ့ ေဴမာက္ကိုးရီးယားသည ္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေသာ္လည္း 
လမူဵႂိးမႀာ တမဵႂိးတည္း ဴဖစ္သည္၅ ျ၃၂ွ ခုႎႀစ္အထိ ဗီယက္နမ္သည ္ေတာင္ဗီယက္နမ္၄ ေဴမာက္ဗီယက္နမ ္ဴဖစ္ခဲ့သည္၅ 

စတုတၪ အမဵိႂးစားမႀာ တတိယ အမဵိႂးစားႎႀင္ ့ေဴပာင္းဴပန ္ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံ တခုတည္းတၾင ္လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ုေနထိုင္ 
ေသာ Multi Nation-State ဴဖစ္သည္၅ ယႎိူုက္တက ္ ကင္းဒမ္း ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ အိုင္းရစ္လမူဵိႂး၄ အဂႆလိပ္လမူဵိႂး၄ စေကာ့ 
လမူဵိႂး၄ ေဝးလ္လမူဵိႂး ဟ၇ူ ှ မဵိႂး ရႀိပၝသည္၅ အိႎိၬယ၄ ယဂိူုဆလားဗီးယား၄ ဆိုဗီယက္ယနူီယံ၄ ဴမန္မာ စေသာ ႎိုင္ငံမဵား 
သည္ လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ု ေနထိုင္ေသာ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႎိုင္ငံမဵိႂးတၾင ္ လမူဵိႂး အခဵင္းခဵင္းဳကား တန္းတညူီမ႖မႁႎႀင္ ့ အခၾင့္ 
အေရး ညီမ႖မႁမဵားသည ္ မရႀိမဴဖစ္ လိုအပ္သည္၅ လမူဵိႂး တမဵိႂးကသာ လၾမ္းမိုးေနလ႖င ္ လမူဵိႂး႒ကီး အုပ္ခဵႂပ္ေသာ ႎိုင္ငံ 
အဴဖစ္သိုႛ ေရာက္ရႀိ႓ပီးလ႖င ္ ႎိုင္ငံ တည္တ့ံမႁကိ ု အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစတတ္သည္၅ ယကိူုဆလားဗီးယားႎိုင္ငံတၾင ္ ဆဗ္ 
လမူဵိႂးမဵား၉ လၿမ္းမိုးမႁကိ ုေတာ္လႀန္ေသာ အဴခား လမူဵႂိးမဵားသည ္အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္မႁ စိတ္ဓာတ ္ဴမင့္မားလား႓ပီး 
ေနာက္ဆံုး ႎိုင္ငံ တည္တ့ံမႁကိ ု အႎၩရာယ္ ကဵေရာက္ေစခဲ့သည္၅ လမူဵိႂး ှ မဵိႂး စုေပၝင္း ေနထိုင္ေသာ ဆၾစ္ဇာလန ္
ႎိုင္ငံသည ္တည္႓ငိမ ္တိုးတက္ေနဴခင္းမႀာ လမူဵိႂး တမဵိႂးႎႀင္ ့တမဵိႂး အဴပန္အလႀန ္လၿမ္းမိုးမႁ မရႀိ၄ တန္းတ ူအခၾင့္အေရးႎႀင္ ့
ေနထိုင္မႁေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

လမူဵိႂးတိုင္းသည ္ႎိုင္ငံ တခုခုတၾင ္ပံုစံ အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္း ေနထိုင္တတ္ဳကသည္၅ သိုႛေသာ္ လမူဵိႂးတမဵိႂးအဴဖစ ္
အခိုင္အမာ ရႀိေနေသာ္လည္း မည္သည္ ့ ႎိုင္ငံတၾင္မႀ ပၝဝင္ဖၾဲႚစည္းဴခင္း မရႀိ၄ ကိုယ္ပိုင္ႎိုင္ငံလည္း မရႀိေသာ လမူဵႂိးမဵား 
ရႀိသည္၅ ဥပမာ - ဆီးရီးယား၄ အီရတ္ႎႀင္ ့တရူကီ နယ္စပ္ရႀ ိကဒ ္(Kurd) လမူဵႂိးမဵားသည ္မည္သည့္ႎိုင္ငံမႀ အသိအမႀတ္ 
မဴပႂ၄ ကိုယ္ပိုင္ႎိုင္ငံလည္း မရႀိေခဵ၅ ပၝလက္စတုိင္း လမူဵႂိးမဵားသည္လည္း ႎိုင္ငံရရႀိရန ္တိုက္ပၾဲဝင္လဵက ္ရႀိသည္၅ 

မည္သည့္ပံစံု၄ မည္သည္ ့ လမူဵိႂးဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံကိ ု စုဖၾဲႚထားသည ္ ဴဖစ္ေစ၄ ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တၾင္ 
လမူဵိႂးကိ ုအသိအမႀတ္ မဴပႂဘ ဲႎိုင္ငံကိုသာ အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကသည္၅ 

သိုႛေသာ ္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းဝိုင္း နယ္ပယ္တၾင ္ လမူဵိႂး အသီးသီး၉ ဂုဏ္သိကၡာႎႀင္ ့ အဆင့္အတန္းကိ ု
ေလးစားမႁ ရႀိသည္၅ ထိုဂုဏ္သိကၡာႎႀင္ ့အဆင့္အတန္းကိ ုကာကၾယ္ႎိုင္ရန ္လမူဵိႂး အသီးသီး၉ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု
ႎိုင္ငံတကာမႀ အသိအမႀတ္ ဴပႂထားသသည္၅ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ ္ စာတမ္း အပၝအဝင္ လႛူအခၾင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ႎိုင္ငံတကာ စာတမ္း သေဘာတညူီမႁမဵားတၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု အဴပည့္အဝ အာမခံထားသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ အာမခံ အခၾင့္အေရး တရပ္ဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံ တခုလံုး အတိုင္းအတာႎႀင္ ့
ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တၾင ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ေသာ ႎိုင္ငံ အေနဴဖင့္သာ ဴပႂလုပ္ရသည္၅ လမူဵိႂးမဵား 
တၾင္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ရႀိဴခင္းသည္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ဴခင္း မဟုတ္ေသာေဳကာင္ ့ ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး 
တၾင္ တိုက္႟ိုက ္ ပၝဝင္ခၾင္ ့ မရႀိေခဵ၅ လမူဵႂိးစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ဆံုး႟ံႁးမႁကိ ု အကာအကၾယ္ေပးရန ္ကုလသမဂၢ 
လႛူအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္၉ ေအာက္တၾင ္မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အလုပ္အဖၾဲႚ (Working Group on Indigenous 
People – WGIP) ဆိုသည္ ့ ေကာ္မတီငယ္မဵား ဖၾဲႚစည္းထား႓ပီး လုပ္ေဆာင္ေပးလဵက ္ ရႀိသည္၅ ထိုေဳကာင္ ့ ႎိုင္ငံကို 
ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တၾင ္ လမူဵိႂး အားလံုးကိ ု ကိုယ္စားဴပႂ၇ ႎိုင္ငံအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ ဴပႂဴခင္းသည ္
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁကိ ုရည္ႌၿန္းသည္၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံေရးအရ အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္း ခံရ႓ပီး ႎိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးတၾင ္ တာဝန္ခံမႁလည္း ရႀိလာသည္၅ လမူဵိႂးမဵားအတၾက ္ အသိအမႀတ္ ဴပႂမႁသည ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ပင ္
ဴဖစ္သည္၅ ထိုအခၾင့္အေရးသည ္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတၾင ္ ႎိုင္ငံေရးအရ အသိအမႀတ္ ဴပႂမႁထက ္ လမူဵိႂးေရး 
အခၾင့္အေရး အေနဴဖင္ ့အသိမႀတ္ဴပႂမႁ ရႀိသည္၅ 
 ကမာေၲပၞတၾင္ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မဵားကိ ု စုေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းထားေသာ 
ပံုသၸာန ္ အမဵိႂးမဵိႂးကိ ု ေတၾႚႎိုင္သည္၅ ထိုပံုသၸာန ္ အမဵိႂးမဵိႂး ရႀိေသာ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား ေနထိုင္ရာ နယ္ေဴမ 
အသီးသီးကိ ု အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခဵမႀတ္ႎိုင္ရန ္ အဆင့္ခၾဲဴ ခား သတ္မႀတ္မႁ ရႀိ႓ပီး၄ အဆင့္နိမ့္ေသာ နယ္ေဴမေဒသရႀ ိ အဖၾဲႚ 
အစည္းမႀ အဆင့္ဴမင့္ေသာ နယ္ေဴမေဒသရႀ ိအဖၾဲႚအစည္းကိ ုအဆင့္ဆင္ ့အာမခံမႁ ေပးရသည္၅ တနည္းအာဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံ 
တခုအတၾင္း အာဏာမဵားကိ ုခၾဲေဝ ဴဖန္ႛကဵက္ထားရသည္၅ သိုႛရာတၾင ္တႎိုင္ငံႎႀင္ ့တႎိုင္ငံ အာဏာခၾဲေဝ ဴဖန္ႛကဵက္ထား 
မႁ မတဘူဲ ကၾဲဴ ပား ဴခားနားတတ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ကမာေၲပၞရႀ ိႎိုင္ငံမဵားကိ ု- 

(ျ) ႎိုင္ငံ တခုအတၾင္း အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား ပံုသၸာန ္အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့နယ္နိမိတ္မဵား စုဖၾဲႚ ေနထိုင္ဴခင္း၄ 
(ြ) အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခဵမႀတ္ႎိုင္ရန ္ အာဏာ ခၾဲေဝ ဴဖန္ႛကဵက္ထားမႁ ကၾာဴခားဴခင္းတိုႛေဳကာင္ ့ တႎိုင္ငံႎႀင္ ့ တႎိုင္ငံ 
မတကူၾဲဴ ပား ဴခားနားေသာ ႎိုင္ငံေတာ ္ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုစံ (From of the Nation-State) အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့
ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ 
ကမာေၲပၞတၾင္ တည္ရႀိေသာ ႎိုင္ငံေတာ ္ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုစံ အမဵိႂးမဵိႂးကိ ုေအာက္ပၝအတိုင္း ွ မဵိႂး ခၾဲဴ ခားႎိုင္သည္၅ 
(ျ) တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံ (Unitary State)၄ 
(ြ) ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း (Confederation)၄ 
(ွ) ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံေတာ္ (Federal Union)၄ တိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 
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သိုႛဴ ဖစ္၇ ကမာေၲပၞရႀ ိ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား ေနထိုင္ရာ ႎိုင္ငံေတာ္ဟ ု ဆိုလ႖င ္ အထက္ပၝ ွ မဵိႂးထမဲႀ 
တမဵိႂးမဵိႂးႎႀင္ ့အဳကံႂးဝင္ေသာ ႎိုင္ငံေတာ္ ဴဖစ္သည္၅ 
 

ြ၅ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁႎႀင္ ့ထၾက္ရပ္လမ္းမဵား 
 
ဒုတိယ ကမာစၲစ္႒ကီး႓ပီးေနာက ္အေနာက္အုပ္စု၄ အေရႀႚအုပ္စု တင္းမာမႁမဵားႎႀင္ ့အတ ူကမာႛၲႎိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၞတၾင ္
ေရႀႚတန္း ေရာက္လာခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁ တခုမႀာ အမဵႂိးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ယခုအခဵိန္တၾင ္
အေရႀႚအုပ္စု၄ အေနာက္အုပ္စ ုတင္းမာမႁ ႓ပီးဆံုး႓ပီဟ ုသုေတသီမဵားက ယဆူေနခဵိန္တၾင ္ကမာအၲရပ္ရပ္ရႀ ိအမဵႂိးသား 
ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားသည ္ အရႀိန္အဟုန ္ ေကာင္း႓ပီးရင္း ေကာင္းေနဆ ဲ ဴဖစ္သည္၅ တ႓ပိႂင္တည္းမႀာပင ္ အမဵိႂးသားေရး 
လႁပ္ရႀားမႁမဵားသည ္ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင္ ့အတ ူတၾဲလဵက္ ထၾက္ေပၞလာသည္၅ 

ကမာႚၲႎိုင္ငံ အခဵိႂႚတၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနေသာ ဴပည္တၾင္းစစ္မဵားကိ ုသံုးသပ္လ႖င ္ႎိုင္ငံေရး အယဝူၝဒကို အေဴခခံေသာ 
စစ္ႎႀင္ ့ အမဵိႂးသားေရး လၾတ္ေဴမာက္မႁ အတၾက္ ႟ုန္းကန္ရင္း ဴဖစ္ပၾားေသာစစ ္ ဟ၇ူ ႎႀစ္မဵိႂးကိ ု ေတၾႚရသည္၅ တရူကီ၄ 
အီရတ္ နယ္စပ္မႀ ကဒ္လမူဵိႂးမဵား၉ လႁပ္ရႀားမႁ၄ ပၝလက္စတိုင္း လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဖၾဲႚ၄ ယဂိူုဆလားဗီးယား စစ္ပၾဲမဵား၄ 
သီရိလကႆာႎိုင္ငံမႀ တမီးလ္တိုက္ဂၝး လႁပ္ရႀားမႁ၄ အိႎၬိယမႀ ဆစ္လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ကက္ရႀ္မီးယား မဆူလင ္လႁပ္ရႀားမႁ၄ ဴမန္မာ 
ႎိုင္ငံက အႎႀစ္ (ှဝ) ေကဵာ္ ဴပည္တၾင္းစစ ္စသည္တိုႛသည ္အထင္အရႀား ဴမင္ေတၾႚေနရေသာ အမဵႂိးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁ 
မဵားပင္ ဴဖစ္သည္၅ 

အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေအာင္ဴမင္ေရးႎႀင္ ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ထၾန္းကားေရးတိုႛကိ ုတ႓ပိႂင္နက ္
တၾဲဖက္ ေလ့လာမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၇ သုေတသီမဵားဳကား အခဵိႂႚ အစိတ္အပိုင္းမဵားတၾင ္ သေဘာထား ကၾဲလၾဲမႁမဵား 
ေတၾႚရသည္၅ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ကဵဆံုးဴခင္းႎႀင္ ့ အေရႀႚ ဥေရာပတၾင ္ ကၾန္ဴမႃနစ္စနစ ္ ႓ပိႂပဵက္႓ပီး ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္သိုႛ ကေူဴပာင္းဴခင္းသည ္တခဵိန္တည္းတၾင ္ ဴဖစ္ေပၞ႓ပီး ဆက္စပ္မႁလည္း ရႀိေနသည၅္ သိုႛေသာ ္ထိုႎႀစ္ခု ေဴပာင္းလမဲႁ 
ကို သံုးသပ္ေသာ အခၝမဵိႂးတၾင ္ ႎႀစ္မဵိႂး ဴဖစ္လာသည္၅ အေရႀႚ ဥေရာပရႀ ိ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ 
ေအာင္ပၾဲခံသၾားသည ္ဆိုေသာ အခဵက္ကိ ုအားလံုး လက္ခံႎိုင္ေသာ္လည္း ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္မ ူ ဒီမိုကေရစီ 
ေအာင္ပၾဲခံဴခင္းထက ္ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားက ေအာင္ပၾဲ ခံသၾားသည္ဟ ု အခဵိႂႚ သုေတသီမဵားက ယံုဳကည္ဳက 
သည္၅ ထိုႛသိုႛ လက္ခံသမူဵားက ဒီမိုကေရစီႎႀင္ ့ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁ၉ အေဴခခံ ဴဖစ္ေသာ အမဵိႂးသားေရး ဝၝဒ 
(Nationalism) ကို သီးဴခား ႟ႁဴမင္ သံုးသပ္ဳကသည္၅ 

ဒီမိုကေရစီ၉ အခၾင့္အေရးကိ ုကဵင့္သံုးရာတၾင ္လပူုဂၢိႂလ ္တဦးခဵင္းစီ၉ လၾတ္လပ္မႁကိ ုအေဴခခံ႓ပီး အမဵိႂးသား 
ေရးဝၝဒက လမူဵိႂးအလိုက ္ အေဴခခံပၝသည္၅ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁကိ ု လံႁႛေဆာ္သည္ ့ အခၝတၾင္ လတူဦးခဵင္းစီ၉ 
အခၾင့္အေရး ရႀိသည္၄ သိုႛမဟုတ ္ မရူႀိသည္ကိ ု အေဴခမခံေတာ့ဘ ဲ လမူဵိႂး တမဵိႂးလံုး ဖိႎႀိပ္ခံရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းကိ ု
အေဴခခံပၝသည္၅ အကယ္၇သာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေအာင္ဴမင္ ဴဖစ္ထၾန္းေနပၝက လတူဦးခဵင္းစီ၉ ဆႎၬ အေဴခခံမ ူအေပၞ 
အမဵားစု၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ လိုက္နာ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ဴခင္းဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ အမဵားစုကိ ု ေဴဖရႀင္း 
ႎိုင္သည္၅ ဤသည္မႀာ အနည္းစု၉ ဆႎၬကို ေလးစား႓ပီး အမဵားစု၉ ဆႎၬကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ ဒီမိုကေရစီ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္၉ အေဴခခံပင ္ဴဖစ္သည္၅ 

အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁ၉ အေဴခခံ သေဘာတရားမႀာ လမူဵိႂးမဵားသည ္လဦူးေရအရ နည္းဴခင္း၄ မဵားဴခင္းထက ္
လမူဵိႂး တမဵိႂးလံုး အမဵိႂးသားေရး ဝၝဒ ႎိုးဳကားေရးကိုသာ ဦးစားေပး လံႁႛေဆာ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္
လဦူးေရ သန္း ြဝဝ ေကဵာ္ ရႀိသည့္အနက ္ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁ အဴပင္းထန္ဆံုး ဴဖစ္ခဲ့သည္ ့ အက္စတိုနီးယား၄ 
လစ္ဘီးယားတိုႛသည ္ တႎိုင္ငံလံုး လဦူးေရ၉ ဝ.ဿ ရာခိုင္ႎႁန္းမႀ ျ.ဿ ရာခိုင္ႎႁန္းသာ ရႀိသည္၅ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္စဥ ္
မတူခုတည္းအရ ဆိုလ႖င ္ လဦူးေရ ဿဝ ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ ္ ရႀိေသာ ႟ုရႀား လမူဵိႂးမဵား၉ ဆႎၬကို ကဵန္လမူဵိႂးမဵားက 
အစဥ္အ႓မ ဲလုိက္နာေနရမည္ ့အေဴခအေနပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့အက္စတုိနီးယား၄ လစ္သေူရးနီးယား ကဲ့သုိႛေသာ 
လဦူးေရ အနည္းငယ္သာ ရႀိသည္ ့ လမူဵိႂးမဵား ေအာင္ပၾဲခံဴခင္းသည ္ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ပၾဲခံဴခင္းထက္ အမဵိႂးသားေရး 
လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေအာင္ပၾဲဴ ခင္းပင ္ဴဖစ္သည္၅ 

အေရႀႚဥေရာပ ႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ဴဖစ္႓ပီးခဲ့ေသာ ေဴပာင္းလမဲႁမဵားသည ္ ရလဒ ္ႎႀစ္မဵိႂး 
ဴဖစ္လာသည္၅ အေရႀႚဥေရာပ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ပၾဲခံ႓ပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းေဳကာင္းေပၞတၾင္ ေအာင္ဴမင္စၾာ 
ေလ႖ာက္ေနခဵိန္တၾင ္အမဵိႂးသားေရး လၾတ္ေဴမာက္မႁ ေအာင္ပၾဲခံခဲ့သည္ ့ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ သမၳတႎိုင္ငံမဵားတၾင ္
ဒီမုိကေရစီ လမ္းေဳကာင္းေပၞ ေအာင္ဴမင္စၾာ မေလ႖ာက္ႎုိင္ေသးဘ ဲအမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ၉ ေနာက္ 
ဆက္တၾဲ ဴပႍနာမဵားႎႀင္ ့ ေရာေထၾးေနသည္၅ အခဵိႂႚ သမၳတႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပင္းထန္ေသာ တုိက္ခုိက္မႁမဵားႎႀင္ ့ အဆုံး 
မသတ္ႎုိင္ေသာ အမဵိႂးသားေရး လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ထပ္မံ ဴဖစ္ေပၞလဵက ္ရႀိသည္၅ 
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တဖန ္ ယဂူုိဆလားဗီးယား ႎုိင္ငံတၾင္ ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ဴပင္းထန္သည ္ ဴပည္တၾင္းစစ္သည ္ အမဵိႂးသားေရး 
လၾတ္ေဴမာက္မႁ၉ အဴပင္းထန္ဆုံး အရႀိန္အဟုန္ပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိကဲ့သုိႛ ဴပင္းထန္ေသာ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္မႁ 
တုိက္ပၾဲမဵားကု ိအဆုံးသတ္ႎုိင္ေရး အတၾက္ ႎုိင္ငံေရး ထၾက္ေပၝက္ရႀာရာတၾင ္ ဒီမုိကေရစီ ဴပည့္ဝေရး ဆုိေသာ အေဴဖ 
တခုတည္းႎႀင္ ့ မလုံေလာက္ေတာ့ေခဵ၅ ကမာႛၲထိပ္တန္း ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံ တခုဴဖစ္ေသာ ယူႎုိက္တက ္ ကင္းဒမ္းတၾင ္
အုိင္းရစ ္ လမူဵိႂးမဵား၉ အုိင္အာရ္ေအ သပူုန္ထမႁကု ိ ဒီမုိကေရစီ အခၾင့္အေရး တခုတည္း ေပး႟ုံမ႖ဴဖင္ ့ အုိင္အာရ္ေအ 
အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁကု ိရပ္တန္ႛ ပစ္ႎုိင္မည ္ မဟုတ္ေပ၅ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းမႁ 
မဴဖစ္မီ ကဵင့္သုံးခဲ့ေသာ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္မႀာ ႎုိင္ငံသားမဵား၉ ဒီမုိကေရစီ ကဵင့္သုံးမႁ အတန္အသင္ ့ ဴမင့္မားမႁ 
ရႀိခဲ့သည္၅ ထုိအခဵိန္တၾင္ပင ္ဴမန္မာႎုိင္ငံ၆ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ရႀိေန႓ပီ ဴဖစ္သည္၅ 

အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ အဆုံးသတ္ေရး အတၾက ္ ႎုိင္ငံေရး ထၾက္ေပၝက္ ႎႀစ္ခု ရႀိလာသည္၅ 
ပထမ ထၾက္ေပၝက္မႀာ အမဵိႂးသားမဵား၉ သီးဴခားႎုိင္ငံ အဴဖစ ္ရပ္တည္ခၾင္ ့ရရႀိေသာအခၝ ဴဖစ္သည္၅ ခဵက္ႎႀင္ ့စလုိဗက္ 
ႎႀစ္ႎုိင္ငံ ေပၞထၾက္လာဴခင္း၄ ယဂူုိဆလားဗီးယား ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္းမႀ ခ႟ုိေအးရႀား၄ ဆလုိေဗးနီးယား စသည္ ့
ႎုိင္ငံမဵား ေပၞထၾက္လာဴခင္းႎႀင္ ့ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုတည္းက သမၳတႎုိင္ငံမဵား အဴဖစ္ ေအာင္ဴမင္စၾာ ခၾဲထၾက္ 
သၾားဴခင္းမဵားသည ္ ႎုိင္ငံတခ ု အေနဴဖင္ ့ ရပ္တည္ခၾင္ ့ ရ၇ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား 
အဆုံးသတ္သၾားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိသုိႛ ႎုိင္ငံအဴဖစ္သုိႛ ေဴပာင္းလေဲရာက္ရႀိရန ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ကးူေဴပာင္းေရးႎႀင္ ့ စစ္မက္ 
ဴဖစ္ပၾား၇ အဆုံးအဴဖတ ္ေပးေရး ဟေူသာ ကးူေဴပာင္းဴခင္း ႎႀစ္မဵိႂးကု ိေတၾႚရသည္၅ 

အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ၉ ဒုတိယ ႎုိင္ငံေရး ထၾက္ေပၝက္မႀာ ဒီမုိကေရစီ ဴပည့္ဝ႓ပီး စစ္မႀန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ ္စနစ္အရ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိငငံ္သည ္စံဴပႎုိင္ငံ တခု ဴဖစ္သည္၅ 

ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံသည ္ ဂဵာမန္၄ ဴပင္သစ္၄ အီတလီ စေသာ လမူဵိႂး႒ကီးမဵား စုေပၝင္း ေနထုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္နယ္မဵားကု ိ ႎုိင္ငံေရးအာဏာ အေတာ္မဵားမဵား လၾတ္လပ္ခၾင္ ့ ေပးထားေသာ 
ဖက္ဒရယ္စစ္စစ ္ ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္ေသာေဳကာင္ ့ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ကနဦး ကတည္းက မေပၞ 
ေပၝက္ခဲ့ေပ၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ယဂူုိဆလားဗီးယား ႎႀစ္ႎုိင္ငံလုံးသည ္ ဖက္ဒရယ္ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္ဟ ု ဆုိေသာ ္
လည္း ကၾန္ဴမႃနစ ္ပၝတီ၉ ဗဟုိဦးစီး ခဵႂပ္ကုိင္မႁ မဵားဴပားလၾန္းသည္ ့အတၾက္ ဖက္ဒရယ္သည ္အဓိပၯၝယ္ မရႀိေတာ့ေခဵ၅ 
ထုိႛေဳကာင္ ့ လမူဵိႂးေပၝင္းစု ံ စုဖၾဲႚထားေသာ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ပုိမုိအားေကာင္း ဴပင္းထန ္
လာခဲ့သည္၅ ေနာက္ဆုံး ႎုိင္ငံ႓ပိႂကၾဲကာ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေအာင္ဴမင္မႁ ရခဲ့သည္ဟု ဆုိႎုိင္ပၝ 
သည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ မီေခးေဂၞဗာေခဵာ့ဗ ္ အာဏာ သိမ္းခံရဴခင္း၉ လတ္တေလာ အေဳကာင္းရင္း 
ဴဖစ္သည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု စာခဵႂပ္သစ္သည ္ ဴပည္နယ္မဵားကု ိ လုပ္ပုိင္ခၾင္ ့ ပုိေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္
တည္ေဆာက္ေရး ဴဖစ္သည္၅ သုိႛေသာ္ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ အဴပင္းထန္ဆုံး၄ အဴမင္မ့ားဆုံး ဴဖစ္ေန 
သည့္အတၾက ္ ေဂၞဗာေခဵာ့ဗ္၉ ႒ကိႂးပမ္းမႁသည ္ ေနာက္က  ဵ သၾားခဲ့ရသည္၅ ေဂၞဗာေခဵာ့ဗ္၉ ႒ကိႂးပမ္းမႁကု ိ ဆုိဗီယက္ 
ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေဟာင္း အဒ္ဒဝပ္ရႀာ ဗာနာေဇက ေဝဖန္ရာ၆ ေဂၞဗာေခဵာ့ဗ္၉ လုပ္ရပ္သည ္ျဝ ႎႀစ္ခန္ႛ ေစာလ႖င္ 
ေအာင္ဴမင္ႎုိင္မည္ဟ ုေဝဖန္ခဲ့သည္၅ 

ဴမန္မာႎုငိ္ငံ၆ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ ္ ကာလကပင္ ေပၞေပၝက္ေနေသာ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး 
လႁပ္ရႀားမႁ၉ အဓိက ရည္႟ၾယ္ခဵက္သည္လည္း သီးဴခားႎုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး မဟုတ္ဘ ဲ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္မ ူ အရ 
ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရး ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္မ ူအရ ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ဴခင္းဴဖင့္သာ ဴမန္မာ 
ႎုိင္ငံ၉ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကု ိအဆုံးသတ္ႎုိင္မည ္ဴဖစ္သည္၅ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္း႓ပီး တဴပည္ေထာင္စနစ ္
ႎုိင္ငံေတာ္ကု ိ တည္ေထာင္လုိက္ဴခင္းသည ္ ပုိမုိဴပင္းထန္ေသာ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကု ိ ဴဖစ္ေပၞ 
ေစဴခင္းသာ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁ ရႀိခဲ့သည္၅ 

ယခုအခဵနိ္သည ္ အႎႀစ္ (ှဝ) ေကဵာ္ဳကာ႓ပီ ဴဖစ္ေသာ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ 
ဒီမုိကေရစီ လုိလား ေတာင္းဆုိေသာ အဖၾဲႚမဵား မာနယ္ပေလာတၾင ္ ေပၝင္းဆုံ႓ပီး စစ္အာဏာရႀင ္ စနစ္ကု ိ
ဆန္ႛကဵင္ေနေသာ အခဵိန္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႎႀစ္မဵိႂး ႎႀစ္စား အဖၾဲႚ ေပၝင္းဆုံမႁသည ္အဓိပၯၝယ္ ဴပည့္ဝ ေနေပသည္၅ ဒီမုိကေရစီ 
အင္အားစုမဵား သေဘာေပၝက္ နားလည ္ လက္ခံထားသည္မႀာ ဒီမုိကေရစီ အခၾင့္အေရး တခုတည္း ဴပည့္ဝေန႟ုံႎႀင္ ့
အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကု ိ အဆုံးမသတ္ႎုိင္၄ ဒီမုိကေရစီ ဴပည့္ဝ႓ပီး စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မအူရ 
ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရးသာလ႖င ္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ၉ ေနာက္္ဆက္တၾဲ ဴဖစ္သည္ ့အႎႀစ္ 
(ှ်) ေကဵာ္ ဴပည္တၾင္းစစ္ကု ိ အဆုံးသတ္ႎုိင္မည ္ ဴဖစ္သကဲ့သုိႛ တုိင္းဴပည ္ စည္းလုံး ညီႌၾတ္ေရးကုိလည္း 
တည္ေဆာက္ႎုိင္မည ္ဟသူည္ ့အခဵက္ ဴဖစ္သည္၅ 
 



[7] 
 

ွ၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာႎႀင္ ့ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ု
 
ႎုိင္ငံ တႎုိင္ငံ၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ (Sovereign Power) ဆုိသည္မႀာ ထုိႎုိင္ငံ၉ အလုံးစုံႎႀင္ ့ အ႔ကင္းမဲ့ေသာ 
အာဏာမဵား ဴပႂလုပ္ပုိင္ခၾင့္ပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႎုိင္ငံ၉ နယ္ေဴမေဒသ အသီးသီးႎႀင္ ့ နယ္ေဴမေဒသ အသီးသီးတၾင ္
ေနထုိင္ဳကေသာ လမူဵိႂး အားလုံးအေပ  ၞ အကဵိႂးသက္ေရာက္ေစရန ္ ဥပေဒမဵား ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အာဏာ၄ 
ထုိဥပေဒအရ အသက္သၾင္း အုပ္ခဵႂပ္ပုိင္ခၾင္ ့ အာဏာ၄ ဴဖစ္ေပၞလာေသာ အဴငင္းပၾားမႁမဵားကု ိ ထုိဥပေဒမဵားႎႀင္ ့ အည ီ
စီရင္ ဆုံးဴဖတ္ပုိင္ခၾင္ ့ အာဏာတုိႛကိ ု ဆုိလုိသည္၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ လႛူအဖၾဲႚအစည္း သုိႛမဟုတ္ ႎုိင္ငံတခု ခုိင္မာစၾာ 
ရပ္တည္မႁ အတၾက္ လုိအပ္ေသာ အာဏာ အလုံးစုတံုိႛကု ိထုိလႛူအဖၾဲႛအစည္း သုိႛမဟုတ္ ႎုိင္ငံေတာ္က ဴပႂလုပ္ပုိင္ခၾင့္ႎႀင္ ့
အသုံးခဵပုိင္ခၾင္ ့တုိႛသည ္ထုိလႛူအဖၾဲႚအစည္း သုိႛမဟုတ ္ႎုိင္ငံအတၾက ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင္မႁ (Sovereignty) ပင္ 
ဴဖစ္သည္၅ 

ကမာေၲပၞရႀ ိ လၾတ္လပ္႓ပီး အဴခားႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ တန္းတရူည္တ ူ ဆက္ဆံႎုိင္ခၾင္ ့ ရႀိေသာ ႎုိင္ငံတုိင္းကု ိ
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ႎုိင္ငံဟု ေယဘုယဵ ေခၞဆုိႎုိင္သည္၅ ဴမန္မာ ေဝၝဟာရ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင္မႁ ဟေူသာ 
ေဝၝဟာရသည ္ မလူ ဴပင္သစ ္ ဘာသာစကား (sovereign) က ဆင္းသက္လာ႓ပီး အ႔ကင္းမဲ့ဴဖစ္ဴခင္း၄ အထၾဋ္အဴမတ ္
ဴဖစ္ဴခင္းဟ ု အဓိပၯၝယ္ရသည္၅ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံတၾင္ အ႔ကင္းမဲ ့ သက္ဦးဆံပိုင ္ ဘုရင္စနစ ္ ထၾန္းကားေနစဥ ္ ဴပင္သစ ္
ႎိုင္ငံေရး အေတၾးအေခၞ ပညာရႀင္ (Jane Bodim) က ျ၀ ရာစုႎႀစ္ အလယ္ပိုင္း၆ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာအေဳကာင္း 
စာအုပ္မဵား ေရးသား ထုတ္ေဝ႓ပီး ေနာက္ပိုင္း ႎိုင္ငံေရး အေတၾးေခၞ ပညာရႀင္မဵားက Jane Bodim ၉ အယအူဆကို 
ကိုးကား ေရးသားလာဳကသည္၅ မလူ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ သက္ဦးဆံပိုင ္ ဘုရင္မဵားထံတၾင ္ ရႀိသည္ဟု 
ယဆူလာရာမႀ တဆင္ ့ ြဝ ရာစုေခတ္တၾင ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ ဴပည္သလူထူ ု လက္ထ၆ဲ ရႀိသည္ဟု 
အခိုင္အမာ ေဴပာဆိ ု ယံုဳကည္လာဳကသည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကိ ု ႎိုင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀင္မဵားက အဓိပၯၝယ္ 
ဖၾင့္ဆိုရာတၾင ္ အကဵဥ္းခဵႂပ္မႀာ ႎိုင္ငံတခု၉ ခဵႂပ္ခဵယ္ ကန္ႛသတ္၇ မရေသာ အာဏာမဵားပင ္ ဴဖစ္သည္၅ 
ထုိအာဏာမဵားသည ္ အစိုးရပိုင ္ အေဆာက္အဦမဵား (Governmental Institutions) အဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္း ထေူထာင္႓ပီး 
ကဵင့္သံုးရေသာ အာဏာမဵားပင ္ ဴဖစ္သည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ ႎိုင္ငံအေနႎႀင့္သာ ကိုယ္စားဴပႂႎုိင္သည္၅ 
မည္သည္ ့ပုဂၢိႂလ ္တဦးတေယာက ္သိုႛမဟုတ ္လတူစုတည္းက တႎိုင္ငံလံုးကိ ုပိုင္ဆိုင ္ကိုယ္စားဴပႂမႁ မရႀိသည္ ့အတၾက္ 
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ လတူဦး သိုႛမဟုတ ္ လတူစုထံ၆ မတည္ရႀိေပ၅ ယေနႛ ကမာေၲပၞတၾင ္ ရႀိေနေသးသည္ ့
ဘုရင္ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ပင ္ဘုရင ္သိုႛမဟုတ ္ဘုရင္မသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္မဟုတ္ေခဵ၅ 

ႎုိင္ငံမဵား၉ အေဴခခံ ဥပေဒမဵားတၾင ္ေရးသားတတ္ဳကသည္မႀာ ပၝလီမန္၆ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ တည္ရမည္၄ 
သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သမူဵားထံ၆ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ တည္ရမည ္ ဟ၇ူ ႎႀစ္မဵိႂးကိုသာ ြဝ ရာစ ု ႎိုင္ငံေရး စနစ္တၾင္ 
ေတၾႚရသည္၅ ယႎိူုက္တတ ္ကင္းဒမ္းႎိုင္ငံ (United kingdom) ၉ ပၝလီမန္တၾင္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ တည္သည္ဟ ု
ဴပႉာန္းထားသည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ ဴပည္သလူထူ ု ထံ၆သာ 
ဴပႉာန္းထားသည္၅ ျ၃၁ှ၄ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္ တႎိုင္ငံလံုးတၾင ္ တည္သည္ဟ ု
ဴပႉာန္းထားသည္၅ ပၝလီမန ္ တည္သည္ဟ ု ဴပႉာန္းဴခင္း၄ ဴပည္သလူထူ ု အေပၞ၆ တည္သည္ဟ ု ဴပႉာန္းဴခင္းမဵား၉ 
အဓိပၯၝယ္မႀာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာသည ္လတူစု လက္ထ၆ဲ ရႀိမေနဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္၅ ႎုိင္ငံသားမဵားမႀာ အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာကိ ုတိုက္႟ိုက္ဴဖစ္ေစ၄ သၾယ္ဝိုက္၇ ဴဖစ္ေစ ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ရေနဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္၅ 

အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ပၝလီမန္၆ တည္သည္ဟ ု ဴပႉာန္းဴခင္းသည ္ ပၝလီမန္ရႀ ိ အမတ္မဵားက ဴပည္သႛူ 
ကိုယ္စားလႀယ ္အစစ္အမႀန္ဴဖစ္ရန ္ သိုႛမဟုတ ္ ဴပည္သလူထူု၉ ဆႎၬကို အဓိက ထင္ဟပ္႓ပီး ဴပည္သမူဵား၉ ကိုယ္စား 
ကဵင့္သံုးရန ္ လိုအပ္သည္၅ ပၝလီမန္၆ ရႀိေသာ ဴပည္သႛူ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားသည ္ ဴပည္သႛူဆႎၬကိ ု ကိုယ္စားမဴပႂလ႖င ္
သိုႛမဟုတ ္ ကိုယ္စားဴပႂခၾင္ ့ မရေအာင ္ တစံုတေယာက္၉ လၿမ္းမိုးမႁကိ ု ခံေနရလ႖င ္ ထိုႎိုင္ငံ၉ အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာသည ္ဴပည္သထံူ၆ ရႀိသည္ဟ ုမဆိုႎိုင္ေတာ့ေခဵ၅ 

အခဵိႂႚ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁႎႀင္ ့ တိုက္႟ိုက ္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၤရပ္မဵားတၾင ္ ႎိုင္ငံသား 
တဦးခဵင္းစီက သေဘာတ ူ မတ ူ ဆံုးဴဖတ္ခၾင္ ့ ရႀိဳကသည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံ ျြ ခု ဖၾဲႚစည္းထားေသာ 
ဥေရာပ ဘံုေဈးအဖၾဲႚဟ ု လသိူမဵားသည္ ့ (European Community) ကို အားလံုးေပၝင္း၇ အခဵႂပ္အာဏာပိုင ္
တခုဴဖစ္မည္ ့ (Federal European ) ေခၞ ပို၇ စည္းလံုးေသာ ဥေရာပ ထေူထာင္ေရး ကိစၤအား အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵားက 
သေဘာတ ူ မတ ူ ဆံုးဴဖတ္ေသာ အခၝ အခဵိႂႚ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ႎိုင္ငံသားမဵား မေဲပး ဆံုးဴဖတ္သည္ ့ ဆႎၬခံယပူၾဲမဵား 
ဴပႂလုပ္ဳကသည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကို ဴပည္သမူဵားက လက္ေတၾႚ ကဵင့္သံုးေသာ နည္းစနစ ္ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ လတူဦး သိုႛမဟုတ ္ လတူစုက လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္၇ မရ ဆိုသည္ကိ ု ပထမ 
အခဵက္ အေနဴဖင္ ့ မႀတ္သားႎုိင္သည္၅ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ တခုတည္းေသာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္
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ႎိုင္ငံအဴဖစ ္ မေပၞေပၝက္မီက ႎိုင္ငံ ျွ ခု အေနဴဖင္ ့ အဂႆလိပ္ကိ ု ေတာ္လႀန္ခဲ့ဳကသည္၅ လၾတ္လပ္ေရး ရေသာအခၝ 
ထိုႎိုင္ငံမဵားသည ္ အခဵႂပ္အဴခာ ႎိုင္ငံမဵား အဴဖစ္ ေပၞေပၝက ္ လာႎုိင္ေသာ္လည္း အဂႆလိပ္ ေတာ္လႀန္ေရး ကာလ 
အတၾင္းမႀာပင ္ စည္းလံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု တည္ေထာင္လိုက္သည္၅ ယခု အခဵိန္တၾင ္ ဴပည္နယ ္ ျွ 
ခုသာ မကဘ ဲဴပည္နယ္ေပၝင္း ဿဝ ရႀိေသာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္တခုတည္းေသာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္
အဴဖစ ္ တည္ရႀိေနေပသည၅္ ဴပည္နယ္မဵား ခၾဲထၾက္မည္ကိ ု စိုးရိမ္ေသာေဳကာင္ ့ မည္သည္ ့ သမၳတ လက္ထက္တၾင္မႀ 
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ တည္တ့ံခိုင္႓မေဲရး ဆိုေသာ ေ႔ကးေဳကာ္သံကိ ု မစိုက္ထခူဲ့ေပ၅ ခၾဲထၾက္ပၝဟု ေဴပာလ႖င္ေတာင္မႀ 
မခၾဲထၾက္ဘဲ စည္းလံုးေနဳကသည္၅ ထိုကဲ့သိုႛေသာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ဴပႍနာ မတက္ဴခင္း၉ အဓိက 
အေဴခခံအခဵက္မႀာ ႎိုင္ငံေရး စနစ္အား ႎိုင္ငံသား အားလံုး၉ ဆႎၬတညူီမႁအရ ေဖာ္ေဆာင္ထားဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ 
ဳသစေဳတလဵ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုသည္လည္း အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စ ုကဲ့သိုႛပင္ ဴဖစ္သည္၅ ျ၃ဝျ ခုႎႀစ္တၾင္ 
စတင္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ ဳသစေဳတလဵ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ ဴပည္နယ ္ ၀ ခု၉ သေဘာတညူီခဵက္ အရ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ရာ 
ယခုအခၝတၾင္ ခၾဲထၾက္ပၝဟု ဆိုလ႖င ္ ခၾဲထၾက္မည္ မဟုတ္ေခဵ၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ 
ထိုႎိုင္ငံ၉ ႎိုင္ငံေရးစနစ ္ေကာင္းလ႖င ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ႓ပိႂကၾဲမည္မဟုတ ္ဆိုသည္ကိ ုဒုတိယ အခဵက ္အေနဴဖင္ ့
မႀတ္သားႎိုင္သည္၅ 

ယခု အခၝတၾင္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု တခုတည္းမႀ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ သမၳတႎိုင္ငံ ျဿ ခု 
ေမၾးဖၾားလိုက္႓ပီ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛအတ ူမ႓ပီးဆံုးေသးေသာ ယဂိူုဆလားဗီးယား ဴပႍနာမႀလည္း အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္
ႎိုင္ငံမဵား ထၾက္ေပၞလဵက ္ ရႀိသည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံ နဝတ (ယခု နအဖ) ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည ္ ဆိုဗီယက္ႎႀင္ ့
ယဂိူုဆလားဗီးယား အဴဖစ္ပဵက္မဵားကိ ု လက္ညၟိႂးႌၿန္ကာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ တည္တ့ံ ခိုင္႓မေဲရးအတၾက္ 
စစ္တပ္တၾင ္တာဝန ္ရႀိသည္ဟ ုဆိုေနဳကသည္၅ အကဵိႂးအေဳကာင္း ဆီေလဵာ္ေအာင ္မသံုးသပ္ဘ ဲလက္ေတၾႚမကဵေသာ 
ဆင္ေဴခေပးမႁသာ ဴဖစ္သည္၅ 

ဆိုဗီယက္၄ ယဂိူုဆလားဗီးယားတိုႛ၉ ႎိုင္ငံေရး စနစ္ႎႀင္ ့ အေမရိကန၄္ ဳသစေဳတလဵတိုႛ၉ ႎိုင္ငံေရး စနစ္ကိ ု
ႎိႁင္းယႀဥ္လ႖င ္ ကၾာဴခားခဵက္မဵားကိ ု ေတၾႚႎိုင္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ဆိုဗီယက္ႎႀင္ ့ ယဂိူုဆလားဗီးယား ႓ပိႂကၾဲရဴခင္း 
အေဳကာင္းအရင္း မဵားစၾာရႀိသည္၅ ထိုႎႀစ္ႎိုင္ငံလံုးသည ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကဲ့သိုႛ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစံုေသာေဳကာင္ ့ လမူဵိႂး 
အေဴခခံအရ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္၉ အဓိက ဝိေသသမႀာ ဗဟိုႎႀင့္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား အာဏာ ခၾဲေဝ အုပ္ခဵႂပ္ဴခင္းပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႎႀစ္ႎိုင္ငံလံုး၉ ဗဟိုဦးစီး 
ခဵႂပ္ကိုင္မႁ တင္းဳကပ္လၾန္းေသာ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီ စနစ္သည ္ ဗဟိုႎႀင္ ့ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝေရးကိ ု
ထိခိုက္ေစခဲ့သည္၅ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီ ေပၞလစီ ခဵမႀတ္ေသာ အခၝတၾင္ ဗဟို အဆင့္မႀ ဴပည္နယ္၄ ခ႟ိုင္၄ ရပ္ကၾက္အထိ 
ေပၞလစီ တမဵိႂးတည္း စီးဆင္းဴခင္း ဴဖစ္၇ ၈သည္ပင ္အာဏာခၾဲေဝမႁကိ ုထိခိုက္ေစဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဥပမာ - ဴပည္နယ္ 
တခုတည္းသည ္သႛူဴ ပည္နယ္ႎႀင္ ့သင့္ေတာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ မဝူၝဒ ခဵမႀတ္လ႖င္ ကၾန္ဴမႃနစ ္ပၝတီ၉ ေပၞလစီႎႀင္ ့
မကိုက္ညီပၝက လုပ္ေဆာင္ခၾင္ ့မရႀိေခဵ၅ 

ဆုိဗီယက္ႎႀင္ ့ ယဂူုိဆလားဗီးယား ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ႓ပိႂကၾဲရဴခင္း အေဳကာင္းရင္းကု ိ
သုံးသပ္လ႖င ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္ဴခင္းေဳကာင္ဟ့ု ေဴပာ၇ မရေခဵ၅ ဖက္ဒရယ ္ စနစ္ႎႀင္ ့
ကုိက္ညီေသာ ႎုိင္ငံေရး စနစ ္ မရႀိဴခင္းေဳကာင့္သာ ဴဖစ္သည္၅ ဴမန္မာ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵား အေနဴဖင္ ့ ဆုိဗီယက္ႎႀင္ ့
ယဂူုိဆလားဗီးယား အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ႓ပိႂကၾဲမည္ကု ိ စုိးရိမ္လ႖င ္ ဖက္ဒရယ ္ စနစ္ႎႀင္ ့
ကုိက္ညီေသာ သင့္တင္ ့ ေလ႖ာက္ပတ္သည္ ့ ႎိုင္ငံေရး စနစ္ကု ိ ေဖာ္ေဆာင္ခၾင္ ့ ဴပႂရန္သာ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့
ဖက္ဒရယ ္စနစ္သည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကု ိထိခုိက္ေစဴခင္း မဟုတ္၄ ဖက္ဒရယ ္စနစ္ႎႀင္ ့မကုိက္ညီေသာ ႎုိင္ငံေရး 
စနစ္ကု ိ ကဵင့္သုံးဴခင္းကသာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကု ိ ထိခုိက္ေစဴခင္း ဴဖစ္သည ္ ဆုိသည္ကု ိ တတိယ အခဵက္ 
အေနဴဖင္ ့ မႀတ္သားႎုိင္သည္၅ ထုိကဲ့သုိႛ ထိခုိက္လာလ႖င ္ ကမာ၆ၲ အင္အား အ႒ကီးဆုံး စာရင္းဝင ္ ဆုိဗီယက္ 
စစ္တပ္သည္လည္း မည္သုိႛမ႖ အကာအကၾယ ္မေပးႎုိင္ေခဵ၅ 
 

အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင္မႁ စံမဵား 
 

ျ၅ အဴပည္ဴပည ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (International Law) ၉ ဴပႉာန္းခဵက္တၾင ္ ပၝရႀိေသာ မတူရပ္မႀာ 
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာအရာတၾင ္လၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံတုိင္း ညီတ ူညီမ႖ရႀိဴခင္း ဟေူသာ မပူင္ ဴဖစ္သည္၅ 

ြ၅ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢ၉ အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ လၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံကုိသာ 
လက္ခံသည္၅ ထုိသုိႛ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢမႀ လက္ခံႎုိင္ရန ္စဥ္းစားေသာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ႎုိင္ငံ တခု၉ စံမဵားမႀာ 
ေအာက္ပၝ ှ ခဵက္ ဴဖစ္သည္၅ 
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(က) ထုိႎုိင္ငံသည ္ အတိအကဵ သတ္မႀတ္ေသာ ေဴမဧရိယာ အကဵယ္အဝန္း ရႀိရမည္၅ 
ဤသတ္မႀတ္ခဵက္သည ္ေဴမဧရိယာ ႒ကီးဴခင္း၄ ငယ္ဴခင္း အေပၞ အဆင့္ခၾဲဴ ခားမႁ မရႀိေစရ၅ 

(ခ) ထုိႎုိင္ငံတၾင ္ ဴပည္သ ူ ဴပည္သားမဵားက ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ထားေသာ ဴပည္သႛူ ကုိယ္စားဴပႂ 
တရားဝင ္ အစုိးရတရပ ္ ရႀိရမည္၅ ကုလသမဂၢ စတင္ ဖၾဲႚစည္းခဵိန ္ ဒုတိယကမာစၲစ္႒ကီး ႓ပီးစ၆ တခဵိႂႚ 
ႎုိင္ငံမဵားသည ္ ကုိလုိနီႎုိင္ငံ အဴဖစ္ ကဵန္ရႀိဆ ဲ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႎုိင္ငံကု ိ အုပ္ခဵႂပ္ေသာ အစုိးရသည ္ ထုိႎုိင္ငံ၉ 
ဴပည္သမူဵားကိ ု ကုိယ္စားဴပႂေသာ အစုိးရ မဟုတ္ဘ ဲ ကုိလုိန ီ နယ္ခဵႚဲ ႎုိင္ငံ႒ကီးကု ိ ကုိယ္စားဴပႂရေသာ 
အစုိးရသာ ဴဖစ္သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ထုိႎုိင္ငံသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ႎိုင္ငံ မဟုတ္ေခဵ၅ 

(ဂ) ထုိႎုိင္ငံ၉ ဴပည္သလူထူုကု ိကုိယ္စားဴပႂသည ္ဆုိေသာ္လည္း ထုိအစုိးရသည ္မည္သည္ ့ ဴပင္ပ 
စၾက္ဖက္မႁမ႖ မရႀိဘ ဲ လၾတ္လပ္စၾာ အုပ္ခဵႂပ္ႎုိင္ေသာ အစုိးရ ဴဖစ္ရမည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္
ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရႎႀင္ ့ ၈အဖၾဲႚဝင္ အစုိးရမဵား အာဏာခၾဲေဝမႁ ေဘာင္အတၾင္း၆ အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္
အာဏာကု ိ လၾတ္လပ္စၾာ ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ ထုိဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အစုိးရမဵားကိုလည္း 
ဴပည္သမူဵားက ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ထားရာ ဴပည္သႛူ ကုိယ္စားဴပ ႂ အစုိးရမဵား ဴဖစ္သည္၅ သုိႛေသာ္ 
ဖက္ဒရယ္မအူရ ႎိုင္ငံဴခားေရး၄ ဘၸာေရး၄ ကာကၾယ္ေရး စသည္ ့ ကိစၤရပ္တုိႛတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
အစုိးရကသာ လုပ္ေဆာင္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
အစုိးရ၉ စၾက္ဖက္မႁဴဖင့္သာ အဆုိပၝ ကိစၤမဵားကု ိ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရမႀ တဆင္ ့ ေဆာင္႟ၾက္ဳကရသဴဖင္ ့
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ႎုိင္ငံမဵား မဟုတ္ေဳကာင္း ေပၞလၾင္ပၝသည္၅ 

(ဃ) ထုိႎိုင္ငံသည ္ စီးပၾားေရး အရ ႎုိင္ငံဴခား တုိင္းဴပည္မဵား၉ ေထာက္ပ့ံမႁ သက္သက္အရသာ 
ရပ္တည္ေနရဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ မိမိႎုိင္ငံ အတၾင္း၆ အမႀီအခု ိ ကင္းမဲ့စၾာ လုပ္ကုိင္ႎုိင္ေသာ စီးပၾားေရး 
လုပ္ငန္းမဵားလည္း ရႀိရမည္၅ 
ွ၅ ႎုိင္ငံေရး အေတၾးအေခၞပညာရႀင္မဵားက အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ အဆုိအမိန္ႛမဵားတၾင ္

အဓိက အားဴဖင္ ့ေအာက္ပၝ စံမဵားဴဖင္ ့ဆန္းစစ္ေဳကာင္း ေတၾႚရႀိရသည္၅ 
(က) မိမိႎုိင္ငံ အတၾင္း အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ၉ အာဏာ႒ကီး ွ ရပ္ အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ 

ဴပႂဳကေသာ ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာ၄ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာ၄ တရားစီရင္ေရး အာဏာမဵားကု ိ ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္း 
ထားေသာ ႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းပု ံအေဴခခံဥပေဒ (Written Constitution) ရႀိ႓ပီး ဴဖစ္လ႖င ္ထုိအေဴခခံ ဥပေဒႎႀင့္ အည ီ
သုိႛမဟုတ္ ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္း႓ပီး အေဴခခံဥပေဒ မရႀိလ႖င္ ႎုိင္ငံသားမဵားက လက္ခံ႓ပီးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မဵားႎႀင္ ့အည ီလၾတ္လပ္စၾာ ကဵင့္သုံး အုပ္ခဵႂပ္ပုိင္ခၾင္ ့ရႀိသေလာ၅ 

(ခ) ဴပည္ပႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ ဆက္ဆံရာတၾင ္ ႎုိင္ငံ႒ကီးငယ ္ မဟ ူ တန္းတရူည္တ ူ အဆင့္အတန္းႎႀင္ ့
အခၾင့္အေရး ရႀိသေလာ၄ ဆုိသည္ ့ စံမဵားဴဖင္ ့တုိင္းတာကာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ႎုိင္ငံ ဟုတ္/မဟုတ္ကု ိ
ဆန္းစစ္ဳကသည္၅ 
အထက္ပၝ စံမဵားအရ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ ဆိုသည္မႀာ ႎုိင္ငံဴခားေရးတၾင ္တန္းတရူည္တ ူအဆင့္အတန္းႎႀင္ ့

အခၾင့္အေရး အရ ဆက္ဆံခၾင္ ့ ရႀိ႓ပီး မိမိႎုိင္ငံ နယ္နိမိတ ္ အသီးသီးႎႀင္ ့ ဴပည္သမူဵား အားလုံးအတၾက ္ လုိအပ္သည္ ့
ဥပေဒ ဴပႂပုိင္ခၾင့္၄ အုပ္ခဵႂပ္ပုိင္ခၾင့္၄ အဴငင္းပၾားမႁမဵားကု ိစီရင္ ဆုံးဴဖတ္ပုိင္ခၾင္ ့အာဏာမဵား ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင့္ကု ိဆုိလုိသည္၅ 

 
ကမာႛၲ ကုလသမဂၢႎႀင္ ့အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ 

 
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္လၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံမဵားကုိသာ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံ အဴဖစ္ လက္ခံသည္၅ 

ကမာႛၲ ကုလသမဂၢ ဖၾဲႚစည္းရဴခင္း၉ ရည္႟ၾယ္ခဵက ္အဴဖစ ္ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ စာတမ္း အပုိဒ ္(ျ) ၉ ဴပႉာန္းခဵက္ကု ိ
ေကာက္ႎုတ္ ေဖာ္ဴပအပ္ပၝသည္၅ 

(ျ) အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင္ ့လုံဴခံႂေရး ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ရန္၄ 
(ြ) ႎုိင္ငံအခဵင္းခဵင္း အဳကား ဴပည္သမူဵား၉ တန္းတေူရးႎႀင္ ့ ကုယိ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္အား ေလးစား 

လုိက္နာေရး အေဴခခံမႁေပၞတၾင ္ ရင္းႎႀီး ခဵစ္ဳကည္မႁ ဖၾံႚ႓ဖိႂး တုိးတက္ေစရန္ႎႀင္ ့ ထုိမအူရ ခုိင္မာေသာ 
အဴပည္ဴပည ္ဆုိင္ရာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္၄ 

(ွ) စီးပၾားေရး၄ လမူႁေရး၄ ယဥ္ေကဵးမႁႎႀင္ ့ပတ္သက္ေသာ သုိႛမဟုတ ္လသူားတုိႛ၉ ဝိေသသႎႀင့္ လမူဵိႂ း၄ 
လိင္၄ ဘာသာစကား၄ ကုိးကၾယ္ရာ ဘာသာ မခၾဲဴ ခားဘ ဲလႛူအခၾင့္အေရးႎႀင္ ့အေဴခခံ အခၾင့္အေရး ေလးစားမႁကု ိ
ဴမၟင့္တင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႎႀင္ ့ ပတ္သက္သည္ ့ အဴပည္ဴပည ္ ဆုိင္ရာ ဴပႍနာမဵားကု ိ ပးူေပၝင္း ေဆာက္႟ၾက္မႁ 
ရႀိေစရန္ ဟေူသာ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား ပၝရႀိပၝသည္၅ 
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တဖန ္အေဴခခံမအူဴဖစ ္ပုဒ္မ (ြ)၄ ပုဒ္မခၾဲ (ျ) တၾင္ ကုလသမဂၢသည ္အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ 
ပုိင ္ညီမ႖မႁ အေဴခခံေပၞတၾင ္အေဴခခံ၇ ဖၾဲႚစည္းသည္ဟ ု ဴပႉာန္းပၝရႀိသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ကမာႛၲကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးသည္ 
အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵား၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင္မႁကိ ုေလးစားေသာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ အဖၾဲႚ႒ကီး 
ဴဖစ္သည္၅ 
 

အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ၉ အခက္အလက္မဵား 
 

အထက္ပုိင္း၆ တင္ဴပခဲ့ေသာ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာႎႀင္ ့ပတ္သက္သည္မဵားမႀာ ႎုိင္ငံ၉ အပဴဖစ္ေသာ ႎုိင္ငံဴခား 
ဆက္ဆံေရးကု ိ အေလးထား တင္ဴပခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ယခု ႎုိင္ငံ အတၾင္း၆ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကိ ု မည္သုိႛ မည္ပု ံ
တည္ေဆာက္ထားသည္ကု ိ ဆက္လက ္ တင္ဴပပၝမည္၅ ယေနႛ အခဵိန္တၾင ္ အသိအမႀတ္ဴပႂ လက္ခံထားေသာ အခဵႂပ္ 
အဴခာအာဏာ၉ အခက္အလက္မႀာ ေအာက္ပၝ အတုိင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိအခက္အလက္မဵားကု ိ ဴပန္လည ္ ေပၝင္းစပ ္
စုစည္းဴခင္းသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကု ိပုံေဖာ ္ေမာင္းႎႀင္ဴခင္းပင ္ဴဖစ္သည္၅ 

(က) အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာ (Executive Power) 
(ခ) ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာ (Legislative Power) 
(ဂ) တရားစီရင္ေရး အာဏာ (Judicial Power) 

လတူုိႛသည ္ အဖၾဲႚအစည္းႎႀင္ ့ ေနထုိင္ေသာ သတၨဝၝမဵား ဴဖစ္ဴခင္းေဳကာင္ ့ လတူုိႛ၉ အသက္ရႀင္ ေနထုိင္ေရး 
အတၾက္ အဖၾဲႚအစည္း အကဵိႂးကု ိ ထမ္းေဆာင္ရင္းဴဖင္ ့ မိမိ ရပ္တည္ေရးကု ိ လုပ္ကုိင္ဳကရသည္၅ လႚူအဖၾဲႚအစည္း 
႒ကီးသည ္ လတူဦးစီအား အနည္းဆုံး တာဝန ္ တခုစီ ေပးအပ္႓ပီး ထုိလအူတၾက ္ လုိအပ္ေသာ အကာအကၾယ္ကု ိ
လႛူအဖၾဲႚအစည္းက ဴဖည့္ဆည္းေပးရသည္၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ စုေပၝင္း တာဝန္ခံမႁႎႀင္ ့ အလုပ္ခၾဲဴ ခား လုပ္ကုိင္မႁ စနစ္ 
ေပၞေပၝက္လာသည္၅ လႛူအဖၾဲႚအစည္း တခုလုံးအတၾက ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းသည ္ စင္စစ္ စီမံခန္ႛခၾဲေရး (ေခၞ) 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာပင္ ဴဖစ္သည္၅ 

အခဵႂိႚ လမူဵားသည ္ လႛူအဖၾဲႚအစည္း႒ကီးႎႀင္ ့ ဆန္ႛကဵင္ေသာ ဴပစ္မႁမဵား ကဵႃးလၾန္္ဴခင္း သုိႛမဟုတ ္ ထမ္းေဆာင ္
ရမည္ ့ တာဝန ္ ပဵက္ကၾက္ဴခင္းမဵား ရႀိလာသည္၅ ထုိအခၝ လႛူအဖၾဲႚအစည္း႒ကီး တည္တ့ံ ခုငိ္႓မေဲရး အတၾက္ ထုိသကူု ိ
လုိအပ္ေသာ အဴပစ္ေပး အေရးယမူႁ ရႀိဴခင္းဴဖင္ ့ လႛူအဖၾဲႚအစည္း႒ကီးကု ိ အကာအကၾယ္ ဴပႂရသည္၅ ထုိအမႁ ဴပႂလ႖င္ 
သုိႛမဟုတ ္ပဵက္ကၾက္လ႖င ္ဤအဴပစ္ဒဏ ္ထုိက္မည္ဟေူသာ တေဴပးည ီသတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ဴပႂရန ္လိုသည္၅ ထုိတေဴပး 
ည ီ သတ္မႀတ္ခဵက္ ဴပႂလုပ္ဴခင္းသည ္ ဥပေဒဴပႂဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး၄ ထုိဴပႂလုပ္ပုိင္ခၾင္ ့ အာဏာသည ္ ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာ 
ဴဖစ္သည္၅ တဖန ္ ထုိဥပေဒမဵားႎႀင္ ့ အည ီ ကဵင့္ဳကံ ေနထုိင္ေစဴခင္းဴဖင္ ့ လႛူအဖၾဲႚအစည္း အကဵိႂးကု ိ ကာကၾယ္ႎုိင္သည္၅ 
အဴပစ ္ကဵႃးလၾန္သည ္သုိႛမဟုတ ္ပဵက္ကၾက္သည္ဟ ုစၾပ္စၾဲခံရသအူား အမႀန္တကယ ္ကဵႃးလၾန္ဴခင္း ရႀ ိမရႀ ိစစ္ေဆးရန္၄ 
ထုိသုိႛ ဴဖစ္ပၝက ဥပေဒ သတ္မႀတ္ခဵက ္ အတုိင္း တေဴပးည ီ အဴပစ္ေပးရန ္ လုိအပ္ပၝသည္၅ ထုိစစ္ေဆး စီရင္ပုိင္ခၾင္ ့
အာဏာသည ္တရားစီရင္ေရး အာဏာ ဴဖစ္သည္၅ 

ထိုႛေဳကာင္ ့ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာ၄ ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာ၄ တရားစီရင္ေရး အာဏာဟေူသာ အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာ၉ အခက္အလက္႒ကီး ွ ခုသည ္ အဆက္အစပ ္ ရႀိရႀိႎႀင့္ လုိအပ္ခဵက ္ အရ ေပၞေပၝက္လာဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 
၈တုိႛေပၞေပၝက္လာမႁကု ိေလ့လာသုံးသပ္ရာတၾင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာသည ္အဓိကကဵ႓ပီး ကဵန္အာဏာ ႎႀစ္ရပ္သည ္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာကို အတူုိင္ (Core) ဟု ေခၞ႓ပီး ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာ၄ တရားစီရင္ေရး အာဏာမဵားကုိမ ူအခက္ 
အလက္မဵားဟ ုတင္စား ေခၞေဝၞဳကသည္၅ 

ထုိအာဏာ ွ ရပ္ကု ိကဵင့္သုံးရန ္အတၾက္ ႎုိင္ငံတုိင္းတၾင ္မၸိႂင္႒ကီး ွ ရပ္ကို တည္ေဆာက္ထားရသည္၅ 
တႎုိင္ငံႎႀင္ ့ တႎုိင္ငံ တည္ေဆာက္ထားမႁ ပုံသၸာန ္ ဴခားနား တတ္ပၝသည္၅ သုိႛရာတၾင္ ႎုိင္ငံေရး သီအုိရီမဵားအရ 
ေယဘုယဵ တညူီေသာ အေဴခခံ အခဵက္မဵားေပၞတၾင ္မိမိႎုငိ္ငံႎႀင္ ့သင့္ေလ႖ာ္ေသာ ပုံသၸာန္ရေအာင ္ေပၝင္းစပ ္ဖန္တီး 
ယူဳကသည္၅ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကု ိ အသက္သၾင္း ေမာင္းႎႀင္သည္ ့ ထုိမၸႂိင္႒ကီး ွ ခုသည ္ အဆက္စပ္ရႀိရႀ ိ
လၾတ္လပ္ဴခင္း (Closely Independence ) ဴဖစ္ပၝမႀ ေမာင္းႎႀင္အား ပုိ၇ ေကာင္း႓ပီး တုိးတက္ေသာ ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ္ 
တည္ေဆာကႎ္ုိင္ေပမည္၅ 
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အခန္း (ြ)၄ ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေသာ ႎိုင္င ံဖၾဲႚစည္းမႁ ႎႀစ္မဵိႂး 
 

 

 
  

"အို … ဘယ္ ့… ဴမန္မာဴပည"္ (ကာတၾန္း - ဟန္ေလး)  
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ျ၅ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎုိင္ငံေတာ ္(Unitary State) 
 
ႎိုင္ငံတိုင္းသည ္ အဆင့္ဆင္ ့ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခဵမႀတ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန ္ အတၾက္ အဴမင့္ဆံုးအဆင္ ့ (ဗဟိ)ု ႎႀင့္ 
လက္ေအာက္ခံ ဴဖစ္မည္ ့ ေဒသႎၩရဆိုင္ရာ အဆင့္မဵား သက္မႀတ္၇ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ယႎၩရားမဵား တည္ေဆာက ္
ထားဳကသည္၅ ဗဟိုအစိုးရ (ဝၝ) ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အဴခားအဆင့္ဆင္ ့ အေပၞ လၿမ္းမိုးထား႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန ္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ လက္ေအာက္ခံ ေဒသႎၩရ ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚ အဆင့္ဆင့္ႎႀင္ ့ အားလံုးသည ္ ဗဟို 
အစိုးရမႀ ဴပႉာန္းေပးေသာ ဥပေဒမဵား အရသာ ဗဟို အစိုးရ၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အေထာက္အကူဴ ပႂ လုပ္ငန္းမဵားကိုသာ 
ေဆာင္႟ၾက္ရဴခင္း ဴဖစ္လ႖င ္ေယဘုယဵအားဴဖင္ ့၈ႎိုင္ငံေတာ္ကိ ု"တဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံေတာ"္ ဟု ေခၞသည္၅ 

တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံေတာ္မဵားတၾင ္ အဴမင့္ဆံုး ဗဟိုအစိုးရႎႀင္ ့ လက္ေအာက္ခံ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား 
အဳကား အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ ္ မရႀိသည္ ့ အဴပင ္ တဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဗဟို အဆင့္မႀလၾဲ၇ အဴခားအဆင္ ့
မဵားတၾင ္ ဥပေဒဴပႂပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာ မရႀိေပ၅ ေဒသႎၩရ အဆင့္ႎႀင့္သာ သီးဴခား သက္ဆိုင္႓ပီး ဗဟိုအစိုးရ၉ အုပ္ခဵႂပ္ 
ေရးႎႀင္ ့စပ္ဆိုင္ဴခင္း မရႀိသည္ ့အရာအခဵိႂႚ အတၾက္ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 
 

တဴပည္ေထာင္စနစ္ ႎိုင္ငံေတာ ္ႎႀစ္မဵိႂး 
 

ကမာေၲပၞရႀ ိ ႎိုင္ငံ အမဵားစုသည ္ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ အားလံုးသည ္ အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာကို ဴပည္သမူဵား ကိုယ္စား ကဵင့္သံုးရာတၾင ္ ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားကဲ့သိုႛ အာဏာခၾဲေဝမႁ မရႀိဘဲ 
ဗဟိုအစိုးရ (ႎိုင္ငံေတာ္အစိုးရ) ကသာ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည္၅ သိုႛရာတၾင္ ထိုသိုႛ ထိန္းခဵႂပ္ထားမႁမႀာ တဴပည္ေထာင္စ ု
စနစ္၉ အာဏာ ကဵင့္သံုးေရးႎႀင္ ့ပက္သက္သည္ ့မသူာဴဖစ္႓ပီး လက္ေတၾႚတၾင္ ဗဟိုႎႀင့္ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား အဳကား 
သင့္တင္ ့ ေလ႖ာက္ပတ္ေသာ အခဵိႂးအစားဴဖင္ ့ အာဏာခၾဲေဝမႁမဵိႂးလည္း ရႀိတတ္သည္၅ ထိုခၾဲေဝမႁတၾင ္ ဗဟိ ု အစိုးရႎႀင္ ့
လက္ေအာက္ခံ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား အဳကား ဆက္ႎၾယ္မႁမဵားကို ေထာက္႟ႁ၇ စနစ ္ ႎႀစ္မဵိႂးရႀိေဳကာင္း ေလ့လာ 
သိရႀိႎိုင္သည္၅ ယင္းစနစ ္ႎႀစ္မဵိႂးမႀာ ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ ္(Dual System) ႎႀင္ ့ေပၝင္းကးူထားမႁ စနစ ္(Fused System) 
တိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 

(က) ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ ္(Dual System) 
ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ္ (Dual System) ဆိုသည္မႀာ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵားသည ္ ၈တိုႛ၉ အာဏာ 

ကဵင့္သံုးရာတၾင ္ ဗဟိ ု အစိုးရ၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္မႀ ပို၇ ကင္းလၾတ္ခၾင္ ့ ရႀိ႓ပီး လၾတ္လပ္မႁ ရႀိေနဴခင္းဴဖင္ ့
ဗဟိုႎႀင္ ့ ေဒသႎၩရတိုႛသည ္ အာဏာကဵင့္သံုးမႁတၾင ္ သီးဴခားႎႀစ္သၾယ ္ ဴဖစ္ေနဴခင္းကိ ု ဆိုလိုသည္၅ 
ဥပမာအားဴဖင္ ့႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံရႀ ိေဒသႎၩရ ေကာင္စီ (Local Council) သည ္၈ဴပည္နယ ္နယ္နိမိတ ္အတၾင္းရႀ ိ
လုပ္ပိုငခ္ၾင္ ့ တာဝန္ခံမႁ အားလံုးကိ ု ဗဟိုအစိုးရ၉ စၾက္ဖက္မႁ မရႀိဘ ဲ သီးဴခား လုပ္ပိုင္ခၾင့္မဵား အရ အာဏာ 
ကဵင့္သံုးရာတၾင ္ ႎႀစ္သၾယ္ ဴဖစ္ေနမႁကိ ု ေတၾႚရသည္၅ ဤႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ္ကိ ု ဳကည့္၇ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခု၉ အာဏာ ခၾဲေဝမႁ ပံုစံႎႀင္ ့ တသူည္ဟုကား မဆိုႎိုင္ပၝ၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံတခ ု အတၾင္း အာဏာခၾဲေဝမႁ အေဴခခံသည္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား 
အကဵိႂးစီးပၾား အေဴခခံမ ူ (Interest Basic) အရ ခၾဲေဝဴခင္းဴဖစ္႓ပီး တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံရႀ ိ ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ 
စနစ္အရ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးမႁသည ္ တာဝန္ခံမႁ အေဴခခံ (Responsibility Basic) အရ ခၾဲေဝဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု၉ အာဏာခၾဲေဝမႁသည ္ အကဵိႂးစီးပၾား အေဴခခံအရ ခၾဲေဝဴခင္း 
ဴဖစ္ရာ ဴပည္ေထာင္စ ုဴဖစ္ေစ၄ ဴပည္ေထင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္ေစ၄ ကဵင့္သံုးခၾင့္ရလာေသာ အာဏာႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ 
တာဝန္ခံမႁပၝ အဴပည့္အဝ ရႀိသၾားသည္၅ ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ ပံုစံအရ အာဏာ ခၾဲေဝထားဴခင္းတၾင ္ ေဒသႎၩရ 
အစိုးရမဵားသည ္ တာဝန္ခံမႁ အတၾက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင့္သာ ရႀိ႓ပီး အဓိက ဦးတည္ရေသာ 
အကဵိႂးစီးပၾားသည ္တႎိုင္ငံလံုး အတိုင္းတာ (ဗဟို) ဴဖစ္သည္၅ 

ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ္အရ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးေသာ တဴပည္ေထာင္စ ု စနစ ္ ႎိုင္ငံကို ဗဟိုဦးစီး 
ခဵႂပ္ကိုင္မႁ သင့္တင့္ေသာ ႎိုင္ငံ (Decentralized State) ဟုလည္း ေခၞသည္၅ ယႎိူုက္တက္ကင္းဒမ္း၄ 
နယ္သာလန္၄ စပိန္၄ အီတလီ စသည္ ့ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ ပံုစံဴဖင္ ့ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးေသာ 
ဗဟိုဦးစီး ခဵႂပ္ကိုင္မႁ သင့္တင့္သည္ ့တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ 



[13] 
 

(ခ) ေပၝင္းကးူထားမႁ စနစ ္
ေပၝင္းကးူထားမႁ စနစ ္ ဆိုသည္မႀာ ဗဟိုအစိုးရႎႀင္ ့ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵားသည ္ အာဏာကဵင္ ့

သံုးဴခင္းႎႀင္ ့ ဗဟိ ု အစုိးရ၉ ေပၞလစီကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴခင္းတိုႛတၾင ္ ပးူေပၝင္း၇ လုပ္ေဆာင္ဴခင္း 
စနစ္ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ဤသိုႛေသာ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဗဟိုႎႀင့္ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား ပးူတၾဲ 
ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ ႟ံုးမဵား (perzect) ရႀိဳကသည္၅ ဤတဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ထေဲရးဝန္႒ကီး 
ဌာနသည ္ မဴဖစ္မေန ရႀိတတ္႓ပီး အဆိုပၝ ပးူတၾဲ ဖၾင့္လႀစ္ထားသည္ ့ ႟ံုးမဵားက အဆိုပၝ ဴပည္ထေဲရး ဝန္႒ကီး 
ဌာနသိုႛ အစီရင္ခံ တင္ဴပဴခင္း စနစ ္ ရႀိဳကသည္၅ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံတၾင ္ ထိုပးူတၾဲ႟ံုးမဵားမႀ အရာရႀိမဵားကိ ု
(Commissioner of the Public) ဟု ေခၞဳကသည္၅ ထိုအရာရႀ ိ မဵားသည ္ ေဒသႎၩရ အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
ယႎၩရားမဵားကိ ု ႒ကီးဳကပ္ဴခင္းထက ္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က  ဵပၝဝင္ လုပ္ေဆာင္ဳကသည္၅ ထိုအရာရႀိမဵားသည ္ဗဟို 
အစိုးရရႀ ိႎိုင္ငံေရးသမားမဵား၉ ဦးေဆာင္မႁႎႀင္ ့လၾမ္းမိုးမႁ ေအာက္တၾင္သာ လုပ္ေဆာင္ရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ေပၝင္းကးူထားမႁ စနစ္အရ အာဏာကဵင့္သံုးေသာ တဴပည္ေထာင ္ စနစ္ ႎိုင္ငံမဵားကိ ု "ဗဟိ ု ဦးစီး 
ခဵႂပ္ကိုင္မႁ တင္းဳကပ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵား (Centralized States)" ဟုလည္း ေခၞသည္၅ ဴပင္သစ၄္ လဇူင္ဘတ္၄ 
ဒိန္းမတ္၄ ဂဵပန ္ စသည္ ့ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ဗဟိ ု ဦးစီးခဵႂပ္ကိုင္မႁ တင္းဳကပ္ေသာ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံမဵား 
ဴဖစ္သည္၅ ျ၃၁ှ၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္လည္း ဗဟို ဦးစီးခဵႂပ္ကိုင္မႁ တင္းဳကပ္ေသာ 
တဴပည္ေထာင ္ စနစ္ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ေဒသႎၩရ အစိုးရ အဴဖစ္ 
႟ႁဴမင္ႎိုင္ေသာ ဴပည္နယ္၄ တိုင္း၄ ႓မိႂႚနယ္၄ ရပ္ကၾက္၄ ေကဵး႟ၾာ ေကာင္စီမဵား ရႀိေသာ္လည္း ၈တိုႛသည ္ႎႀစ္သၾယ္ 
ဴဖစ္မႁ စနစ္ကဲ့သိုႛ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ကိ ုလၾတ္လပ္စၾာ ကဵင့္သံုးခၾင္ ့မရႀိဘ ဲအဆင့္ဆင္ ့လၿမ္းမိုမႁအရ အဆင့္တိုင္းတၾင ္
ဗဟိ ု အစိုးရမႀပင္ လၿမ္းမိုး ခဵႂပ္ကိုင္ ခံထားရသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ထိုစနစ္သည ္ ေပၝင္းကးူထားေသာ စနစ္အရ 
အာဏာ ကဵင့္သံုးဴခင္းသာဴဖစ္၇ ဗဟိုဦးစီးခဵႂပ္ကိုင္မႁ တင္းဳကပ္ေသာ တဴပည္ေထာင ္စနစ ္ႎိုင္ငံသာ ဴဖစ္သည္၅ 
ႎႀစ္သၾယ္ဴဖစ္မႁ စနစ္ ရႀိေသာ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေစ၄ ေပၝင္းကးူထားမႁ စနစ ္ရႀိေသာ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေစ၄ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵား 

အားလံုးသည ္ဗဟို အစိုးရ၉ ေငၾေဳကး ေထာက္ပ့ံမႁႎႀင္ ့ရပ္တည္ဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး ဗဟို အစိုးရ၉ ကိုယ္စား ေပၞလစီမဵားကိ ု
အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႟ၾက္သည္ ့ ေနရာတၾင ္ အတတူပူင္ ဴဖစ္ေလသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ 
စနစ္တၾင ္ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵား၉ ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵားက အာဏာမဵား ကဵင့္သံုးရာတၾင ္ဗဟိ ုအစိုးရ၉ 
အကဵိႂးစီးပၾားကိုသာ အဓိကထား ဦးတည ္ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

တဴပည္ေထာင ္စနစ ္ ႎိုင္ငံမဵား တည္ေထာင္ရဴခင္း၉ အဓိက အေဳကာင္းဴပခဵက ္တခုမႀာ တႎိုင္ငံလံုး အတိုင္း 
အတာဴဖင္ ့ေဒသအလိုက္ ဴဖစ္ေစ၄ ႎိုင္ငံသား တဦးခဵင္း အလိုက ္ ဴဖစ္ေစ အားလံုး တန္းတညူီမ႖မႁ ရႀိေစရန္ ဴဖစ္သည္၅ 
ထိုႎိုင္ငံေတာ ္ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေသာ ေဒသႎၩရ အစိုးရ အားလံုးသည ္ဗဟိ ုအစိုးရ၉ ဦးေဆာင္မႁေအာက္တၾင ္မႁဝၝဒမဵားကို 
တေဴပးည ီလိုက္လံ အေကာင္ထည ္ေဖာ္ဴခင္းႎႀင္ ့ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း ဴပႂလုပ္ဳကရသည္၅ 
 

ြ၅ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း (Confederation) 
 
ႎိုင္ငံမဵား အခဵင္းခဵင္း အဳကား အကဵႂိးစီးပၾား အတၾက ္ စုေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရန ္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္ ့ အဖၾဲႚအစည္းကိ ု
"ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း" ဟု ေခၞသည္၅ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္းတၾင ္ ပၝဝင္ေသာ ႎုိင္ငံမဵားသည ္ အခဵႂပ ္
အဴခာပိုင ္ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံ တခုတည္းက မစၾမ္းေဆာင္ႎိုင္ေသာ ကိစၤကိ ု စုေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရနအ္တၾက ္
ဴဖစ္ေစ၄ ထိုသုိႛ စုေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းေဳကာင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အကဵႂိးစီးပၾားကိ ု ပိုမို ဴဖစ္ထၾန္းေစရနအ္တၾက္ ဴဖစ္ေစ 
ရည္႟ၾယ္၇ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁကိ ု ထိခိုက္ဴခင္း မရႀိေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့
အာဏာမဵားကိုသာ အဖၾဲႚ႒ကီးက ေဆာင္႟ၾက္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 

အဴပန္အလႀန ္ အားဴဖင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုတၾင္ အဖၾဲႚဝင္မဵား ပၝဝင္ဳက႓ပီး ထိုဴပည္ေထာင္စ ု
႒ကီးက ကဵင့္သံုးႎိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့အာဏာမဵားသည ္အဖၾဲႚဝင္မဵား အေပၞ လၾမ္းမိုးမႁ မရႀိလ႖င္ ဴဖစ္ေစ၄ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ 
ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္အရသာ လုပ္ေဆာင္ရလ႖င ္ ဴဖစ္ေစ ထိုႎိုင္ငံ၉ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုစံမႀာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ မဟုတ္ 
ေတာ့ဘ ဲ ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္းသာ ဴဖစ္ေတာ့သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း၉ ဝိေသသ 
ႎႀစ္ရပ္မႀာ - 

(က) အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္ေနဴခင္း၄ 
(ခ) အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အရသာ အဖၾဲႚ႒ကီးတၾင္ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာ ကဵင့္သံုးႎိုင္ဴခင္း၄ 

ထိုႛေဳကာင္ ့ဗဟိုခဵႂပ္ကိုင္မႁ အလၾန္အမင္း ေလဵာ့ရေဲနဴခင္းတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 
ပထမဦးဆံုးေသာ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း 



[14] 
 

 
ျ၂ ရာစု၉ ဒုတိယ ႎႀစ္ဝက္မဵား အတၾင္း ေဴမာက္အေမရိကတိုက ္(ယခု အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စ)ု ရႀ ိႎိုင္ငံ 

ျွ ခုတိုႛသည ္ နယ္ခဵႚဲ အဂႆလိပ္တိုႛ၉ လက္ေအာက္မႀ လၾတ္ေဴမာက္ရန ္ တိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့ဳကသည္၅ ထိုဴပည္ေထာင ္ ျွ 
ခုတိုႛသည ္အကၾဲကၾဲ အဴပားဴပားဴဖင္ ့အဂႆလိပ္တိုႛအား ေတာ္လႀန္ခဲ့ရာ မေအာင္ဴမင္ခဲ့သဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္မဵား အခဵင္းခဵင္း 
တက္ညီလက္ညီဴဖင္ ့ စုေပၝင္း ေတာ္လႀန္မႀ ေအာင္ပၾဲရႎိုင္မည္ကိ ု သိရႀိလာေသာ အခၝ ဴပည္ေထာင္မဵား အားလံုး 
တက္ေရာက္လာေသာ ညီလာခံ႒ကီး တခုကိ ု ကဵင္းပခဲ့သည္၅ ထိုညီလာခံ႒ကီးတၾင ္ ဴပည္ေထာင္ေပၝင္း ျွ ခု စုေပၝင္း 
ဖၾဲႚစည္းရန ္သေဘာတ ူဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကသည္၅ 

သိုႛဴ ဖင္ ့ ဴပည္ေထာင ္ ျွ ခုကို စုေပၝင္း လိုက္ဳက႓ပီး အခဵိႂႚေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင္ ့ အာဏာမဵားကိ ု အဖၾဲႚ႒ကီးသိုႛ 
လၿအဲပ္ လိုက္ဳကသည္၅ ရည္႟ၾယ္ခဵက္မႀာ ႎိုင္ငံ တခုခဵင္း အဂႆလိပ္ကိ ုေတာ္လႀန္ရာ မေအာင္ဴမင ္သဴဖင္ ့အမဵားစုေပၝင္း 
ေတာ္လႀန္ဴခင္းဴဖင္ ့ ေအာင္ပၾဲရယရူန ္ ဴဖစ္သည္၅ သိုႛေသာ္ အဖၾဲႚ႒ကီးသိုႛ လၿအဲပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင္ ့ အာဏာမႀာ 
ကဵဥ္းေဴမာင္းလၾန္းသည္ ့ အဴပင ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အရသာ အာဏာမဵား ကဵင့္သံုးႎိုင္သဴဖင္ ့ ထိေရာက္စၾာ 
အလုပ္လုပ္ႎိုင္ေသာ အဖၾဲႚ႒ကီး မဴဖစ္ခဲ့ေပ၅ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵား၉ အာဏာ (ထိုအခဵိန္က ထိုႎိုင္ငံမဵား အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာ ပိုင ္ မပိုင္ကိ ု မဆိုလိုပၝ) ကို မထိခိုက္ေစဘ ဲ ေဆာင္႟ၾက္ရသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ထိုအဖၾဲႚ႒ကီးသည ္ ႎိုင္ငံမဵား 
စုဖၾဲႚဴခင္း (ဝၝ) ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ 
 

ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း၉ အားနည္းခဵက္ 
 

ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း အဖၾဲႚ႒ကီးသည္ အရာရာကိ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အရသာ 
လုပ္ေဆာင္ရသဴဖင္ ့ အဖၾဲႚဝင္ တဦးခဵင္းစီ၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု ဴဖစ္ထၾန္း တန္ရာသည္ဟ ု ယဆူေသာ္လည္း အဖၾဲႚ႒ကီး 
တခုလံုး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိုမ ူ ထိေရာက္စၾာ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဴပႂႎိုင္ပၝ၅ သိႛုဴ ဖစ္၇ 
အေမရိကတိုက္ရႀ ိ ဴပည္ေထင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း အဖၾဲႚ႒ကီး၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္ အဖၾဲႚ႒ကီး တခုလံုး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု
အမႀန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္မည္ ့ နည္းလမ္းမဵားကိ ု ရႀာဳကံရာမႀ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္းမႀသည ္ ႎိုင္ငံေရး 
စုေပၝင္းမႁႎႀင္ ့ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ ပို၇ အားေကာင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ အဴဖစ္သိုႛ ေဴပာင္းလ ဲဖၾဲႚစည္း 
လိုက္ဳကသည္၅ 

 
ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း အမဵိႂးမဵိႂးကိ ုေလ့လာဴခင္း 

 
ကမာေၲပၞရႀ ိ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ရည္႟ၾယ္ခဵက ္ အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ အုပ္စုမဵား ဖၾဲႚစည္းထား 

တတ္ဳကသည္၅ ထိုသိုႛ အုပ္စုဖၾဲႚဴခင္းကိ ု ဳကည့္လ႖င ္ စီးပၾားေရး အရ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ၄ ႎိုင္ငံေရးအရ ပးူေပၝင္း 
ေဆာင္႟ၾကမ္ႁ၄ လံုဴခံႂေရးအရ ပးူေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ တခုခုကိ ု အေဴခခံ႓ပီး ဖၾဲႚစည္း ထားတတ္ဳကသည္၅ တိုးတက္ 
ေအာင္ဴမင္မႁကိ ု ဳကည့္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းတၾင ္ စီးပၾားေရး၄ ႎိုင္ငံေရး၄ လံုဴခံႂေရး စသည္ ့ အရာကိစၤ အားလံုးကိ ု ပးူေပၝင္း 
ေဆာင္႟ၾက္ေသာ ကဵစ္လစ္ ခိုင္မာသည္ ့ ႎိုင္ငံ တခု သိုႛမဟုတ ္အဖၾဲႚ တခု အဴဖစ္ ေဴပာင္းလ ဲသၾားတတ္သည္၅ အခဵိႂႚ 
အုပ္စုမဵားသည ္ ခဵိနႛဲ႓ပီး ႓ပိႂကၾဲသၾားဴခင္းမဵားလည္း ရႀိသည္၅ ကမာ ၲ အုပ္စု႒ကီးမဵား၄ တနည္းအားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္မဵား 
စုေပၝင္းထားေသာ အဖၾဲႚ႒ကီးမဵား အနက္မႀ အခဵိႂႚမႀာ ေအာက္ပၝတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 

လံုဴခံႂေရး အေဴခခံ လိုအပ္ခဵက ္ အရ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ အဖၾဲႚ႒ကီး ႎႀစ္ခုဴဖစ္သည္ ့ ေဴမာက္အတၨလန္တိတ ္
အဖၾဲႚ႒ကီး (NATO) ႎႀင္ ့ ဝၝေဆာ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚ (Warsaw Pact) ႎႀစ္ခုသည္ ႎိုင္ငံေရး အယဝူၝဒ ႓ပိႂင္မႁကို အေဴခခံ၇ 
ေပၞေပၝက္လာသည္၅ ျ၃၃ဝ ခုႎႀစ္ ပတ္ဝန္းကဵင္က ဆိုဗီယက ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ႎိုင္ငံမဵား တစတစ 
႓ပိႂကၾဲဴ ခင္းႎႀင္ ့ အတူ ကၾန္ဴမႃနစ ္ အုပ္စုဴဖစ္ေသာ ဝၝေဆာ အုပ္စုကိ ု ျ၃၃ဝ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ျွ ရက္ေနႛတၾင ္ တရားဝင္ 
ဖဵက္သိမ္းခဲ့သည္၅ 

ဝၝေဆာ စစ္အုပ္စ ု ဖဵက္သိမ္းဴခင္းႎႀင္ ့ အတူ အသစ္ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္လာေသာ ကမာအၲုပ္စုု႒ကီး တခုမႀာ 
လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵား၉ ဓနဟာယ အဖၾဲႚ (Commonwealth of Independent State - CIS) အမည္ရႀ ိ
အဖၾဲႚ႒ကီးပင္ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့CIS အဖၾဲႚ႒ကီးသည ္အေဟာင္းကိ ုဴပႂဴပင္ ဖၾဲႚစည္းလိုက္ေသာ အဖၾဲႚဟု ဆိုႎိုင္ပၝသည္၅ 
မလူက ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာငစ္ု၉ သမၳတႎိုင္ငံ ဴဖစ္ခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံမဵား အဴဖစ္ ေပၞလာဳကသည္၅ ညႃကလီးယား 
လက္နက ္ထိန္းခဵႂပ္ေရး ကိစၤ၄ အခဵိႂႚ ကိစၤမဵားတၾင ္ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရန ္လိုအပ္ေသးသဴဖင္ ့CIS အဖၾဲႚ႒ကီးကို ျ၃၃ဝ 
ခုႎႀစ္၄ ႎိုဝင္ဘာလတၾင ္ စတင ္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္၅ အသၾင္ကးူေဴပာင္းေရး ကာလတၾင္ CIS အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံေတၾ 
အခဵင္းခဵင္းဳကား ဴပႍနာ ႟ႁပ္ေထၾးမႁေဳကာင္ ့ခဵိနႛဲနႛဲ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ႒ကီး ဴဖစ္ေနသည္၅ 
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အဴခား ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ႒ကီး တခုမႀာ ႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ ဴဖစ္သည္၅ ႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ 
(British Commonwealth) ဆိုေသာ ေဝၝဟာရကိ ု ျ၃ ရာစ ု ကတည္းက စတင ္ အသံုးဴပႂခဲ့ေသာ္လည္း အခိုင္အမာ 
ဖၾဲႚစည္းသည္မႀာ ဒုတိယကမာစၲစ ္ အ႓ပီး အထးူသဴဖင္ ့ အိႎိၬယႎႀင္ ့ ပၝကစၤတန ္ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီး ကာလ ဴဖစ္သည္၅ 
ကမာတၲၾင္ ေနမဝင ္ အင္ပၝယာဟု ေ႔ကးေဳကာ္ခဲ့ေသာ ႓ဗိတိသ႖ အင္ပၝယာ႒ကီး ကဵဆံုးခဵိန ္ ေရာက္ေသာအခၝ 
အင္ပၝယာ၉ ဂုဏ္သိကၡာကိ ု တမဵိႂး ေဴပာင္းလ႓ဲပီး ထိန္းသိမ္းလိုေသာ ႓ဗိတိသ႖ လမူဵိႂးမဵားသည ္ တခဵိန္က ၈တိုႛ၉ 
ကိုလိုန ီ ဴဖစ္ခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံမဵားကိ ုေပၝင္း၇ ႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚကို ဖၾဲႚစည္းလိုက္ဳကသည္၅ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ၉ 
ဦးေသ႖ာင္အဴဖစ ္႓ဗိတိသ႖ႎိုင္ငံ ဘုရင္မ႒ကီးကိ ုအသိအမႀတ္ ဴပႂထားသည္၅ အခဵိႂႚ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵား သည္ 
၈တိုႛ၉ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ႎိုင္ငံဦးေသ႖ာင ္ အဴဖစ ္ သမၳတကို မထားဘ ဲ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ၉ ဦးေသ႖ာင ္ ႓ဗိတိန္ 
ဘုရင္မ႒ကီးကိ ု သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ဥပမာ - ဳသစေဳတလဵႎိုင္ငံႎႀင္ ့ ကေနဒၝႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ အိႎိၬယ၄ ပၝကစၤတန္ 
ႎိုင္ငံမဵားတၾင္မ ူ၈တိုႛ၉ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္သမၳတကို ႎိုင္ငံဦးေသ႖ာင ္အဴဖစ ္ထားရႀိသည္၅ 

အဴခား ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း တခုမႀာ ျ၃၀၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ဖၾဲႚစည္း ထေူထာင္ခဲ့ေသာ အေရႀႚေတာင္အာရႀ 
ႎိုင္ငံမဵား အသင္း (ASEAN) ဴဖစ္သည္၅ အဓိက အားဴဖင္ ့ ေဒသအတၾင္း စီးပၾားေရး ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ရန ္
ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵားထက ္ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ ပို၇ အားေကာင္းသည္၅ ျ၃၂ဝ 
ခုႎႀစ္ ေနာက္ပိုင္းတၾင ္ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵား အသင္း၉ စီးပၾားေရးသည ္ အဴခား တတိယ ႎိုင္ငံမဵားထက ္
တိုးတက္ လ႖င္ဴမန္ခဲ့သည္၅ ASEAN အသင္းဝင ္ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ႎိုင္ငံေရးတၾင္ပၝ စည္းလံုး ညီႌၾတ္စၾာ 
ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကသည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၄ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ေပၞေပၝက္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ အံု႔ကမႁသည ္
ASEAN အသင္း႒ကီးကိ ု ပို၇ စည္းလံုးေစခဲ့သည္၅ ASEAN အသင္းဝင ္ ႎိုင္ငံ အားလံုးလိုလိုသည ္ စစ္တပ္က ပံုစံ 
အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံေရးကိ ု လၿမ္းမိုး ေနတတ္သည္၅ ဴမန္မာဴပည ္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႁသည ္ ASEAN ႎိုင္ငံမဵားကိ ု
ေကဵာ္လၾန္ကာ ဒီမိုကေရစီ ဴပည့္ဝေသာ အေနာက္ႎိုင္ငံမဵားႎႀင္ ့ရင္ေဘာင္တန္းႎိုင္သည္ ့ဒီမိုကေရစီမဵိႂး ဴဖစ္သည္၅ 

လသိူ အမဵားဆံုးဴဖစ္ေသာ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း တခုမႀာ ဥေရာပ ပးူေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး အဖၾဲႚဟု 
အဓိပၯၝယ္ရေသာ EC ေခၞ (European Community ) ဴဖစ္သည္၅ EC ဟု လသိူမဵားေသာ အဖၾဲႚ႒ကီးသည ္ စီးပၾားေရး 
ဆိုင္ရာ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ေရး အဖၾဲႚဴဖစ္ေသာ ဥေရာပ ေကဵာက္မီးေသၾးႎႀင္ ့သံမဏိဆိုင္ရာ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ေရး 
အဖၾဲႚ (ECSC)၄ ဥေရာပ ဘံုေဈးအဖၾဲႚ (EEC)၄ ဥေရာပ အဏုဴမႃ စၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ေရး အဖၾဲႚ (EAEC) 
ဟေူသာ အဖၾဲႚ႒ကီး ွ ခု ပၝဝင္သည္၅ ျ၃ဿြ ခုႎႀစ္တၾင္ ECSC ကို အဖၾဲႚဝင္ ၀ ႎိုင္ငံဴဖင္ ့စတင္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္၅ စီးပၾားေရး 
ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁမဵား ရခဲ့သည္၅ ထိုအခၝ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၤရပ္မဵားတၾင္ပၝ ပးူေပၝင္း 
ေဆာင္႟ၾက ္လာဳကသည္၅ ေအာင္ဴမင္မႁမဵားလည္း အထးူ တိုးတက ္လာခဲ့သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့EC အဖၾဲႚ႒ကီးသည ္သာမန ္
ေလဵာ့တိေလဵာ့ရ ဲ အဖၾဲႚ မဟုတ္ေတာ့ဘ ဲ စီးပၾားေရး၄ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤရပ္မဵားတၾင ္ ထိေရာက္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေသာ 
အဖၾဲႚ႒ကီး ဴဖစ္လာသည္၅ ၈၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္႟ၾက္ရန ္မၸိႂင္႒ကီး ှ ခုကို ဖၾဲႛ စည္းထားသည္၅ ၈တိုႛမႀာ 
ဥေရာပ ပၝလီမန္၄ ဥေရာပ ေကာင္မရႀင္၄ ဝန္႒ကီးမဵား ေကာင္စီႎႀင္ ့ဥေရာပ တရား႟ံုးတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး ေပၞလစီကိ ု
အဖၾဲႚဝင္ ျြ ႎုိင္ငံလံုး အတၾက္ တမဵိႂးတည္း ခဵမႀတ္သည္၅ ယခုအခၝ EC ကို ႎိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုစည္းလံုး ညီႌၾတ္ေသာ 
ဥေရာပသမဂၢ ေခၞ European Union (EU) အဴဖစ္ ေဴပာင္းလ ဲဖၾဲႚစည္းခဲ့႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ 

ျ၂ျဿ ခုႎႀစ္မႀ ျ၂ှ၂ ခုႎႀစ္ အထိ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၉ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုစံသည ္ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢသည္လည္း ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢကိ ု ႎိုင္ငံမဵား 
က တခုခုခဵင္း မစၾမ္းေဆာင္ႎိုင္ေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင္ ့လံုဴခံႂေရးဆိုင္ရာ ကိစၤမဵားကိ ုစုေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန ္အတၾက္ 
လည္းေကာင္း၄ ထိုသိုႛ စုေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းဴဖင္ ့ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵား၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု ဴမၟင့္တင္ရန ္ လည္းေကာင္း၄ 
ရည္႟ၾယ္၇ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းဴဖစ္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵားအားလံုးသည ္အခဵႂပ္အဴခာအာဏာပိုင္ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္ ့
အေလဵာက ္မိမိႎိုင္ငံ၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကိ ုထိခိုက္ဴခင္း မရႀိေသာ အာဏာမဵားကိုသာ ကုလသမဂၢထံတၾင ္လၿအဲပ္ 
ထားဳကသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း၉ အာဏာပိုင ္အဖၾဲႚကို အစိုးရ အသိအမႀတ္ ဴပႂဴခင္းထက ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာ 
ပိုင ္ ႎိုင္ငံမဵား အဳကား သေဘာ တညူီမႁမဵား (Covenants)၄ စာခဵႂပ္မဵား (Treaties) အရ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ႎိုင္ငံေရး 
အဖၾဲႚအစည္းမဵား ဴဖစ္သည္ဟ ုႎိုင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀင္မဵားက လက္ခံထားဳကသည္၅ 
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အခန္း (ွ)၄ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံေတာ ္

 

အမဵိႂးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းႎႀင္ ့တုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵားသည့္ 
႓ငိမ္းခဵမ္း ဖၾံႚ႓ဖိႂး တုိးတက္ေသာ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ ္

တည္ေထာင္ဳကမည ္ဟေူသာ သႎၮိႉာန္ဴဖင္ ့အဂႆလိပ္တုိႛ လက္ေအာက္မႀ အတတူကၾ 
လၾတ္လပ္ေရး ရယခူဲ့ဳကသည၅္
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အခန္း (ွ)၄ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံေတာ ္
 
ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ အမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္ဴခင္းေဳကာင္ ့ ၈တိုႛ၉ ေမၾးရာပၝ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင္ ့ ရသင့္ 
ရထိုက္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကိ ုေဖာ္ေဆာင္ခၾင္ ့ေပးရန္အတၾက ္ ဴဖစ္ေစ၄ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ုေဖာ္ေဆာင ္
ႎိုင္ရန ္စနစ္တကဵ အာဏာခၾဲေဝ အုပ္ခဵႂပ္ေသာ အဖၾဲႚဝင္မဵားဴဖင္ ့စုေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းထားသည္ ့ ႎိုင္ငံေတာ ္ တည္ေဆာက ္
ေရးအတၾက္ ဴဖစ္ေစ၄ ႎႀစ္မဵိႂးစလံုး ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင္ ့ဴဖစ္ေစ၄ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံေတာ္ကိ ုဖၾဲႚစည္းဳကသည္၅ 

ထိုႛေဳကာင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေတာ ္ ဆိုသည္မႀာ ကၾဲဴ ပား ဴခားနားစၾာ တည္ရႀိေနေသာ ပထဝီ အေနအထား 
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၄ ယဥ္ေကဵးမႁ ဓေလ့ထံုးစံ၄ ဘာသာစကား၄ စာေပ၄ သမိုင္းေဳကာင္း စသည္ ့ အမဵိႂးသား လကၡမဵား 
အရ ကၾဲဴ ပားဴခားနားစၾာ တည္ရႀိေနေသာ လမူဵိႂးမဵား၉ နယ္ေဴမမဵားကိုလည္းေကာင္း၄ ပစၤႂပၯန ္အေဴခအေနအေပၞ မတူည္ 
၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား (သမၳတႎိုင္ငံ၄ ဴပည္နယ္၄ ကန္တၾန္၄ စသည္ဴဖင္)့ သတ္မႀတ္၇ ၈တိုႛအားလံုး တညူီသည္ ့
အကဵိႂးစီးပၾား အတၾက္ စုစည္းကာ စနစ္တကဵ ဖၾဲႚစည္းထားသည္ ့ ႎိုင္ငံေတာ္၉ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုစံတရပ္ ဴဖစ္ေပသည္၅ 
၈ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေတာ္တၾင ္ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ၉ အာဏာ႒ကီး ွ ရပ္ဴဖစ္ေသာ ဥပေဒေရးအာဏာ၄ အုပ္ခဵႂပ္ 
ေရးအာဏာ၄ တရားစီရင္ေရးအာဏာမဵားကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အကဵိႂးစီးပၾား အတၾက္လည္းေကာင္း၄ ဴပည ္
ေထာင္စု႒ကီး၉ အကဵိႂးစီးပၾား အတၾက္လည္းေကာင္း ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စုအဖၾဲႚဝင ္အစိုးရမဵားအဳကား 
႒ကိႂတင ္သေဘာတ ူသတ္မႀတ္ခဵက္ဴဖင္ ့ခၾဲေဝ ကဵင့္သံုး အုပ္ခဵႂပ္ေသာ စနစ္ ရႀိသည္၅ 
 

ျ၅ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ဴခင္း၉ အစ 
 
လမူဵိႂးမဵား ႎိုင္ငံ ဴဖစ္လာဴခင္း (Nation State) သေဘာတရား အရ လမူဵိႂးတိုင္း ႎိုင္ငံေတာ ္ တည္ေဆာက္ရန ္
႒ကိႂးပမ္းႎိုင္ခၾင့္၄ တည္ေထာင္ခၾင္ ့ အခၾင့္အေရး ရႀိပၝလဵက ္ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္ေနေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံကိ ု ဖၾဲႚစည္းရပၝသနည္း၅ အခဵိႂႚ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ လမူဵိႂးေရး အရလည္း ကၾဲဴ ပားဴခားနားမႁ 
မပၝရႀိဘလဲဵက္ ႎိုင္ငံမဵားကိ ုစုေပၝင္း႓ပီး မိမိတိုႛ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁကိ ုအဆင့္ေလ႖ာ့ခဵကာ ႎိုင္ငံ႒ကီး တခုတည္း၆ 
စုေပၝင္း ပၝဝင္ေနဳကသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုအဘယ့္ေဳကာင့ ္တည္ေဆာက္ရပၝသနည္း၅ 

ေယဘုယဵကဵသည္ ့ တခုတည္းေသာ အေဴဖမႀာ ထိုသိုႛ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းဴခင္းသည ္ တသီးတဴခား အခဵႂပ္ 
အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံအေနဴဖင္ ့ ရပ္တည္ဴခင္းထက ္ မိမိတိုႛ လအူဖၾဲႚအစည္းအတၾက ္ ပို၇ အကဵိႂးအဴမတ္ရႀိဴခင္း 
ေဳကာင့္ပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀင္ Riker က သူ ေရးသားသည္ ့ (Federalism, 1975) အမည္ရႀ ိ
စာတမ္းတၾင ္"ႎိုင္ငံဴခား တိုင္းဴပည္မဵား၉ ကဵႃးေကဵာ္မႁကိ ုခံရလ႖င ္ ဴဖစ္ေစ၄ ကဵႃးေကဵာ ္ခံရႎိုင္သည္ဟ ုယဆူေသာ အခၝ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရးမႀာ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္သည"္ ဟု ေရးသားခဲ့ဖးူသည္၅ ဤသာဓကမဵိႂး ကမာေၲပၞ 
တၾင္ ပထမဦးဆံုး အဴဖစ္ အေမရကိန္ ဴပည္ေထာင္စ ုစတင ္ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္စဥ္က အထင္အရႀား ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရသည္၅ 
အဂႆလိပ ္နယ္ခဵႚဲမဵားကိ ုတသီးတဴခား ႎိုင္ငံ တခုစီ အေနဴဖင္ ့ဆန္ႛႛကဵင ္ေတာ္လႀန္ရာ ေအာင္ဴမင္မႁ မရသဴဖင္ ့အားလံုး 
စုေပၝင္း ေတာ္လႀန္ပၝက ေအာင္ဴမင္လာသည္ ့အေဴခအေနကိ ုသိလာဳကေသာ ႎိုင္ငံ (ေနာင္အခၝ ဴပညန္ယ္) ျွ ခုသည ္
အဂႆလိပ္ကို စုေပၝင္း တိုက္ခိုက္ဳကသည္၅ ထိုအဆင့္သည ္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္ရဴခင္း၉ 
အစကနဦး ဴဖစ္သည္၅ 

ကေနဒၝႎိုင္ငံ၄ အိႎိၬယႎိုင္ငံ၄ ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎုိင္ငံတိုႛတၾင ္ လမူဵိႂးအသီးသီး စုေပၝင္း ေနထိုင္ဳကေသာ္လည္း 
သက္ဆိုင္ရာ လမူဵိႂး အသီးသီး၉ ႎိုင္ငံမဵား အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္းသၾားဴခင္း မရႀိသည္မႀာလည္း ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
အတၾင္း စုေပၝင္း ေနထိုင္မႁေဳကာင္ ့လမူဵိႂး အသီးသီး အတၾက္ ပို၇ အကဵိႂးရႀိဴခင္းေဳကာင့္ပင ္ဴဖစ္သည္၅ 

ထိုႛေဳကာင္ ့ အခဵိႂႚ ႎိုင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀင္မဵားက မိမိ အကဵိႂးအဴမတ္ကိ ု ရည္ေမ႖ာ္၇ အခၾင့္အေရး အခဵိႂႚကို 
လက္ေဴမၟာက ္ အ႟ံႁးေပးသည္၅ ေထာင္ကို ဴမင္၇ ရာကို စၾန္ႛသည ္ ဆိုသည္ ့ စကားကဲ့သိုႛပင ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း တင္စား 
ဳကသည္၅ 
 

ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားအား အုပ္စုခၾဲဴ ခင္း 
 

ကမာေၲပၞတၾင္ ယခုအခၝ ႎိုင္ငံေပၝင္း ျ၂ဝ ခန္ႛ ရႀိသည့္အနက ္ ြဝ ေကဵာ္ခန္ႛသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ သိုႛရာတၾင ္ကမာေၲဴမ ပမာဏ၉ ထက္ဝက္ေကဵာ္ကိ ုထိုႎိုင္ငံ ြဝ ေကဵာ္က ေနရာယထူားသည္၅ 
ဥပမာ - ကမာေၲပၞတၾင္ ေဴမဧရိယာ အကဵယ္ဝန္းဆံုး ႎိုင္ငံ ေဴခာက္ခုအနက ္ ဳသစေဳတးလဵ၄ ဘရာဇီး၄ ကေနဒၝ၄ 
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အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ (ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္ အထိ) ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဿ ႎိုင္ငံတိုႛသည ္ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားကိ ုေအာက္ပၝအတိုင္း အုပ္စုခၾဲဴ ခား ေလ့လာႎိုင္သည္၅ 
(က) အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုပံုစံ - အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္

ကမာေၲပၞတၾင္ ပထမဦးဆံုး ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုတီထၾင္ေသာ ႎိုင္ငံလည္း ဴဖစ္သည္၅ 
(ခ) ႓ဗိတိသ႖ ကိုလိုနီေဟာင္းမဵား၉ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုပံုစံ - ဳသစေဳတးလဵ၄ ကေနဒၝ၄ အိႎိၬယ၄ 

ႎိုင္ဂဵီးရီးယားႎႀင္ ့အာဖရိက ကရစ္ဗီယံ ေဒသမဵားမႀ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ 
(ဂ) လက္တင ္ အေမရိကမႀ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ပံုစံ - အထးူသဴဖင္ ့ ဤႎိုင္ငံမဵာသည ္ ျ၃ 

ရာစုတၾင ္ လၾတ္လပ္ေရး ရဳက႓ပီး အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ဖက္ဒရယ ္ ပံုစံကိ ု မႀီဴငမ္းထားဴခင္းလည္း 
ဴဖစ္သည္၅ ဘရာဇီး၄ အာဂဵင္တီးနား၄ ဗင္နီဇၾဲလား၄ မကၠစီကို ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ 

(ဃ) ဥေရာပမႀ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ပံုစံ - ႎႀစ္အေတာ္ဳကာ ကတည္းက အစဥ္အလာတရပ ္
အေနဴဖင္ ့ ႎိုင္ငံေရးအရ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကဴခင္း ဴပႂလုပ္ရာမႀ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံအဴဖစ္ 
ေပၞေပၝက္လာဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

(င) ကၾန္ဴမႃနစ ္ႎိုင္ငံမဵားမႀ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုပံုစံ - အခဵိႂႚ ကၾန္ဴမႃနစ ္ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္လမူဵိႂးမဵား 
စုေပၝင္း ေနထိုင္မႁေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္း ထားဳကသည္၅ ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္အထိ 
ဆိုဗီယက္ဴပည္ေထာင္စု၄ ျ၃၃ြ ခုႎႀစ္အထိ ခဵက္ကိုစလိုဗက္ကီးယား၄ ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္အထိ ယဂိူုဆလားဗီးယားတိုႛ 
ဴဖစ္ဳကသည္၅ 

 
ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္းႎႀင္ ့ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိႁင္းယႀဥ္ခဵက ္

 

 
CONFEDERATION 

 
FEDERAL 

 

ျ၅ အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀာ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံမဵား 
ဴဖစ္ဳကသည္၅ 
 
ြ၅ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္ေသာ 
ႎိုင္ငံ တမဵိႂးသာ ရႀိတတ္သည္၅ 
 
 
ွ၅ အဖၾဲႚ႒ကီး တခုလံုး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု ရည္႟ၾယ္၇ 
ဖၾဲႚစည္းသည္၅ သိုႛရာတၾင ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ တခုဴခင္း 
အကဵိႂးစီးပၾားကိ ုအဓိက ထားရမည္၅ 
 
 
ှ၅ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အရသာ အဖၾဲႚ႒ကီးက 
လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့အာဏာကို ကဵင့္သံုးရသည္၅ 
 
 
ဿ၅ အဖၾဲႚ႒ကီး တခုလံုး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိုသာ 
ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင ္ထိေရာက္စၾာ မေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဘ ဲ
အားေပဵာ့တတ္သည္၅ 
၀၅ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ဝင္ေရာက္ဴခင္း၄ ႎႁတ္ထၾက္ဴခင္းတၾင ္
အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္သည ္အဓကိ ဴဖစ္သည္၅ 

 

ျ၅ အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္
ႎိုင္ငံတခု အတၾင္းမႀ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားသာ 
ဴဖစ္သည္၅ 
ြ၅ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ရေသာ၄ 
ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴပင ္ အဴခားဴပည ္ ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ 
အမဵိႂးမဵိႂ း ရႀိတတ္သည္၅ 
ွ၅ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလံုး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု
ရည္႟ၾယ္၇ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ အဖၾဲႚဝင္ တခုဴခင္းစီ၉ 
အကဵိႂးစီးပၾားကိ ု အာဏာခၾဲေဝမႁ ေဘာင္အတၾင္း၆ 
ေလးစား၇ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလံုး၉ 
အကဵိႂးစီးပၾားကိ ုဦးစားေပးရသည္၅ 
ှ၅ အာဏာခၾဲေဝမႁေဘာင ္ အတၾင္း ကဵေရာက္ေသာ 
ဴပည္ေထာငစ္ု၉ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာကိ ု
ဴပည္ေထာင္စုသည ္ မိမိ၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အတိုင္း 
လၾတ္လပ္စၾာ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 
ဿ၅ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလံုး အကဵိႂးကိ ုထိေရာက္စၾာ 
ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ပၝသည္၅ 
 
၀၅ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ဝင္ေရာက္ဴခင္း၄ ခၾဲထၾက္ဴခင္းသည ္
ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး၉ ဆံုးဴဖတ္ခဵကသ္ည ္အဓိက 
ဴဖစ္သည္၅ ဤကိစၤအတၾက ္အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ 
ဴပႉာန္းထားသည္၅  
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ြ၅ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား 
 
ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင ္သတ္မႀတ္ဴခင္း 
 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံကိ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားဴဖင္ ့ စုေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ ထိုဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ု ကမာေၲပၞရႀိ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ အဆင္ ့ အမဵိႂးမဵိႂး၄ အေခၞအေဝၞ အမဵိႂးမဵိႂး သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ အမဵားအားဴဖင္ ့ ကမာႛၲ 
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ရႀိေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားမႀာ - 

(က) သမၳတႎိုင္ငံမဵား (Republics) 
(ခ) ဴပည္နယ္မဵား (States) 
(ဂ) ကန္တၾန္မဵား (Cantons) 
(ဃ) ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခ႟ိုင္မဵား (Autonomous Provinces) 
(င) ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵား (Autonomous Regions) 
(စ) ဴပည္ေထာင္စ ုအထးူေဒသမဵား (Union Territories) 
(ဆ) လမူဵိႂးစ ုဧရိယာမဵား (National Areas) 

အထက္ပၝ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ တိုက္႟ိုက ္ ပးူေပၝင္းေသာ သိုႛမဟုတ ္ လိုအပ္ခဵက္အရ ထးူဴခား ဖၾဲႚစည္းထားရ 
ေသာ (ဥပမာ - လမူဵိႂးစ ု ဧရိယာမဵား) ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အဆင္ ့ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ဴဖစ္သည္၅ 
၈ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားေအာက္တၾင ္ ေဒသႎၩရအရ အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမဵား ခဵမႀတ္ႎိုင္ရန ္ ထပ္မံ၇ ခၾဲဴ ခမ္း 
စိတ္ဴဖာထားရသည္၅ ေကာင္စီ (County)၄ ႓မိႂႚနယ္ (Township)၄ ႓မိႂႚဴပ၄ ရပ္ကၾက ္ (Word) စသည္ဴဖင္ ့ အမဵိႂးမဵိႂး 
ဴဖစ္ဳကသည္၅ ၈တိုႛကို ဴပန္လည ္စုစည္းဴခင္းသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ တခု ဴဖစ္လာသည္၅ ကမာႛၲ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ု အဆင့္ကၾဲဴ ပားစၾာ သတ္မႀတ္ဴခင္းသည ္ မိမိႎိုင္ငံ၉ လိုအပ္ခဵက္အရ 
သတ္မႀတ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ မည္သည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဆို ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင့္သတ္မႀတ္ရာတၾင ္
ေအာက္ပၝ စနစ္မဵား အနက ္မိမိႎိုင္ငံႎႀင့္ သင့္ေတာ္ေသာ စနစ္ကိ ုအေဴခခံ အသံုးဴပႂဳကသည္၅ 

(က) ပထဝ ီအေနအထားကိ ုအေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင ္သတ္မႀတ္ဴခင္း 
ဤစနစ္အရ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ သတ္မႀတ္ဴခင္းကိ ု လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာ မရႀိေသာ 

ႎိုင္ငံမဵားတၾင္သာ ကဵင့္သံုးႎိုင္သည္၅ ႎိုင္ငံတခု အတၾင္းရႀ ိပထဝီ အေနအထား အေလဵာက ္တည္ရႀိေနေသာ 
ေဴမဴပန္ႛ လၾင္ဴပင္မဵား၄ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမဵား၄ ဴမစ္ေခဵာင္း အင္းအိုင္မဵား၄ ႓မိႂႚမဵားကိ ု အစၾဲဴ ပႂေသာ 
အမည္မဵား မႀည့္ေခၞဴခင္းႎႀင္ ့ ၈တိုႛကိ ု နယ္နိမိတ ္ သတ္မႀတ္ဴခင္းဴပႂလ႖င ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ 
ဴဖစ္လာသည္၅ ဤစနစ္ ကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင့္မႀာလည္း အမဵားအားဴဖင္ ့
တဆင္ ့ သိုႛမဟုတ ္ ႎႀစ္ဆင့္သာ ရႀိတတ္သည္၅ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ 
ဂဵာမဏီႎုိငငံ္၄ ဳသစေဳတးလဵ စသည္ ့ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ပထဝီ အေနအထားကိ ုအေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ 
ဴပည္နယ္မဵား အဴဖစ ္သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ 
(ခ) လမူဵိႂးေရးကိ ုအေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင ္သတ္မႀတ္ဴခင္း 

ကမာႛၲ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ အေတာ္မဵားမဵားတၾင ္ ဤစနစ္အရ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ 
သတ္မႀတ္ဴခင္းကိ ုကဵင့္သံုးဳကသည္၅ လမူႁေရး ဴပႍနာ ရႀိေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ကဵင့္သံုးေသာ စနစ္ဴဖစ္သဴဖင္ ့
ခက္ခစဲၾာ သတ္မႀတ္ရသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင့္မႀာလည္း ပထဝီ အေနအထားကိ ုအေဴခခံေသာ 
စနစ္ထက ္ပို၇ မဵားတတ္ပၝသည္၅ 
လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္ေသာ ဗဟုဝုဒ ္ လႛူအဖၾဲႛအစည္း (Plural Society) ရႀိသည္ ့ ႎိုင္ငံ တခုတၾင္ 

မတကူၾဲဴ ပားေသာ လမူဵိႂးမဵား၉ စည္းလံုး ညီႌၾတ္မႁ (Unity of Diversity) ရရႀိေစရန္ အတၾက္ လမူဵိႂးကိ ုအေဴခခံေသာမူ 
အရ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ထိုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အမည္မဵား အဴဖစ္ 
လမူဵႂိး အမည္ကိ ု အစၾဲဴ ပႂ၇ ေခၞေဝၞဳကသည္၅ ယဂိူုဆလားဗီးယား၄ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၄ အိႎိၬယ၄ ခဵက္ကို 
စလိုဗက္ကီးယား စေသာ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ လမူဵိႂးမဵားကိ ု အေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား သတ္မႀတ္ထားေသာ 
ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ ဆိုသည္မႀာ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ စုေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းမည္ ့
ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အမဵိႂးစားမဵားထမဲႀ အဆင့္ကို ဆိုလိုပၝသည္၅ 
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ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင ္သတ္မႀတ္ရန ္အေဴခအေန 
 

အထက္တၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ ္ သတ္မႀတ္ရန္ ေအာက္ပၝ အေဴခေနမဵားႎႀင္ ့
ညီႌၾတ္ရန ္ လိုအပ္သည္၅ သိုႛေသာ္ ဤအေဴခအေနမဵားသည ္ ေယဘုယ  ဵ အေဴခအေနမဵားသာ ဴဖစ္သည္၅ 
ထိုအေဴခအေနေပၞ မတူည္၇ အေသးစိတ ္သတ္မႀတ္ခဵက္ဴဖင္ ့ မိမိ ႎိုင္ငံမဵားႎႀင္ ့ကိုက္ညီေအာင ္ဖန္တီး ယူဳကရသည္၅ 
ေယဘုယဵ အေဴခအေနမဵားမႀာ ေအာက္ပၝတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 

(က) လမူဵႂိးႎႀင္ ့လဥူီးေရ 
ႎိုင္ငံတခု အတၾင္း အမဵိႂးသား လမူဵိႂး ေပၝင္းစံ ု စုေပၝင္း ေနထိငု္ဳကလ႖င ္ ထိုအမဵိႂးသား လမူဵိႂးမဵား 

အတၾက္ ၈တိုႛ၉ ေမၾးရာပၝ အခၾင့္အေရးမဵားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ခၾင့္ဴပႂရန္ႎႀင္ ့ ၈တိုႛ၉ အမဵိႂးသားေရး 
လကၡဏာမဵားႎႀင္ ့ညီႌၾတ္ေသာ လမူဵိႂးေရး အေဴခခံ ကၾဲဴ ပားခဵက္မဵားကိ ုအမဵားအကဵိႂးႎႀင္ ့ဆန္ႛကဵင္ဴခင္း မရႀိဘဲ 
လၾတ္လပ္စၾာ ေဖာ္ေဆာင္ခၾင့္ရရန ္ အတၾက္ ထိုအမဵိႂးသား လမူဵိႂးစုမဵား ေနထိုင္ရာ ေဒသကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ ္ သတ္မႀတ္ရန ္ လိုအပ္သည္၅ သိုႛရာတၾင ္ လဦူးေရ အားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင့္ 
တခုခု သတ္မႀတ္ႎိုင္သည္ ့ လဦူးေရ ရႀိရမည္၅ ထိုႛအဴပင ္ အမဵိႂးသားေရး လကၡဏာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင္ ့
ညီႌၾတ္ေသာ အမဵႂိးသား လမူဵိႂး ဴဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္၅ အခဵိႂႚ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ 
သတ္မႀတ္ေရး အတၾက္ လိုအပ္ေသာ လဦူးေရ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ရႀိဳကသည္၅ လမူဵိႂးေရး အေဴခခံ၇ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ေသာ ႎုိင္ငံ မဟုတ္လ႖င ္ ပထဝီ အေနအထားအရ အကဵယ္အဝန္း 
တခုအတၾင္း ေနထိုင္ဳကေသာ သတ္မႀတ ္ လဦူးေရ ရရႀိလ႖င္လည္း ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင့္ 
သတ္မႀတ္ႎုိင္သည္၅ 
(ခ) ပထဝ ီအေနအထား 

ပထဝီ အေနအထားကိ ုအေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း စနစ္တၾင္ ဴဖစ္ေစ၄ လမူဵိႂးကို 
အေဴခခံ၇ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း ဴဖစ္ေစ၄ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့တခုခု သတ္မႀတ္ရန ္
အတၾက္ ပထဝီ အေနအထား အကဵယ္အဝန္း သတ္မႀတ္ရန ္ လိုအပ္သည္၅ လမူဵိႂးေရးကိ ု အေဴခခံေသာ 
ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း စနစ္ဴဖစ္လ႖င ္ထိုလမူဵိႂးမဵားသည ္လဦူးေရအားဴဖင္ ့မဵားဴပားေသာ္လည္း 
ပထဝီ အေနအထား အရ စုစည္း ေနထိုင္ဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ ေဝးကၾာေသာ ေဒသ အသီးသီး၆ ဴပန္ႛကဵစဲၾာ 
ေနထိုင္လ႖င ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခဵမႀတ္ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ရန ္ အခက္အခ ဲ ရႀိသဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ 
သတ္မႀတ္ဴခင္းတၾင ္ အေလးအနက ္ စဥ္းစား ရတတ္ပၝသည္၅ ဥပမာ၄ (က) လမူဵိႂး တမဵိႂးသည ္ တႎိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာႎႀင္ ့လဦူးေရ အားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့တခုခ ုသတ္မႀတ္ႎိုင္ဖၾယ ္ရႀိေသာ္လည္း 
ထိုလမူဵိႂးသည ္တႎိုင္ငံလံုး ေနရာ အႎႀံႛအဴပား၆ ဴပန္ႛကဵစဲၾာ ေနထိုင္လ႖င ္အားလံုးကိ ုစုစည္းပၝမႀ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္ အဆင့္တခ ု ရႎိုင္မည္ ့ အေဴခအေနရႀိရာ ထိုအေဴခအေနမဵိႂးတၾင ္ (က) လမူဵိႂးစ ု အားလံုးကိ ု
ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ တခုတည္း သတ္မႀတ္ရန ္မဴဖစ္ႎိုင္ေခဵ၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့တခုခု သတ္မႀတ္ရန ္အတၾက္ အဴခား အေဴခအေနမဵား အားလံုးႎႀင္ ့
ဴပည့္စံုေသာ္လည္း ထိုအဖၾဲႚဝင ္ ဴဖစ္မည္ ့ နယ္နမိတ္သည ္ အဆင့္တူ အဴခား ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ တခု၉ 
နယ္နမိတ ္အလယ္တၾင္ ရႀိေနလ႖င္လည္း ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ေရးတၾင ္ စဥ္းစားရမည္ ့အခဵက္ 
တခဵက္ ဴဖစ္သည္၅ အဴဖစ္သင့္ဆံုးမႀာ အဆင့္တ ူ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ တခု၉ နယ္နမိတ္ခဵင္း 
ဆက္စပ္လဵက္သာ ရႀိသင့္သည္၅ ဥပမာ - (က) ဴပည္နယ္သည ္ (ခ) ဴပည္နယ္၉ အလယ္တၾင္ ရႀိမေနသင့္ပၝ၅ 
(ခ) ဴပည္နယ္၄ (ဂ) ဴပည္နယ္မဵား သိုႛမဟုတ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေတာ္၉ နယ္နမိတ္မဵားႎႀင့္သာ ဆက္စပ္၇ 
တည္ရႀိလ႖င္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ တခု သတ္မႀတ္ေရးကိ ုအေထာက္အက ူဴပႂပၝသည္၅ 
(ဂ) စီးပၾားေရး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ 

ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ တခုခု သတ္မႀတ္ရန ္ အတၾက္ သင့္တင့္ေသာ စီးပၾားေရး 
ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ရႀိရမည္၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အစိုးရမႀ ဴဖစ္ေစ၄ အဴခား နည္းလမ္း 
တခုခုဴဖင္ ့ ဴဖစ္ေစ စီးပၾားေရး အရ အေထာက္အပ့ံ တခုတည္းေပၞတၾင ္ အဓိက ရပ္တည္ေနဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ
မိမိ နယ္ေဴမ အတၾင္းတၾင ္ သင့္တင့္ေသာ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းမဵား ထေူထာင္ႎိုင္ရမည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ 
တခုတၾင္ တမဵိႂးတစားတည္းေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားသည္ခဵည္း မဟုတ္ေပ၅ အဴမင္ ့
အနိမ္ ့ ရႀိေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင္ ့ အခၾင့္အေရးမဵား ဴခားနားေသာ အဆင့္မဵား သတ္မႀတ္႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ 
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ဴပည္ေထာင္စုႎု ိင္ငံ အခဵိႂႚ၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားကုိ ေလ့လာဴခင္း 
 

ယခု ေလ့လာမည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀာ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ တုိက္႟ုိက ္ ပးူေပၝင္းခၾင္ ့ ရႀိေသာ (ဝၝ) 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိ အေဴခခံ၇ ဖၾဲႚစည္းေသာ လၿတ္ေတာ ္ (အထက္လၿတ္ေတာ)္၆ ပၝဝင္ခၾင့္ရေသာ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားသာ ဴဖစ္သည္၅ ၈တုိႛေအာက္တၾင ္ ပၝဝင္ ပးူေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိမဆုိလုိပၝ၅ 

 
ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံ၉ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား 
 
ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီ ႎုိင္ငံ၉ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း စနစ္သည ္ ပထဝီ 

အေနအထားကု ိ အေဴခခံေသာ စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀာလည္း ဴပညန္ယ ္ (Lander) 
တမဵိႂးတည္းသာ ရႀိသည္၅ အေနာက္ဂဵာမဏီ အဴဖစ္ တည္ရႀိခဲ့စဥ္က ဴပည္နယ ္ ျျ ကု ိ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ တုိက္႟ုိက ္
ပးူေပၝင္းသည္၅ ယခုအခၝ အေရႀႚအေနာက ္ ဂဵာမဏီ ေပၝင္းစည္း႓ပီး ေနာက္တၾင ္ ဴပည္နယ ္ ျ၀ ခု အဴဖစ္္ ္
သတ္မႀတ္ထားလုိက္သည္၅ ၈တုိႛ အနက္ ဟန္းဘတ္ (Hamburg) ဴပည္နယ္ႎႀင္ ့ ဘာလင္ (Berlin) ဴပည္နယ ္
ႎႀစ္ခုသည ္ ႒ကီးမားေသာ ႓မိႂႚ႒ကီးမဵားကု ိ အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းသဴဖင္ ့ ႓မိႂႚဴပဴပည္နယ ္ (City-State) ဟု ေခၞသည္၅ လဦူးေရ 
အနည္းအမဵားကု ိ မတူည္၇ ဴပည္နယ္မဵားကု ိ အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းေသာ အထက္လၿတ္ေတာ ္ (Bundesrat) တၾင္ 
ကုိယ္စားလႀယ ္ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းမႁ အဆင့္ကိ ုခၾဲဴ ခားထားသည္၅ (ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန ္တၾင္႟ႁ) 

 
အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား 
 
အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း စနစ္သည ္လမူဵိႂးေရးကိ ုအေဴခခံေသာ စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ တုိက္႟ုိက ္ ပးူေပၝင္းေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု နယ္ေဴမမဵား ဟ၇ူ အဆင္ ့ ႎႀစ္ဆင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ 
ဴပည္နယ္အဆင္ ့ သတ္မႀတ္ရန ္ အေဴခအေနမဵားႎႀင္ ့ ညီႌၾတ္လ႖င ္ ဴပည္နယ္၄ ဴပည္ေထာင္စု၉ နယ္ေဴမ အဴဖစ္ 
သတ္မႀတ္ရန ္ သင့္ေတာ္လ႖င ္ ဴပည္ေထာင္စ ု နယ္ေဴမ အဴဖစ ္ သတ္မႀတ္သည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံ၆ လက္ရႀိ 
ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ပးူေပၝင္းေသာ ဴပည္နယ ္ ြဿ ခုႎႀင့္ ဴပည္ေထာင္စ ု နယ္ေဴမ ၁ ခု ရႀိသည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ ္
(Council of States) တၾင္ ဴပည္နယ္မဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု နယ္ေဴမမဵားမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား 
ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္လဦူးေရ အေပၞ အေဴခခံ၇ ဥပေဒက သတ္မႀတ္သည္၅ 

 
ဆုိဗီယက ္ဴပည္ေထာင္စုရႀိ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား 
 
ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စရုႀ ိ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္း စနစ္သည ္ လမိူဵႂးေရးကိ ု အေဴခခံေသာ 

စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ ဆုိဗီယက္ လမူဵိႂးစ ု လၿတ္ေတာ ္ (Soviet of Nationalities ) ေခၞ အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့
ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္တုိက္႟ုိက ္ပးူေပၝင္းေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ွ ဆင္ ့ရႀိသည္၅ ၈တုိႛမႀာ - ဆုဗီိယက္ 
သမၳတႎုိုင္ငံမဵား (Union Republics)၄ ဆုိဗီယက ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎုိင္ငံမဵား (Autonomous Republics) 
ႎႀင္ ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး နယ္ေဴမမဵား (Autonomous Territories) တုိႛ ဴဖစ္ဳကသည္၅ ဆုိဗီယက္ လမူဵိႂးစု 
လၿတ္ေတာ္ကု ိအထက္ပၝ အဆင္ ့ွ ဆင့္လုံးမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား စုစုေပၝင္း ၁ဿဝ ဦးဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ သုိႛေသာ္ 
ကုိယ္စားလႀယ ္သတ္မႀတ္ခဵက္မႀာ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့တခုႎႀင့္ တခု တညူီဴခင္း မရႀိေပ၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ကမာႛၲ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သတ္မႀတ္ဴခင္းကု ိ မိမိႎုိင္ငံ၉ လုိအပ္ခဵက္မဵားအရ 
သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
နယ္ေဴမမဵားသည ္ လည္းေကာင္း၄ ယဂူုိဆလားဗီးယား ႎိုင္ငံတၾင္ ဆုိရႀယ္လစ ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ခ႟ုိင္မဵားသည ္
လည္းေကားင္း၄ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အနက္ ဒုတိယ အဆင္ ့ ဴဖစ္သည္ဟ ု ေဴပာႎိုင္ပၝသည္၅ ထုိဒုတိယ 
အဆင့္ရႀိ႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိကုိယ္စားဴပႂသည္ ့အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ကုိယ္စားလႀယ ္ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့
ရႀိဴခင္းမႀာ အဴမင့္ဆုံး အဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ သတ္မႀတ္ရန ္ အေဴခအေန ဴပည့္စုံဴခင္း မရႀိေသာ္လည္း 
အဴခား အေဴခအေနမဵား အရ ဒုတိယအဆင္ ့သတ္မႀတ္ရန ္လုိေနဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ တုိက္႟ုိက ္ ပးူေပၝင္း႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိ ကုိယ္စားဴပႂသည္ ့ အထက္ 
လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ရသည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင့္ဆင့္၄ အမဵိႂးမဵိႂး၉ ေအာက္တၾင ္ လုအိပ္ခဵက္ 
အရ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိထပ္မံ၇ ဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ 



[22] 
 

ွ၅ ဴပည္ေထာင္စုႎုိင္ငံႎႀင့္ အာဏာခၾဲေဝေရး 
 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခု၉ အဓိကကဵေသာ လကၡဏာမႀာ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးဴခင္းပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ႎုိင္ငံေရး 
သိပၯံပညာရပ္၉ ေလ့လာမႁမဵား အရ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္လာဴခင္းသည္ပင ္ အာဏာခၾဲေဝ 
ကဵင့္သံုးမႁ ရႀိေသာ ျ၂ ရာစုေနာက္ပိုင္း အေမရိကတိုက္ရႀ ိ ျွ ဴပည္ေထာင္စ ု ေပၝင္းဖၾဲႚစည္းဴခင္းက စတင္ခဲ့သည္၅ 
ထိုႛေဳကာင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံေတာ္ဟု ေဴပာလိုက္လ႖င ္အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးေသာ စနစ္ရႀိ႓ပီး အဴပန္အလႀန ္အားဴဖင္ ့
အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုး အုပ္ခဵႂပ္မႁေပၞ မတူည္၇ ထိုဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံကိ ု ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ ႎိုင္ငံ (Genuine 
Federal )၄ အလယ္အလတ္စား ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ (Moderate Federal) ဴဖစ္သည္ကိ ုသတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ထိုမ႖မက 
ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံသည ္ တဴပည္ေထာင ္ စနစ္ ႎိုင္ငံေတာ္၄ ဴပည္ေထာငစ္ ု ႎိုင္ငံေတာ္၄ ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း 
ဴဖစ္သည္တိုႛကိ ု ခၾဲဴ ခားရာတၾင္လည္း အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးမႁ စနစ္အရ ဴပႂလုပ္ႎိုင္သည္၅ သ႟ုပ္ဴပ ပံုစံဴဖင္ ့
ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပႎိုင္သည္၅ 
 

   ဗဟိုဦးစီးခဵႂပ္ကိုင္မႁ                         အာဏာခၾဲေဝ                 ဗဟိုဦးစီးခဵႂပ္ကိငုမ္ႁ 
     တင္းဳကပ္ဴခင္း                             ကဵင့္သံုးဴခင္း                  ကင္းမဲ့ဴခင္း 
 
 
 
 
 

   

       တဴပည္ေထာင္စနစ ္    ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စ ု    ဴပည္ေထာင္မဵားစုေပၝင္းဴခင္း 

အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးမႁကိ ုအေဴခဴပႂ၇ တဴပည္ေထာင ္စနစ္၄ 
ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း ခၾဲဴ ခားပံ ုသ႟ုပ္ဴပပံုစံ၅ 

 
ြဝ ရာစ ုကမာႛၲ ႎုိင္ငံေရး သမိုင္းတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းသည ္အလၾန္ပင ္ေခတ္စားလာခဲ့သည္၅ 

အဓိက အေဳကာင္းရင္းမႀာ ႎိုင္ငံ တခုအတၾင္း အာဏာမဵားကိ ု အဆင့္ဆင္ ့ ခိုင္မာေစေသာေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ 
အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးဴခင္းေဳကာင္ ့ လတူဦး သိုႛမဟုတ ္ လတူစုထံတၾင္ အဏာ စုပံုေနမႁေဳကာင္ ့ အာဏာရႀင္ 
ဴဖစ္ေပၞဴခင္းမဵိႂးမႀ ကာကၾယ္ႎိုင္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္ႎိုင္ငံ တခု၉ နယ္နမိတ ္အတၾင္း၆ ေနထုိင္ေသာ လမူဵိႂးမဵား (Nations)၄ 
တိုင္းရင္းသား အုပ္စု႒ကီးမဵား (Ethnic Group) တိုႛသည ္ ဘာသာစကား၄ စာေပ၄ ဓေလ့ထံုးစံ ကၾဲဴ ပားတတ္သဴဖင္ ့
၈တိုႛအတၾက ္ ကိုယ္ပိုင ္ လမူဵိႂးစ႟ိုက္မဵားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ရန ္ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးမႁရႀိေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံေတာ္ကိ ု ဖၾဲႚစည္းဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေတာ္တၾင ္ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးေရး စနစ္သည ္
အေရး႒ကီးေသာ ကၸမႀ ပၝဝင္သည္၅ 
 

အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ ္ႎႀစ္မဵိႂး 
 

ကမာႛၲ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ကဵင့္သံုးဳကေသာ အာဏာခၾဲေဝမႁစနစ္ ႎႀစ္မဵိႂး ရႀိသည္၅ သင့္ေတာ္ရာ တမဵိႂး 
ကို မိမိႎိုင္ငံႎႀင့္ ကိုက္ညီေသာ စနစ္မဵားဴဖင္ ့ေပၝင္းစပ္ အသံုးဴပႂဳကသည္၅ 

 
(က) ဴပည္ေထာင္စ ု (ဗဟိ)ု အစိုးရ၉ အာဏာမဵားကိ ု ကန္ႛသတ္၇ ကဵန္အာဏာမဵားကို အဖၾဲႚဝင္မဵားက 
ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိဴခင္း၄ 

ဤစနစ္အရ ဴပည္ေထာင္စ ု (ဗဟို) အစိုးရသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ကာကၾယ္ေရး၄ ေငၾစကၠႃ 
ထုတ္လုပ္ေရးႎႀင္ ့ဘၸာေရး၄ ႎိုင္ငံဴခားေရး စသည္ ့အာဏာမဵားႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုတခုလံုးအတၾက ္တေဴပးည ီ
တိုးတက္မႁကိ ု ဴဖစ္ေစမည္ ့ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္ေထာင္စုက မခဵႂပ္ကိုင္လ႖င ္ ဆုတ္ယုတ္မႁကိ ု ဴဖစ္ေပၞေစမည္ ့
အာဏာမဵားကိ ု ခဵႂပ္ကိုင္ထားသည္၅ ဗဟို အစိုးရက ခဵႂပ္ကိုင္ရမည္ ့ အာဏာ အမဵိႂးအစား အတိအကဵကို 
အေဴခခံ ဥပေဒအရ သတ္မႀတ္ထားဳကသည္၅ ကဵန္အာဏာမဵားကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံုးပိုင ္
ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 
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(ခ) ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အာဏာကိ ု ကန္ႛသတ္႓ပီး ကဵန္အာဏာမဵားကို ဴပည္ေထာင္စုက 
ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ရႀိဴခင္း၄ 

ဤစနစ္အရ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိေသာ အာဏာမဵားကိ ုအေဴခခံ ဥပေဒ 
အရ အတိအကဵ ကန္ႛသတ္ထားသည္၅ ကဵန္အာဏာမဵားကိ ုဴပည္ေထာင္စုက ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 
 
အထက္ပၝ ခၾဲေဝေရး စနစ ္ ႎႀစ္မဵိႂးအရ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵားက သီးဴခားစီ မိမိတိုႛ သက္ဆိုင္ရာ 

အာဏာမဵားကိ ုကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိဳကသည္၅ ထိုကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့အရ ကဵင့္သံုးေသာ အာဏာမဵားကိ ု"သီးဴခားစီ ကဵင့္သံုး 
ပိုင္ခၾင့္အာဏာ (Exclusive Power)" ဟု ေခၞသည္၅ ထိုအာဏာမဵားကိ ု ကဵင့္သံုးရာတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္ 
မဵားသည ္တဖက္ႎႀင့္တဖက ္အဴပန္အလႀန ္စၾက္ဖက္ပိုင္ခၾင့္မရႀိေပ၅ သ႟ုပ္ဴပပံုစံဴဖင္ ့ေအာက္ပၝအတိုင္း ေဖာ္ဴပႎုိင္သည္၅ 
 
 

A = ဴပည္ေထာင္စ ုအစိုးရ၉ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင့္ရႀိေသာ အာဏာ၄ 
 

B = ဴပည္ေထာငစ္ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင့္ရႀိေသာ အာဏာ၄ 
 
 
 

ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက ္ပးူတၾဲ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာ 
 

ြဝ ရာစုေခတ ္အတၾင္း ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ဳကေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္အာဏာ ခၾဲေဝေရး စနစ္ 
အဴဖစ ္ အထက္ပၝ အတိုင္း သီးဴခား ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိေသာ အာဏာမဵား အဴပင္ ပးူတၾဲ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာ 
(Concurrent Power) မဵားကိုပၝ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပပၝလာဳကသည္၅ ဤသိုႛ တီထၾင္လာဴခင္းမႀာ လိုအပ္ခဵက္အရ ဴဖစ္႓ပီး 
ကဵင့္သံုးရာတၾင္လည္း တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁမဵားစၾာ ရႀိသည္၅ သီးဴခားစီ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္း ဴပႉာန္းခဵက ္
တခုသာ ကဵင္သံ့ုးေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္တၾင ္ အခဵိႂႚ ကိစၤမဵားသည ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား 
ဆက္စပ္မႁ မရႀိဴခင္း၄ နားလည္မႁ လၾဲမႀားဴခင္းမဵား ေပၞေပၝက္တတ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလံုး အတၾက္ ထိေရာက္ 
ေအာင္ဴမင္စၾာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္ရမည္ ့ကိစၤမဵားတၾင ္အားနည္းခဵက္မဵား ဴဖစ္ေပၞတတ္သည္၅ ထိုအေတၾႚအဳကံႂမဵား 
အရ ြဝ ရာစ ုအတၾင္း ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ဳကေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ ပးူတၾဲ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့
ရႀိေသာ အာဏာမဵားကိ ုဴပႉာန္းလာဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ ပးူတၾဲ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင့ ္ရႀိေသာ အာဏာ ဆိုသည္မႀာ ကိစၤ တခုႎႀင့္ ပတ္သက္၇ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့
အာဏာကို ဴပည္ေထာင္စုသိုႛ လည္းေကာင္း၄ အဖၾဲႚဝင္မဵားသိုႛ လည္းေကာင္း အတိအကဵ လၿအဲပ္ထားဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ
ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက ္အဴပန္အလႀန ္ညၟိႎိုင္းမႁအရ ဴပည္ေထာင္စုက ကဵင့္သံုးသင့္လ႖င ္
ဴပည္ေထာင္စုက ကဵင္သံ့ုး႓ပီး အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံုးသင့္လ႖င ္အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံုးဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ဤစနစ္ကိ ု ေအာင္ဴမင္စၾာ ကဵင့္သံုးႎိုင္ေရးမႀာ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား အဴပန္အလႀန ္
သေဘာထား႒ကီးမႁမႀာ အလၾန္ အေရး႒ကီးသည္၅ သ႟ုပ္ဴပ ပံုစံဴဖင္ ့ ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက္ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာကို 
ေအာက္ပၝအတိုင္း ဴပဆိုႎိုင္သည္၅ 
  
  

A = ဴပည္ေထာင္စ ုအစိုးရက ကဵင့္သံုးေသာ အာဏာ၄ 
 

B = ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံုးေသာ အာဏာ၄ 
 

C = ႎႀစ္ဦး ႎႀစ္ဖက ္ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့အာဏာ၄ 
 
 

ဒုတိယကမာစၲစ္႒ကီး အ႓ပီးမႀ ဖၾဲႚစည္းတည္ေထာင္ေသာ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခုဴဖစ္သည္ ့ အိႎိၬယႎႀင့္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ အာဏာမဵားႎႀင္ ့ ပက္သက္၇ ၈တိုႛ၉ 
အေဴခခံ ဥပေဒ အသီးသီး၆ ဴပႉာန္းခဵက္ကိ ုေအာက္ပၝအတိုင္း ေလ့လာ ေတၾႚရႀိႎိုင္သည္၅ 

 

B 
 

A 

 
 

B 
 
 

A 
 

c 
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အိႎိၬယႎိုင္င ံ အေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (ြှ၀)၄ ပုဒ္မခၾဲ (ြ) တၾင္ အေဴခခံ ဥပေဒ၉ ေနာက္ဆက္တၾဲ ဇယား၆ 
ေဖာ္ဴပထားေသာ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဴပည္နယ္မဵား၉ ဥပေဒဴပႂပိုင္ခၾင္ ့ အတၾင္း တ႓ပိႂင္တည္း ကဵေရာက္ေသာ ကိစၤမဵား 
အတၾက္ ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန္ႎႀင္ ့ဴပည္နယ ္ဥပေဒဴပႂ အဖၾဲႚမဵားတၾင ္ဥပေဒဴပႂပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္ဟု ဴပႉာန္းထားသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံ၉ အေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁ြ) တၾင္၄ 
(ျ) ဴပည္ေထာင္စုက ဴဖစ္ႎုိင္သမ႖ ဥပေဒ ဴပႂပုိင္ခၾင့္ကု ိကဵင့္သုံးဴခင္း မဴပႂဘ ဲ ဴပည္နယ္မဵားက ဴဖစ္ႎုိင ္

သမ႖ ကဵင့္သုံးႎုိင္ေသာ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့အတၾင္း ကဵေရာက္သည္ ့ဥပေဒဴပႂ အာဏာကု ိဴပည္နယ ္
မဵားက ကဵင့္သုံးႎုငိ္ရမည္၅ 

(ြ) ဴပည္နယ္တခု၉ သီးဴခားဥပေဒဴပႂဴခင္းေဳကာင္ ့ထိေရာက္ဴခင္း မရႀိေသာကိစၤ သုိႛမဟုတ္ ဴပည္နယ ္
တခုခုက ဥပေဒဴပႂလ႖င ္ အဴခားဴပည္နယ္မဵားႎႀင့္ေသာ ္ လည္းေကာင္း၄ ဴပည္သမူဵားႎႀင့္ေသာ ္ လည္းေကာင္း၄ 
အကဵိႂးစီးပၾား ေရာေထၾးယႀက္တင ္ ဴဖစ္ေသာ ကိစၤ သုိႛမဟုတ ္တရားဥပေဒႎႀင္ ့စီးပၾားေရး ညီမ႖မႁ ထိမ္းသိမ္းရန ္
မရႀိမဴဖစ ္လုိအပ္ေသာ ကိစၤမဵား ပၝဝင္သည္ ့ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့အတၾင္း ကဵေရာက္ေသာ ဥပေဒဴပႂ 
အာဏာကိ ုကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင့္မႀာ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ရႀိေစရမည္ဟု ဴပႉာန္းထားသည္၅ 
ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံသည ္ ႎုိင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀငမ္ဵားက အသိအမႀတ္ ဴပႂေသာ ကမာႛၲ 

အေကာင္းဆုံး အစုိးရ ျဝ ႎုိင္ငံမဵား အနက ္တခု အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိသုိႛ ပၝဝင္ႎုိင္ဴခင္းမႀာ ႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပု ံ
အေဴခခံဥပေဒသည ္ လည္းေကာင္း၄ ဴပည္ေထာင္စ ု စနစ္ကု ိ ကဵင့္သုံးရာတၾင ္ စနစ္ကဵ မႀန္ကန္မႁ ရႀိဴခင္းေဳကာင္ ့
လည္းေကာင္း၄ တဖန္ ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ အတၾင္းမႀ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ ္မႀန္ကန္ဴခင္းေဳကာင္ ့လည္းေကာင္း၄ ကမာႛၲ 
အေကာင္းဆုံး အစုိးရ ႎုိင္ငံအဴဖစ ္သတ္မႀတ္ခံရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 
 

႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား 
 

ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝမႁ စနစ္တၾင ္ မည္သည္ ့ အာဏာမဵားကု ိ
မည္သကူ ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္း သီးဴခား ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ အာဏာ၄ မည္သည္ ့ ကိစၤရပ္မဵားတၾင ္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ 
ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္း သတ္မႀတ္ထားသည္ ့ အာဏာမဵားကု ိ အတိအကဵ ဴပႉာန္းထားပၝသည္၅ သိုႛရာတၾင္ 
ထုိအာဏာခၾဲေဝမႁ စာရင္းတၾင ္ မပၝဝင္ဘဲ ရံဖန္ရံခၝ ဴဖစ္ေပၞတတ္ေသာ ကိစၤရပ္မဵား အတၾက္ ကဵင့္သုံးရန ္ အာဏာ 
လုိအပ္လာတတ္သည္၅ ထုိအာဏာမဵားကိ ု ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား (Residuary Power) ဟု ေခၞသည္၅ 
ထုိအာဏာမဵားကိ ု မည္သကူ ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္းကု ိ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ ဴဖစ္ေစ၄ ဴပည္ေထာင္စ ု ပၝလီမန္က 
ဴပႉာန္းေပးထားေသာ ဥပေဒက ဴဖစ္ေစ သတ္မႀတ္ခဵက္ ဴပႂေပးရသည္၅ အဳကမ္းဖဵင္း အားဴဖင္ ့ တင္ဴပရလ႖င ္
ဴပည္ေထာင္စု၉ အာဏာကိ ု ကန္ႛသတ္ေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္ဴဖစ္လ႖င ္ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား 
ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင့္အား အဖၾဲႚဝင္မဵားသိုႛ လၾဲအပ္႓ပီး အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အာဏာကို ကန္ႛသတ္ေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး 
စနစ္ဴဖစ္လ႖င ္႔ကင္္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင့္ကု ိဴပည္ေထာင္စုသုိႛ အပ္ႎႀင္းသည္၅ 
 

ဴမန္မာႎုိင္ငံ၆ ကဵင့္သံုးခဲ့ဖးူေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ ္
 

ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ကဵင့္သံုးခဲ့ဖးူေသာ အာဏာခၾဲေဝမႁ စနစ္မႀာ ထိုပုဒ္မ (၃ြ) ႎႀင့္ 
တတိယ ဇယားအရ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အာဏာကိ ု ကန္ႛသတ္႓ပီး ကဵန္အာဏာမဵားကိ ု ဴပည္ေထာင္စုက 
ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိေသာ စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ကဵင္းသံုးပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ ္ မရႀိပၝ၅ 
႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကိုလည္း ဴပည္ေထာင္စုကသာ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 

ျ၃ှ၁ ခုႎႀစ္၄ ေတာင္႒ကီး ညီလာခံ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ အရ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀ တင္သၾင္းေသာ အေဴခခံ ဥပေဒ 
ဴပင္ဆင္ေရး စာတမ္းတၾင ္ထိုအာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္ကိ ုေဝဖန္ထား႓ပီး ၈တိုႛ လိုလားေသာ အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္ကိ ု
ေတာင္းဆိုထားသည္၅ ထိုစနစ္မႀာ ဴပည္ေထာင္စု၉ အာဏာကိ ု ကန္ႛသတ္႓ပီး ကဵန္အာဏာမဵားကိ ု ဴပည္နယ္မဵားက 
ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့ရႀိေသာ စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ 
 



[25] 
 

ကမာႛၲ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္င ံအခဵိႂႚ၉ အာဏာခၾဲေဝမႁ 
 

ကမာႛၲႎိုင္ငံ အခဵိႂႚတၾင္ အာဏာခၾဲေဝကဵင့္သံုးမႁပံုစံ မည္သိုႛရႀိသည္ကိ ုေအာက္ပၝဇယားတၾင ္ေလ့လာႎိုင္သည္၅ 
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 Residuary power 
Whether Regional 
Powers listed 
 External Affair Treaty 
Implementation 
Citizenship and aliens 
Immigration:  
    into Federation 
    Between Regions 
 Defence 
Police 
Public order 
Prisons 
Preventive detention 
 Law and procedure 
Civil 
Personal 
Criminal 

F 
 
Yes 
 
FR 
F 
 
C 
 
F 
 
 
FR 
 
 
FR 
FR 
F 

R 
 
No 
C 
C 
C 
 
C 
 
FC 
C 
 
 
 
 
C 
C 

F 
 
Yes 
F 
F 
F 
 
F 
F 
F 
R 
R 
R 
C 
 
C 
C 
C 

R 
 
Yes 
F 
Fr 
F 
 
F 
C 
F 
R 
R 
R 
FR 
 
C 
C 
C 

R 
 
No 
F 
F 
F 
 
F 
F 
F 
R 
F 
 
F 
 
 

R 
 
Yes 
F 
Fr 
F+ 
 
F+ 
C+ 
F 
F 
C 
F 
 
 
FR 
Fx+R 
F 

R 
 
No 
F 
FR 
F 
 
F 
C 
F 
FrR 
 
C 
 
 
CR 
FR 
 

R 
 
No 
F 
FR 
FC 
 
FC 
C 
F 
RCR 
 
C 
 
 
CR 
 

R 
 
No 
 
FC 
C 
 
F 
C 
F 
 
 
C 
 
 
C 
CR 
C 

 

အထက္ပၝ ဇယား၉ ပထမဦးဆံုး စာေဳကာင္းတၾင ္ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကိ ု မည္သကူ ကဵင့္သံုးခၾင္ ့
ရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝ သည္၅ ဒုတိယ စာေဳကာင္းသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အာဏာကိ ု ကန္ႛသတ္ေသာ 
ႎိုင္ငံမဵားကိ ု (Yes) စာလံုး ေရးထား႓ပီး မကန္ႛသတ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵားကိ ု (No) စာလံုးဴဖင္ ့ ေဖာ္ဴပထားသည္၅ တတိယ 
စာေဳကာင္းမႀ စ၇ ေအာက္ပၝ စာေဳကာင္းမဵားရႀ ိ ေဖာ္ဴပခဵက္မဵားသည ္ အာဏာ တခုခဵင္းစီ အတၾက္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ကိစၤမဵားကိ ု ေဖာ္ဴပထားဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ု သိုႛမဟုတ ္ အဖၾဲႚဝင္ သိုႛမဟုတ ္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ကဵင့္သံုးပိုင္ခၾင္ ့
စသည္ဴဖင္ ့တခုခဵင္းစီ အလိုက ္ႎိုင္ငံ အသီးသီး၉ အာဏာခၾဲေဝမႁကိ ုေဖာ္ဴပထားသည္၅ 
 

ထိုဇယား၉ စာလံုးသေကႆတ ရႀင္းလင္းခဵက္၅ 
F = ဴပည္ေထာင္စကု တဦးတည္း ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင္ ့အာဏာ၄ 
R = အဖၾဲႚဝင ္တဦးတည္း ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင္ ့အာဏာ၄ 
FR = အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင့္ရႀိေသာ္လည္း အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ခၾင့္ဴပႂခဵက္အရ၄ ဴပည္ေထာင္စကု ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင့္ရႀိသည္၄ 
C = ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက ္ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင္ ့အာဏာ၄ 
Fr = ဴပည္ေထာင္စကု ကဵင့္သံးုပိငု္ခၾင့္ရႀိေသာ အာဏာ ဴဖစ္ေသာ္လည္း အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အဳကံေပးခဵက္အရသာ ကဵင့္သံးု 
ရမည္၄ 
X+ = ထိသုေကႆတမဵားသည ္ ဴပည္ေထာင္စတုဝန္းလံးု တေဴပးညီ ကဵင့္သံးုဴခင္း မဴပႂႎုိင္ဘ ဲ ေဒသႎၩရကိ ု လိကု္၇ အတိးု 
အေလ႖ာ့ဴဖင္ ့ကဵင့္သံးုဴခင္းကိ ုႌၿန္းသည္၅ 
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ှ၅ ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန ္
 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခုတၾင္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ အဖၾဲႚဝင္မဵား အတၾက္ တန္းတညူီမ႖ေရး အေဴခခံမသူည ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု အတၾက္ မရႀိမဴဖစ္ လိုအပ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတၾင ္ ပၝလီမန္ကိ ု ထိုအမအူရသာ 
ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ အမဵားအားဴဖင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဴပည္ေထာင္စ ုေဒသအဖၾဲႚ (ပၝလီမန)္ ကို လၿတ္ေတာ ္ြ 
ရပ္ဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ ထိုလၿတ္ေတာ ္ြ ရပ္ကိ ုေယဘုယအားဴဖင္ ့အထက္လၿတ္ေတာ ္ (Upper House) ႎႀင့္ 
ေအာက္လၿတ္ေတာ ္(Lower House) ဟု ေခၞဳကသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ု ပၝလီမန ္ လၿတ္ေတာ ္ ြ ရပ ္ အနက္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကိ ု ႎိုင္ငံတဝန္းလံုးရႀ ိ လဦူးေရ 
အခဵိႂးအစား အေပၞ အေဴခခံ၇သတ္မႀတ္ထားေသာ မဆဲႎၬနယ္မႀ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္လိုက္သည္ ့
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ ထိုႎိုင္ငံသည ္ ပၝလီမန ္ အစိုးရပံုစံ ကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံဴဖစ္လ႖င ္
ဤလၿတ္ေတာ္မႀ အမတ္မဵားဴဖင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုအစိုးရကိ ုဖၾဲႚစည္းရသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင ္အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ တန္းတညူီမ႖ေရးကိ ုထိန္းညၟိေပးေသာ အစိုးရ အေဆာက္အဦမဵား 
အနက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဥပေဒဴပႂ အဖၾဲႚ၉ အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ တခု အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္၅ ထိုလၿတ္ေတာ္ကိ ု
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားက တိုက္႟ိုက ္ ေ႟ၾးခဵယ္ေပး႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ု ကိုယ္စားဴပႂေသာ ကိုယ္စား 
လႀယ္မဵားဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ 
 

အထက္လၿတ္ေတာ္ 
 

ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ အားလံုးတၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္မဵားကိ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀ ေ႟ၾးခဵယ္ေပးရာတၾင ္
တညူီေသာ အေရအတၾက ္ အတိုင္း ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းကိ ု ႎိုင္ငံ အားလံုးတၾင ္ ကဵင့္သံုးသည ္ မဟုတ္ေပ၅ အမတ္ 
အေရအတၾက ္ မတညူီေသာ္လည္း ဴပည္ေထာင္စ ု တခုလုံး တန္းတရူည္တ ူ ဖၾံႚ႓ဖိႂး တုိးတက္မႁကု ိ ဴဖစ္ေစႎုိင္လ႖င ္
သုိႛမဟုတ ္ ထုိသုိႛ အေရအတၾက္ ကၾာဴခားခဵက္ေဳကာင္ ့ အဴခား ႒ကီးမားေသာ ဴပႍနာမဵား မေပၞေပၝက္လ႖င ္
အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အေရအတၾက္ မတညူီေသာ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းဳကသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံ အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ဴပည္နယ္မဵားမႀ ေစလၿတ္ေသာ အမတ္မဵားကို 
ဴပည္နယ္မဵား အားလုံးတၾင ္ တညူီေသာ အေရအတၾက ္ အရ သတ္မႀတ္သည ္ မဟုတ္ေပ၅ လဦူးေရ ြ 
သန္းေအာက္ေလ႖ာ့ေသာ ဴပည္နယ္ဴဖစ္လ႖င ္ကုိယ္စားလႀယ ္ွ ဦး၄ လဦူးေရ ြ သန္းမႀ ှ သန္း အထိ ှ ဦး၄ ှ သန္းမႀ ၀ 
သန္း အထိ ဿ ဦးစီ၄ အသီးသီး အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့ ရဳကသည္၅ ထုိအမတ္ဦးေရ 
အေရအတၾက္သည ္ထုိဴပည္နယ္၉ မအဲေရအတၾက္လည္း ဴဖစ္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္မဵားကု ိ ဴပည္နယ ္ အစုိးရက ေ႟ၾးခဵယ္ 
ခန္ႛအပ္ေပး႓ပီး ထုိအမတ္မဵားသည ္ ဴပည္နယ ္ အစုိးရ၉ သေဘာထား လမ္းႌၿန္ခဵက္မဵားကု ိ ခံယ၇ူ အထက္ 
လၿတ္ေတာ္တၾင ္ေဆၾးေႎၾးဳကရသည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ္ကု ိေအာက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ အဖၾဲႚအား 
တန္ဴပန ္ထိန္းညၟိဴခင္း ဴပႂရန ္အဓိက ရည္႟ၾယ္၇ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ 

အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ အထက္လၿတ္ေတာ ္ ဴဖစ္ေသာ ဴပည္နယ္မဵား ေကာင္စီ (Council States) တၾင္ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ လဦူးေရ အခဵိႂးအရ သတ္မႀတ္ေပးေသာ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားရသည္၅ အထက္ 
လၿတ္ေတာ္တၾင ္အမတ္ဦးေရ ြဿဝ ရႀိသည္ ့အနက္ ဴပည္နယ္မဵားႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ုေဒသမဵားမႀ ကိုယ္စားလႀယ ္ြွ၂ 
ဦးႎႀင္ ့သမၳတက ခန္ႛအပ္ေသာ နယ္ပယ ္အသီးသီးမႀ က႗မ္းကဵင္သ ူပညာရႀင ္ျြ ဦး ပၝဝင္သည္၅ 

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စ ု အထက္လၿတ္ေတာ ္ (Senate) တၾင္ အမတ္ဦးေရ ျဝဝ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားရာ 
ဴပည္နယ ္တခုစီမႀ ကုိယ္စားလႀယ ္ႎႀစ္ဦးကဵစီဴဖင္ ့အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ္၉ ဥပေဒဴပႂေရး ကိစၤတၾင္ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္သည ္
ဴပည္ေထာင္စုမ ူအတၾက္ အေရး႒ကီးေသာ ကၸမႀ ပၝဝင္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလုံး တေဴပးည ီတုိးတက္ေစေရး 
အတၾက္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ဴပည္နယ္မဵား၉ လမ္းႌၿန္မႁကိ ုတုိက္႟ုိက္ခံယ၇ူ ဴပည္ေထာင္စ ုဥပေဒဴပႂေရးတၾင ္ပၝဝင္ 
ေဆာင္႟ၾက္ရသည္၅ သုိႛရာတၾင ္ အရာကိစၤ အားလုံးတၾင ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ လမ္းႌၿန္မႁ အရသာ အဖၾဲႚဝင္မဵားအား 
ကုိယ္စားဴပႂသည္ ့ အမတ္မဵားက ေဆၾးေႎၾးရသည ္ ဟ၇ူကား မမႀတ္ယႎူုိင္ေခဵ၅ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ 
လမ္းႌၿန္မႁကု ိ ခံယ၇ူ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလုံးႎႀင္ ့ လၿမ္းဴခံႂ ကဵေရာက္မည္ ့ အကဵိႂးစီးပၾား၄ ႎိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာ၄ စစ္ေရး 
ဆုိင္ရာ ဴပႍနာမဵားတၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္မဵား အေနဴဖင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ု အဓိက ကုိယ္စားဴပႂရန ္
မလုိေတာ့ဘ ဲဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလုံးကုိသာ ကုိယ္စားဴပႂရန ္လုိေတာ့သည္၅ 
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ဥပေဒဴပႂေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရလည္း ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံေတာ ္ အ႒ကီးအမႀႃးက ဥပေဒ အဴဖစ္ 
လက္မႀတ္ေရးထုိး ထုတ္ဴပန ္ ေဳကညာဴခင္း မဴပႂမီ အထက္လၿတ္ေတာ္၉ အတည္ဴပႂခဵက္ကု ိ ရယရူန ္ လုိသည္၅ 
ဥပေဒဳကမ္း စတင္ဴခင္းတၾင္လည္း အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ ကဲ့သုိႛပင္ အခၾင့္အေရး ရႀိသည္၅ 
အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရးႎႀင္ ့ပတ္သက္ေသာ ကိစၤဴဖစ္လ႖င ္အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ပုိ၇ပင ္အခၾင့္အာဏာ ရႀိေသာ 
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားလည္း ရႀိသည္၅ 

ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံအဴဖစ ္ ဆုိႎုိင္ေသာ အဂႆၝရပ္ 
အခဵိႂႚ ရႀိသည္၅ အခဵိႂႚေသာ ေလ့လာသမူဵားက ဴမန္မာႎိုင္ငံ၉ ဖက္ဒရယ္မကူု ိ တဝက္တပဵက ္ ဖက္ဒရယ ္ (Quasi-
Federal) ဟ၇ူ သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ ထု ိအေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပည္ေထာင္စ ုအထက္လၿတ္ေတာ ္ ဴဖစ္ေသာ 
လမူဵႂိးစ ုလၿတ္ေတာ္တၾင ္အမတ္ေနရာ ျြဿ ဦး ရႀိသည့္အနက ္ဗမာ တုိင္းရင္းသားမဵား အတၾက္ ဿွ ဦး ဴဖစ္႓ပီး အဴခား 
အဴခားေသာ တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂး အားလုံးေပၝင္းက ထက္ဝက္ေကဵာ္မ႖ေသာ ဦးေရ ၁ြ ဦးကု ိ ရရႀိဳကသည္၅ လမူဵိႂးကုိ 
အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းရေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတခု အတၾက္ ထုိမ႖အထိ ကၾဲဴ ပားဴခားနားစၾာ 
အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ကုိယ္စားဴပ ႂ ပၝဝင္ဴခင္းမဵိႂး အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ မရႀိေခဵ၅ 
ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ ကုိယ္စားလႀယ္ဦးေရ ကၾဲဴ ပားစၾာ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့
ရဴခင္းေဳကာင္ ့ မည္သည္ ့ ဴပႍနာမ႖ မေပၞေပၝက္ရဴခင္းမႀာ ထုိႎုိင္ငံသည ္ လူမဵိႂးေရး အေဴခခံအရ မဟုတ္ဘ ဲ ပထဝီ 
အေဴခခံအရ ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီကု ိ အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းေသာ အစုိးရ ပုံစံရႀိသည္ ့ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဥပေဒဴပႂ လၿတ္ေတာ ္
(ပၝလီမန)္ ႎႀင္ ့အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာကု ိကဵင့္သုံးေသာ အစုိးရ (ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚ) တုိႛ အဳကား သေဘာထား ကၾဲလၾဲမႁ႒ကီးမဵား 
ဆက္တုိက ္ ဴဖစ္ေပၞေနလ႖င ္ ဴဖစ္ေစ၄ အစုိးရ အဖၾဲႚ အေပၞ အယုံအဳကည ္မရႀိ အဆု ိ (Non-confidence) အတင္ခံ႓ပီး 
ထုိအဆုိကိ ုအစုိးရက ႟ႁံံးနိမ့္လ႖င ္ပၝလီမန္ကု ိဖဵက္သိမ္းဴခင္း (Dissolution of Parliament) လုပ္႟ုိးလုပ္စဥ ္ရႀိဳကသည္၅ 

ထုိအခၝမဵိႂး၆ ပၝလီမန္တၾင ္ လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္ ရႀိေနသဴဖင္ ့ မည္သည္ ့ လၿတ္ေတာ္သည ္ ဖဵက္သိမ္းဴခင္းႎႀင္ ့
အကဵံႂးဝင္ပၝသနည္း၅ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ေလာ၄ သုိႛမဟုတ ္ အထက္လၿတ္ေတာ္ေလာ၄ သုိႛမဟုတ ္ လၿတ္ေတာ ္
ႎႀစ္ရပ္စလုံးေလာ ဆုိသည္ ့ အခဵက္ကု ိ အေလးအနက္ထား၇ စဥ္းစားလာရသည္၅ အခဵိႂႚေသာ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္
ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကုိသာ ဖဵက္သိမ္းခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ မည္သည္ ့ နည္းႎႀင့္မ႖ အထက္လၿတ္ေတာ္ကု ိ ဖဵက္သိမ္းဴခင္း 
မဴပႂရဟေူသာ ဴပႉာန္းခဵက္မဵိႂး ႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပု ံ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ အတိအကဵ ဴပႉာန္းထားတတ္႓ပီး အခဵိႂႚ 
ႎုိင္ငံမဵားတၾင္မ ူလၿတ္ေတာ ္ႎႀစ္ရပ္စလုံး ဖဵက္သိမ္း ခံရသည္ကု ိေတၾႚရတတ္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံႎႀင္ ့အိႎၬိယႎုိင္ငံတုိႛ၉ အေဴခခံ ဥပေဒမဵားတၾင ္အထက္လၿတ္ေတာ္မဵားကိ ု
ဖဵက္သိမ္းခၾင္ ့မရႀိေဳကာင္း အတိိအကဵ ဴပႉာန္းထားသည္၅ ထုိႎုိင္ငံ ႎႀစ္ခုစလုံးတၾင ္ပၝလီမန ္ ဒီမုိကေရစီ အေဴခခံမ ူအရ 
အစုိးရမဵားကိ ု ပၝလီမန္၉ ေအာက္လၿတ္ေတာ္မႀ အမတ္မဵားဴဖင့္သာ ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ထုိႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အစုိးရသည ္
ေအာက္လၿတ္ေတာ္၉ ေထာက္ခံမႁဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း အစုိးရႎႀင္ ့ ပၝလီမန ္ သေဘာထားကၾဲလၾဲမႁဟ ု ဆုိရာတၾင္ 
လည္းေကာင္း၄ အစုိးရ အေပၞ အယုံအဳကည ္ မရႀိ အဆုိတင္သၾင္းရာတၾင ္ လည္းေကာင္း၄ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့
အစုိးရ အဳကား ဴပႍနာသာ ဴဖစ္သည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္ဴခင္း မရႀိေခဵ၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ထုိႎုိင္ငံမဵားတၾင ္
ပၝလီမန္ ဖဵက္သိမ္းဴခင္းဟ ု ဆုိရာတၾင္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္သာ သက္ဆုိင္႓ပီး အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္
ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္းႎႀင္ ့မသက္ဆုိင္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ဳသစေဳတးလဵ ႎုိင္ငံသည္လည္း ဂဵာမဏီ၄ အိႎၬိယတုိႛ ကဲ့သုိႛပင ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္သည္ ့
အဴပင္ ပၝလီမန ္ ဒီမုိကေရစီကု ိ ကဵင့္သုံးေသာ ႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ သုိႛေသာ္ ဳသစေဳတးလ  ဵ ႎိုင္ငံတၾင ္ ပၝလီမန္ 
ဖဵက္သိမ္းဴခင္းသည ္လၿတ္ေတာ ္ႎႀစ္ရပ္စလုံးႎႀင္ ့အကဵံႂးဝင္သည္၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ဆုိေသာ္ ဳသစေဳတးလဵသည ္၈၉ 
အစုိးရ အဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီးမဵား အဴဖစ ္ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ ္ႎႀစ္ရပ္စလုံးမႀ အမတ္မဵားဴဖင္ ့ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းေဳကာင္ ့
ဴဖစ္သည္၅ ျ၃၁ဿ ခုႎႀစ္တၾင္ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံ၆ အေဴခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဳကပ္အတည္း ေပၞေပၝက္ခဲ့သည္၅ 
အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂဵက ္ ဥပေဒဳကမ္းကု ိ အတည္ဴပႂေပးရန ္ ဴငင္းဆန္ေနေသာ အခၝ 
အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့ေအာက္လၿတ္ေတာ ္(House of Representatives) အဳကား သေဘာထား ကၾဲလၾဲ ေနခဲ့သည္၅ 
ထုိသေဘာထား ကၾဲလၾဲမႁေဳကာင့္ အစုိးရႎႀင္ ့ ပၝလီမန္၉ လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္စလုံး အဳကား သေဘာထား ကၾဲလၾဲမႁ 
အသၾင္သုိႛ ကးူေဴပာင္း သၾားခဲ့သည္၅ အေဳကာင္းမ ူ အစုိးရကု ိ ေထာက္ခံမႁ ေပးရာတၾင ္ အဴခား ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ 
ႎုိင္ငံမဵားကဲ့သုိႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ ္တရပ္တည္းတၾင ္တာဝန္ရႀိဴခင္းမဵႂိး မဟုတ္ဘ ဲလၿတ္ေတာ ္ႎႀစ္ရပ္စလုံးတၾင ္တာဝန္ 
ရႀိသည္၅ ထုိအဳကပ္အတည္းကု ိ ေဴဖရႀင္းရန ္ ဳသစေဳတးလ  ဵ ဘုရင္ခံခဵႂပ ္ ( Governer General) သည ္ ပၝလီမန္ 
လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္စလုံးကု ိ ဖဵက္သိမ္းေစခဲ့႓ပီး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အသစ္မဵား ကဵင္းပေစခဲ့သည္၅ ထိုသုိႛ ဳသစေဳတးလဵ 
ႎုိင္ငံတၾင ္ လၿတ္ေတာ ္ႎႀစ္ရပ္စလုံး ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္း၉ အေဳကာင္းရင္းသည ္ ဴပည ္ ေထာင္စ ု အစုိးရတၾင ္ လၿတ္ေတာ ္
ႎႀစ္ရပ္စလုံးမႀ အမတ္မဵား ပၝဝင္ေနဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 
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ဳသစေဳတးလဵ ႎုိင္ငံ အဖိုႛ အထက္လၿတ္ေတာ ္ ဖဵက္သိမ္း ခံရဴခင္းေဳကာင္ ့ ၈၉ ဖက္ဒရယ္မကူု ိ ထိခုိက္မႁ 
မရႀိႎုိင္ေပ၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ဆုိေသာ္ ဳသစေဳတးလ  ဵႎုိင္ငံသည ္လမူဵိႂးကု ိအေဴခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံ 
မဟုတ္ဘ ဲပထဝီ အေနအထားကိ ုအေဴခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုဴဖစ္ေန၇ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံမဵား 
အဖိုႛ ႒ကီးစၾာေသာ ထိခုိက္မႁ ဴဖစ္လာႎုိင္သည္၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ္ ထုိႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္
လမူဵိႂးကု ိ အေဴခခံထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား တန္းတညူီမ႖ကု ိ ထိန္းညၟိေပးေသာ အစုိးရ 
အေဆာက္အအု ံ(Governmental Institution) အဴဖစ ္ရပ္တည ္ေနရဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ ထုိအေဴခအေနမဵႂိးတၾင ္
အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ၉ လၿမ္းမုိးမႁကု ိ မခံထုိက္ သကဲ့သုိႛ ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္းမႀလည္း 
ကင္းေဝးရန ္လုိသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံႎႀင္ ့အိႎၬိယ ႎုိင္ငံမဵားကဲ့သုိႛ ဴဖစ္သင့္သည္၅ 

ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံသည ္ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ပုံစံကို ကဵင့္သုံးေသာ ႎုိင္ငံ 
ဴဖစ္သည္၅ ထုိဥပေဒ ပုဒ္မ (ျျဿ) အရ အစုိးရသည ္ ဴပည္သႛူ လၿတ္ေတာ္ကုိသာ အဖၾဲႚလိုက္ စုေပၝင္း တာဝန္ခံရသည ္
ဴဖစ္ရာ အစုိးရသည ္ ဴပည္သႛူလၿတ္ေတာ္၉ ေထာက္ခံမႁႎႀင့္သာ ရပ္တည္ေနရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အစုိးရ အေပၞ 
အယုံအဳကည ္မရႀ ိအဆု ိတင္သၾင္းပုိင္ခၾင့္သည ္ ဴပည္သႛူလၿတ္ေတာ ္(ေအာက္လၿတ္ေတာ)္ တၾင္သာ ရႀိသဴဖင္ ့ပၝလီမန္ 
ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္းသည ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္သာ သက္ဆုိင္႓ပီး အထက္လၿတ္ေတာ ္ ဴဖစ္ေသာ လမူဵိႂးစု 
လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့မသက္္္ဆုိင္သင့္ပၝ၅ သုိႛေသာ္ အေဴခခံ ဥပေဒ (၂၂) အရ ဴပည္သႛူလၿတ္ေတာ ္ဖဵက္သိမ္းခံရေသာ အခၝ 
လမူဵႂိးစ ုလၿတ္ေတာ္ပၝ ဖဵက္သိမ္း႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပႉာန္းထားသည္၅ ထုိသုိႛ ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္း၉ အဓိပၯၝယ္သည ္လမူဵိႂးကု ိ
အေဴခခံေသာ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား တန္းတညူီမ႖မႁကု ိထိန္းညၟိေပးသည္ ့လမူဵိႂးစ ုလၿတ္ေတာ ္ဖဵက္သိမ္းဴခင္းကု ိအစုိးရ 
အဖၾဲႚအား ဦးေဆာင္ေနသည္ ့ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၉ အဳကံေပးခဵက ္အရ သမၳတက ဴပႂလုပ္ႎုိင္ဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 
 

ေအာက္လၿတ္ေတာ္ 
 

မအူားဴဖင္ ့ ေအာက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမ ူ အရ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား 
တန္းတညူီမ႖ေရးကု ိ ထိန္းညၟိေပးရန္ ု တုိက္႟ုိက ္ တာဝန ္ မရႀိေပ၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကု ိ
အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားမႀ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ခံရေသာ အမတ္မဵားဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ 
ထုိသုိႛ ဖၾဲႚစည္း႟ုံမ႖ဴဖင္ ့ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵား၉ တန္းတညူီမ႖ေရးကု ိ ထိန္းညၟိေပးရန ္
မဴဖစ္ႎုိင္သနည္း၅ တာဝန ္မရႀိဟု ေဴပာရပၝသနည္း ဟ၇ူ ေမးခၾန္း ထုတ္ႎိုင္ပၝသည္၅ အေဴဖမႀာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ 
(General Election) ဟေူသာ ပညတ္ခဵက္ေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဆုိသည္မႀာ တႎုိင္ငံလုံးရႀ ိ မဆဲႎၬနယ္ေဴမမဵား အလုိက ္ ကုိယ္စားဴပႂမည္ ့
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကု ိ ဴပည္သလူထူုက တႎုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာဴဖင္ ့ တခဵိန္တည္းတၾင ္ မေဲပး ေ႟ၾးခဵယ္ဳကေသာ 
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားကု ိ ဆုိလုိသည္၅ ထုိေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားကု ိ ကဵင္းပရာတၾင ္ ယေနႛ ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္
ကဵင့္သုံးေသာ အေဴခခံမမူဵားမႀာ - 

(ျ) မေဲပးခၾင့္ရႀိသ ူအားလုံး ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴ ပန္ႛ မေဲပး ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း (Universal Suffrage)၄ 
(ြ) လ႖ႂိဝႀက္ မေဲပး စနစ္ကု ိကဵင့္သုံးဴခင္း (Secret Voting)၄ 
(ွ) လၾတ္လပ္ေသာ ဆႎၬမ ဲေပးဴခင္း (Free)၄ 
(ှ) တုိက္႟ုိက ္မေဲပး ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္း (Direct Election)၄ 
(ဿ) မေဲပးခၾင့္ရႀိသမူဵား အခၾင့္အေရး တညူီဴခင္း (Equal)၄ တုိႛ ဴဖစ္သည္၅ 
အဆိုပၝ မမူဵားသည ္ စစ္မႀန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္တၾင ္ ကဵင့္သုံးေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဆုိင္ရာ 

အေဴခခံမမူဵား ဴဖစ္သည္၅ ထုိမမူဵားအရ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကု ိကဵင္းပဴခင္း ဴဖစ္ရာ ဆႎၬမမဲဵားကု ိ လမူဵိႂးအလိုက ္
ေရတၾက္ရန ္ မဴဖစ္ႎုိင္ေတာ့ဘ ဲ တဦးခဵင္းစီ အလုိက္သာ ေရတၾက္ရန ္ ဴဖစ္သည္၅ ထုိအခၝ လဦူးေရမဵားေသာ လမူဵိႂး၉ 
မအဲေရအတၾက္သည ္ အဴခားေသာ လမူဵိႂးမဵားထက ္ သာလၾန ္ ေနေပလိမ့္မည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ႎုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႁ 
အတၾက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္းဴဖင္ ့ လမူဵႂိးေရး၄ ဘာသာေရး၄ ႎုိင္ငံေရး ယုံဳကည္မႁ စသည္ဴဖင္ ့ ကၾဲဴ ပား 
ဴခားနားေနေသာ လအူုပ္စုမဵား၉ တန္းတညူီမ႖မႁကု ိ မဴဖစ္ေစႎုိင္ေတာ့ေပ၅ ဤသည္မႀာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ 
ရလဒ္ပင္ ဴဖစ္သည္၅ ဤသုိႛဆုိလ႖င ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ တခုတၾင္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ တန္းတညူီမ႖မႁကု ိ
ထိန္းညၟိေပးရန ္ အတၾက္ ထုိသုိႛေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မရႀိအပ္ဟ ု တခဵိႂႚက အဳကံေပးေကာင္း ေပလိမ့္မည္၅ သုိႛေသာ္ 
ထုိေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကုိကား လုံးဝ ဖယ္ရႀားႎိုင္မည ္ မဟုတ္ေပ၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ ္ စစ္မႀန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံ 
သုိႛမဟုတ ္ လႛူအဖၾဲႚအစည္းကု ိ တည္ေဆာက္မည ္ ဆုိပၝက ႎုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႁ ေနရာအတၾက္ အေထၾေထၾ 
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲသည ္မရႀိမဴဖစ္ လုိအပ္ေနမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ 



[29] 
 

အဆိုပၝ ဴပႍနာကု ိ ဒီမုိကေရစီႎႀင္ ့ ဗဟုဝုစ ္ လႛူအဖၾဲႛအစည္း (Plural Society ) ေခၞ ကၾဲဴ ပားဴခားနားေသာ 
အုပ္စုမဵား ေနထုိင္သည္ ့ လႛူအဖၾဲႚအစည္း အဳကား ပဋိပကၡဴဖစ္မႁ ဴပႍနာ ဟ၇ူ ေလ့လာႎိုင္ပၝသည္၅ ဗဟုဝုစ္ 
လႛူအဖၾဲႚအစည္းဟ ု ဆုိရာတၾင္ လမူဵႂိးကု ိ အေဴခခံ ဖၾဲႚစည္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားလည္း အပၝအဝင္ 
ဴဖစ္သည္၅ အထက္၆ တင္ဴပခဲ့သည္ ့ အတုိင္း အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကု ိ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အတၾင္းမႀ 
ဖယ္ရႀားဴခင္း မဴပႂႎုိင္သဴဖင္ ့ထုိဴပႍနာ ဴဖစ္လာဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အေဴဖရႀာမႁ အေနဴဖင္ ့ ႒ကိႂးစားဳကရာတၾင ္အေထၾေထၾ 
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကု ိ ေဴပာင္းလဲဴ ခင္း မလုပ္ဘ ဲ ဴဖစ္လာသည္ ့ ပဋိပကၡ ဴပႍနာ နပဲၝးေစသည္ ့ နည္းလမ္းမဵားကု ိ ရႀာေဖၾ 
ေတၾႚရႀိလာဳကသည္၅ ထုိနည္းလမ္းက အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားတၾင ္ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပ ႂ စနစ ္ (Proportional 
Representation) ကို ကဵင့္သုံးလာဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္အရ လဦူးေရ နည္းေသာ 
အုပ္စုမဵားသည္လည္း ပၝလီမန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ပုိ၇ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ရလာဳကသည္၅ 

တဴပည္ေထာင ္ စနစ ္ ႎုိင္ငံတၾင ္ ဴဖစ္ေစ၄ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတၾင္ ဴဖစ္ေစ လၿတ္ေတာ ္ ြ ရပ္ 
ဥပေဒဴပႂ ပၝလီမန္ (Bicameral Legislature) စနစ္ကု ိ ကဵင့္သုံးရာတၾင ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းသည ္
ဒီမုိကေရစီ အေဴခခံ ကဵင့္စဥ္မဵား အရသာ ဴပႂလုပ္တတ္ဳကသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ၉ 
ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကုိလည္း ဖက္ဒရယ္မ ူအရ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းထက ္ ဒီမုိကေရစီမမူဵား အရသာ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴပႂဳကသည္၅ 
အဴခား တဖက္တၾင္လည္း ဗဟုဝုစ ္ လႛူအဖၾဲႚအစည္း ရႀိေသာ ႎုိင္ငံ တခု၆ ဒီမုိကေရစီ ကဵင့္သုံးရာတၾင ္ ဴဖစ္ႎုိငသ္မ႖ 
ဴပႍနာ နႎဲုိင္ေစေရး အတၾက္ နည္းလမ္း ရႀာဳကရင္းဴဖင္ ့ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပႂမ ူ စနစ္ ကဵင့္သုံးေသာ ေ႟ၾးေကာက ္
တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္ကု ိ ေဖာ္ထုတ္လာဳကသည္၅ ထုိေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္အရ ဒီမုိကေရစီ ကဵင့္သုံးဴခင္းကု ိ
(Concensus Democracy) ဟုလည္း ေခၞသည္၅ 
 

ဿ၅ ဴပည္ေထာငစ္ုႎုိင္ငံႎႀင္ ့လက္နက္ကုိင္တပ္မဵား 
 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ တခု၆ ရႀိေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္မဵားႎႀင္ ့ တဴပည္ေထာင ္ စနစ ္ ႎုိင္ငံ တခုတၾင ္ ရႀိေသာ 
လက္နက္ကုိင ္ တပ္မဵား ဖၾဲဲႚစည္းထားပု ံ ကၾာဴခားတတ္သည္၅ အေဳကာင္းအရင္းမႀာ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးမႁေဳကာင္ ့
ဴဖစ္သည္၅ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးမႁတၾင္ လက္နက ္ ကုိင္တပ္မဵား ခၾဲေဝ ဴဖန္ႛကဵက္ထားဴခင္း၄ စုေပၝင္း 
ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းသည္လည္း အကဵႂံးဝင္သည္၅ 

အဓိကအားဴဖင္ ့ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ အတၾင္းရႀ ိ လက္နက္ကုိင ္ တပ္မဵားကု ိ သာမန ္ အခဵိန္တၾင ္
ဴဖန္ႛကဵက္ထား႓ပီး မည္သည္ ့ လတူဦး၄ လတူစုကမ႖ ထုိတပ္မဵားကု ိ အမိန္ႛ ေပးထိန္းခဵႂပ္မႁ အလၾယ္တက ူ ဴပႂလုပ္ႎုိင္႓ပီး 
တပ္ကု ိ တလၾဲအသုံးမခဵႎုိင္ရန ္ စီစဥ္ထားရသည္၅ သာမန ္ အေဴခအေနတၾင ္ ထုိတပ္မဵားကု ိ ႎုိင္ငံေရးတၾင ္ ဝင္ေရာက္ 
မစၾက္ဖက္ေစလုိ၇ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုလုံးႎႀင္ ့ပတ္သက္သည္ ့ ဴပည္ပႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့စစ္မက္ ဴဖစ္ပၾားေသာ 
အခၝ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁႎႀင္ ့ အမိန္ႛေပးမႁေအာက္တၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံေတာ ္ ကာကၾယ္ေရးကု ိ
ထမ္းေဆာင္ရန ္ဴဖစ္သည္၅ 

မည္သည္ ့စစ္တပ္မဆိ ုဗဟုိ ဦးစီးခဵႂပ္ကုိင္မႁ အဴပည့္အဝဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ထားေသာ လက္နက္ကုိင ္
တပ္ဖၾဲႚမဵား ဴဖစ္ရာ သာမန ္ အခဵိန္တၾင ္ လတူဦး သုိႛမဟုတ ္ လတူစုတၾင ္ ထုိုစစ္တပ္ကု ိ အမိန္ႛေပးႎုိင္ေသာ 
အခၾင့္အာဏာရႀိလ႖င ္ထုိသသူည ္ႎုိင္ငံေရးကု ိထုိအာဏာ အားကုိးဴဖင္ ့ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္သည္၅ စစ္တပ္သည ္
ဒီမုိကေရစီ၉ ရန္သူဴ ဖစ္ေဳကာင္း ႎုိင္ငံေရး သိပံၯပညာရႀင္မဵားက အခုိင္အမာ ေဴပာဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံသည ္
ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးေသာ စနစ္ဴဖစ္ရာ စစ္တပ္ကု ိ ႎုိင္ငံေရးတၾင ္ ပၝဝင္ 
စၾက္ဖက္ခၾင္ ့ ဴပႂထားပၝက စစ္တပ္၉ ဗဟု ိ ဦးစီး ခဵႂပ္ကုိင္မႁေဳကာင္ ့အာဏာခၾဲေဝေရးကု ိထိခုိက္ေစႎုိင္သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့
ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံမဵားတၾင ္စစ္တပ္ကု ိႎုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မႀ ကင္းလၿတ္ေနေစရန ္အထးူစီးမံခဵက္အရ ဴပႂလုပ္ဳကသည္၅ 
 

တပ္ဖၾဲႚစည္းထားပုံ 
 

ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတၾင ္ လက္နက္ကုိင ္ တပ္မဵားကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ 
တပ္မဵားႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ တပ္မဵားအဴဖစ ္ြမဵိႂး ထားရႀိသည္၅ ဳကည္းတပ္၄ 
ေရတပ္၄ ေလတပ္မဵားကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ၉ ေလ့ကဵင့္ေပးမႁ၄ ေထာက္ပ့ံမႁ ေအာက္တၾင ္ ထားရႀိဳကသည္၅ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္တၾင ္ ရတဲပ္ဖၾဲႚမဵား၄ နယ္ဴခာေစာင့္တပ္မဵား၄ လုံဴခံႂေရးတပ္မဵား ထားရႀ ိ
ဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ တပ္မဵားကု ိ အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ လဦူးေရ အခဵိႂးအစားအရ 
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ေစလၿတ္ရေသာ အင္အား အေရအတၾက္မဵားဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ သုိႛမဟုတ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဥပေဒဴပႂ အဖၾဲႚက 
ဴပႉာန္းေသာ ဥပေဒမဵားႎႀင္ ့အည ီဴဖစ္ေစ ဖၾဲႚစည္း ထားဳကသည္၅ 

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံတၾင ္ လက္နက္ကုိင ္ တပ္မဵားကိ ု ဤသုိႛ ဖၾဲႚစည္းထားသည၅္ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္တၾင္ 
ကန္တၾန္မဵားမႀ တပ္ဖၾဲႚမဵားႎႀင္ ့စစ္မႁထမ္းရန ္တာဝန္ရႀိသ ူဆၾစ္ဇာလန ္ႎုိင္ငံသားမဵား စုေပၝင္း ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားရမည္ဟ ု
ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ အေဴခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (ျ၃)၄ ပုဒ္မခၾဲတၾင္ ဴပႉာန္းထားသည္၅ ပုဒ္မ (ျွ) ၆လည္း ဴပည္ေထာင္စ ု
အာဏာပုိင္မဵား၉ သေဘာတ ူခၾင့္ဴပႂခဵက ္မရဘ ဲမည္သည္ ့ကန္တၾန္မ႖ ရတဲပ္ဖၾဲႚဝင္မႀ အပ အ႓မတဲမ္း တပ္ဖၾဲႚမဵားတၾင္ 
လဦူးေရ ွဝဝ ထက္ပုိ၇ ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့မရႀိေဳကာင္း ဴပႉာန္းထားသည္၅ 

ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎိုင္ငံတၾင္ အေဴခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (ျ၃) အရ ထေူထာင္ထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္ 
အတၾက္ ေလ့ကဵင္ ့ ပညာေရးႎႀင္ ့ ေထာက္ပ့ံေရးကု ိ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရက တာဝန ္ ယရူသည္၅ ဴပည္ပႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့
စစ္မက္ဴဖစ္ပၾားခဵိန္တၾင ္ကန္တၾန္မဵား၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ တပ ္အပၝအဝင္ အားလုံးေသာ လက္နက္ကုိင ္
တပ္မဵားသည ္ဴပည္ေထာင္စ ုအစုိးရ၉ အမိန္ႛေပးမႁ၄ ထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္တၾင ္ရႀိသည္၅ 

အေမရိကန္ႎိငု္ငံတၾင ္ လက္နက္ကိုင္တပ္မဵား ဖၾဲႚစည္းဴခင္းႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ဤသိုႛ ဴပႉာန္းထားသည္၅ 
အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ ္ (Congress) သည ္ စစ္ေဳကညာဴခင္း၄ အရပ္သားမဵားအား စစ္ေရး ကိစၤမဵား 
အတၾက္ တာဝန္ေပးဴခင္း၄ ကုန္းေဳကာင္းတၾင ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အရာမဵားႎႀင္ ့ စပ္လဵဥ္းေသာ စည္းကမ္း ဥပေဒမဵား 
ဴပႉာန္းႎုိင္ဴခင္း အာဏာမဵား ပိုင္ဆိုင္ေစရမည္၅ သိုႛရာတၾင ္စစ္တပ ္အတၾက္ သံုးေငၾကို ြ ႎႀစ္ကာလ အတၾက္ ကုန္ကဵ 
ေငၾထက္ ပို၇ လဵာထား ထုတ္ယသံူုးစၾဲဴ ခင္း မဴပႂေစရ၅ ေရတပ္ တည္ေထာင္ႎိုင္၇ ကုန္ကဵစရိတ္ကိ ု တာဝန္ခံရမည္၅ 
အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင္ ့ဳကည္းတပ္၄ ေရတပ ္လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္းမဵား လိုက္နာရမည္ ့စည္းကမ္း၄ ဥပေဒမဵား၄ ႎိုင္ငံ တရား 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၄ ပုန္ကန္မႁမဵားကိ ု ႎႀိပ္ကၾပ္ဴခင္းႎႀင္ ့ ကဵႃးေကဵာ္မႁမဵားကိ ု တၾန္းလႀန္ဴခင္း ကိစၤရပ္မဵားအတၾက ္ ဴပည္နယ ္
လက္နက္ကိုင ္ တပ္ဖၾဲႚမဵား (Militia) ကို ဆင့္ေခၞ၇ ကုန္ကဵစရိတ္ကိ ု ကဵခံႎိုင္ေစရမည္၅ ဴပည္နယ ္ လက္နက္ကိုင ္
တပ္ဖၾဲႚမဵားအား စုေဆာင္ဴခင္း၄ လက္နက ္ တပ္ဆင္ဴခင္း ၈တိုႛႎႀင့္ စပ္လဵဥ္းေသာ စည္းကမ္းမဵား ဴပႉာန္းဴခင္း၄ 
အေမရိကန ္ဴပည္ေထာင္စု၉ တာဝန္ကိ ုထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဴပည္နယ္လက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚ အစိတ္ပိုင္းမဵားသိုႛ တိုက္႟ိုက ္
အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္ေသာ အာဏာမဵား ပိုင္ဆိုင္ ေစရမည္၅ သိုႛရာတၾင ္ ဴပည္နယ ္လက္နက္ကိုင္မဵားႎႀင္ ့စပ္လဵဥ္း၇ အရာရႀိမဵား 
အား ရာထးူခန္ႛထားဴခင္းႎႀင္ ့အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၉ လၿတ္ေတာ္မႀ ဴပႉာန္းေသာ စည္းကမ္းမဵားႎႀင္ ့အည ီဴပည္နယ ္
လက္နက္ကိုင ္ တပ္ဖၾဲႚမဵားအား ေလ့ကဵင္ ့ သင္တန္းေပးႎိုင္ေသာ အာဏာမဵားသည ္ ဴပည္နယ္မဵားတၾင ္ တည္ေစရမည ္
ဟု အေမရိကန ္အေဴခခံ ဥပေဒ အခန္း (ျ)၄ ပုဒ္မ (၂) တၾင္ ဴပႉာန္း ထားရႀိသည္၅ 

အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီ ႎိုင္ငံတုိႛသည ္ ပထဝီ အေနထားကိ ု အေဴခခံ 
ေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု
တပ္မေတာ္ကိ ု ဖၾဲႚစည္းထားရာတၾင္လည္း ဴပည္နယ္မဵားမႀ လက္နက္ကိုင ္ တပ္ဖၾဲႚမဵားကိ ု လိုအပ္သည္ ့ အခဵိန္တၾင္ 
စနစ္တကဵ စုဖၾဲႚဴခင္း၄ ဗဟိ ု အစိုးရ၉ အမိန္ႛေပးမႁေအာက္တၾင ္ ကာကၾယ္ေရး တာဝန ္ ထမ္းေဆာင္ဴခင္း တိုႛကို 
အလ႖င္အဴမန္ႎႀင္ ့စနစ္တကဵ ဴပႂလုပ္ႎိုင္သည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ႎိုင္ငံေရးတၾင ္ပၝဝင္ ပတ္သက္ဴခင္း မရႀိေစရန္လည္း စီမံထား 
ႎိုင္သည္၅ 

အိႎိၬယႎုိင္ငံသည ္ဴပည္တၾင္း ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ အလၾန္႟ႁပ္ေထၾးေသာ ႎိုင္ငံ တခု ဴဖစ္သည္၅ လမူဵိႂးကိ ုအေဴခခံ 
ဖၾဲႚစည္းေသာ အိႎိၬယ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္သည ္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင္ ့ ကင္းရႀင္းစၾာ ရပ္တည္ခဲ့သည္၅ ဗဟို အစိုးရရႀ ိ
မည္သည့္ပဂိုၢႂလ ္ (ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္သိုႛမဟုတ ္ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး) ကမ႖ စစ္တပ ္အားကိုးဴဖင္ ့ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာမဵားကိ ု
အႎိုင္ယူဴ ခင္း မရႀိပၝ၅ ထိုႛအတ ူမည္သည္ ့ ဴပည္နယ္ကမ႖ ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္တၾင ္ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္နယ္မႀ 
တပ္အားကိုးဴဖင္ ့ လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာေဳကာင္ ့ ဴဖစ္ေပၞလာေသာ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာမဵားကိ ု ေဴဖရႀင္းဴခင္း မဴပႂႎုိင္ပၝ၅ 
အိႎိၬယႎုိင္ငံတၾင ္လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာမဵား ႟ႁပ္ေထၾးလဵက ္ရႀိေသာ္လည္း အိႎိၬယ ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္သည ္တည္ 
႓ငိမ္လဵက္သာ ရႀိသည္၅ 

လမူဵိႂးကိ ုဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံဴဖစ္သည္ ့ယဂိူုဆလားဗီးယားႎိုင္ငံ၉ လက္နက္ကိုင ္တပ္မဵား 
ဖၾဲႚစည္းမႁကိ ု ေလ့လာလ႖င္ ဴပည္နယ္မဵားတၾင ္ (Coat of Arms ) ေခၞ လက္နက္ကိုင ္ တပ္ဖၾဲႚမဵား ထားရႀိခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ 
ဴပည္ေထာင္စု၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁ ေအာက္ရႀ ိ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္တၾင္လည္း ဴပည္နယ္မဵားမႀ ေစလၿတ္သည္ ့
တပ္မဵားဴဖင္ ့ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ယဂိူုဆလားဗီးယား ႎိုင္ငံတၾင္ အဓိက လမူဵိႂး႒ကီး ဿ မဵိႂးခန္ႛ ေနထိုင္လဵက ္ရႀိေသာ္လည္း 
ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္တၾင ္ဆဗ္လမူဵိႂး (Serb) မဵားက (၀ဝ) ရာခိုင္ႎႁန္းမ႖ ပၝဝင္ေနသည္၅ လမူဵိႂး အေဴခခံ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု အတၾက္ လမူဵိႂး တမဵိႂးတည္းက ထိုမ႖အထိ အခဵိႂးအစားဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္တၾင္ 
ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းမဵိႂးကိ ု သတိခဵပ္သင့္သည္၅ ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္၄ ဇၾန္လတၾင ္ ဆလိုးေဗးနီးယား ဴပည္နယ္က လၾတ္လပ္ေရး 
ေဳကညာဴခင္းသည ္ ဴပည္နယ္ရႀ ိ မိမိ ထိန္းခဵႂပ္ထားေသာ တပ္ႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္ရႀ ိ ၈လမူဵိႂးမဵား၉ 
တပ္အင္အားကိ ုယံုဳကည ္ကိုးစားဴခင္းက လၾတ္လပ္ေရး ေဳကညာရန ္အားဴဖည့္ေပးေသာ အခဵက္ တခဵက္ ဴဖစ္သည္၅ 



[31] 
 

စစ္တပ္တၾင ္ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံ အတၾင္း ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္ကို ဴပည္နယ္မဵားကေသာ ္လည္းေကာင္း၄ 
ဴပည္ေထာင္စုကေသာ္လည္းေကာင္း ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာတၾင ္အသံုးမဴပႂႎိုင္ဴခင္းသည ္ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္အတၾက ္
လိုအပ္ေသာ စံတရပ္ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္ ဴဖစ္ရကား ဴပည္ေထာင္စ ုအစိုးရ၉ အမိန္ႛေပးမႁကိ ုနာခံရန ္
လိုအပ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု အစိုးရ အေနႎႀင္ ့ မတရားေသာ အမိန္ႛ ေပးေနပၝလ႖င္ ဴပည္နယ ္ အသီးသီးသည ္
ဴပည္ေထာင္စ ု တပ္မေတာ္ရႀ ိ ၈တပ္မဵားကိ ု ဗဟိ ု အစိုးရ၉ အမိန္ႛကိ ု မနာခံရန ္ တ႓ပိႂင္တည္း အမိန္ႛေပးဴခင္းဴဖင္ ့
ဴပည္ေထာင္စ ုအစိုးရက မတရားေသာ အမိန္ႛေပးမႁကိ ုကာကၾယ္ႎိုင္ေပသည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ္တၾင ္ထိုသိုႛ ဴပည္နယ ္တခုတည္းက ထက္ဝက္ေကဵာ္သည ္အထိ တပ္အင္အားဴဖင္ ့
ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့ ရဴခင္းမဵိႂးသည ္ ထိုဴပည္နယ္အတၾက ္ အားကိုးတရပ ္ ဴဖစ္ေစသည္၅ ဤသိုႛ ဖၾဲႚစည္းမႁမဵိႂးကိ ု သတိခဵပ္ 
သင့္ေပသည္၅ 
 

၀၅ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုမကူိ ုအကဲဴ ဖတ္ေသာ စံမဵား 
 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံတခ ုအေဳကာင္းကိ ုဴပင္ပ ေလ့လာသမူဵား အေနဴဖင္ ့စံအဴဖစ ္လက္ခံထားေသာ အခဵက္ 
မဵားအရ ႎိႁင္းယႀဥ္ ေလ့လာဳကသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံအသီးသီးသည ္ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံအဴဖစ ္ တည္ 
ေဆာက္ရာတၾင ္သေဘာတရားအားဴဖင္ ့ဖက္ဒရယ္ ဴဖစ္သည္ဟ ုဆိုႎုိင္ေသာ္လည္း အႎႀစ္သာရအားဴဖင့္ကား အားလံုး 
သည္ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ ္ ဴဖစ္သည္ဟ ုဆိုႎိုင္မည ္မဟုတ္ေပ၅ ဆိုလိုသည္မႀာ စာေတၾႚႎႀင့္ လက္ေတၾႚ ဴခားနားတတ္သည္၅ 
ထိုႛေဳကာင္ ့ ႎိုင္ငံေရးကိ ု ႎိႁင္းယႀဥ ္ေလ့လာသမူဵားအား ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု၉ သေဘာတရားပိုင္း အရ 
မည္သိုႛ ဆုိထားသည္ကိ ုအဓိကထား ေလ့လာဴခင္းထက ္လက္ေတၾႚကဵ၇ ဖက္ဒရယ ္ဟုတ/္မဟုတ္ကိ ုအကဲဴ ဖတ္ႎိုင္ 
ေသာ ေအာက္ပၝ ပံုစံမဵားကိုသာ အဓိကထား စဥ္းစားဳကသည္၅ 

(က) ဗဟိ ု အစိုးရႎႀင္ ့ ဴပည္နယ ္ အစိုးရမဵားဳကား အာဏာခၾဲေဝမႁ (Division of Power Between 
Center and the State) 

(ခ) အေဴခခံ ဥပေဒ အထၾဋ္အဴမတ ္ဴဖစ္မႁ (Supremacy of Constitution) 
(ဂ) ေရးဆၾဲဴ ပႉာန္းေသာ အေဴခခံ ဥပေဒ (Written Constitution) 
(ဃ) အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပင္ဆင္မႁႎႀင္ ့ပတ္သက္ေသာ တင္းဳကပ္မႁ (Rigid Constitution) 
(င) တရားေရးမၸိႂင္၉ အထးူအာဏာ (Special Judiciary) 

ဗဟိ ု အစိုးရႎႀင္ ့ ဴပည္နယ ္ အစိုးရမဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝမႁကိ ု အေဴခခံ၇သာ ႎိုင္ငံတခုသည ္ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ ဟုတ/္မဟုတ္ကိ ုအကဲဴ ဖတ္ရသည္၅ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုမည္သိုႛ မည္ပံ ုဖၾဲႚစည္းထားသနည္း ဆိုသည္ ့
အခဵက္မႀာ ဖက္ဒရယ ္ စစ္/မစစ္ စဥ္းစားရာတၾင ္ အဓိက မကဵေပ၅ အစိုးရမဵားဳကား အာဏာခၾဲေဝမႁသာ အဓိက 
ကဵပၝသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု ႎိုင္ငံ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပံုသၸာန္ဟ ု နားလည္ဴခင္းထက ္ ကမာႛၲႎိုင္ငံ 
အသီးသီးရႀ ိအစိုးရ ပံုသၸာန ္အမဵႂိးမဵႂိးထမဲႀ ဗဟိုႎႀင္ ့ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးေသာ အစိုးရ ပံုစံ 
ဟ၇ူလည္း နားလည္ႎိုင္ေပသည္၅ သိုႛဴ ဖစ္၇ စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ ္ အစိုးရတရပ ္ ဟုတ္/မဟုတ္ကိ ု ထိုႎိုင္ငံအတၾင္း 
ဗဟိ ုအစိုးရႎႀင္ ့ဴပည္နယ ္အစိုးရမဵားဳကား အာဏာခၾဲေဝမႁကိ ုလိုက္၇ ဆံုးဴဖတ္ရသည္၅ 

ထိုသိုႛ စဥ္းစားရာတၾင ္အာဏာခၾဲေဝရာ၆ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကိ ုဗဟို သိုႛမဟုတ္ ဴပည္နယ္၄ မည္သ ူ
က ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ ရႀိသနည္း ဆိုသည္ ့ အခဵက္ကိ ု အေလးေပး စဥ္းစားဳကသည္၅ စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ ္ အစိုးရမဵားဟ ု
အမဵားက အသိအမႀတ္ဴပႂေသာ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ႔ကင္းကဵန္ေသာ 
အာဏာမဵားကိ ု ဴပည္နယ္မဵားက ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ ရႀိ႓ပီး၄ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကိ ု ဗဟို အစိုးရက ကဵင့္သံုးေသာ 
ဴမန္မာႎႀင္ ့အိႎိၬယႎိုင္ငံတိုႛကိ ုတဝက္တပဵက ္ဖက္ဒရယ ္(Quasi-Federal) ဟု ေလ့လာသမူဵားက သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ 

ဒုတိယ အခဵက္ဴဖစ္ေသာ အေဴခခံ ဥပေဒ အထၾဋ္အဴမတ ္ ဴဖစ္မႁသည ္ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ခိုင္မာမႁကိ ု
အာမခံခဵက္ ေပးရေသာ ကိစၤ ဴဖစ္သည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခုတၾင္ 
လုပ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိေသာ အစိုးရမဵားသည ္တခုထက ္ ပို၇ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ ေပၞထၾက ္ေနဳကသည္၅ ဗဟိ ုအစိုးရႎႀင္ ့ ဴပည္နယ ္
အစိုးရမဵား အားလံုးသည ္၈တိုႛ၉ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့အာဏာကို အေဴခခံ ဥပေဒက အပ္ႎႀင္းသည္ ့အတိုင္းသာ ကဵင့္သံုးရ 
ေပမည္၅ အေဴခခံ ဥပေဒအရ အတိအကဵ ကန္ႛသတ္မႁ မရႀိလ႖င္ အခဵင္းခဵင္း အဳကား အဴငင္းပၾားမႁမဵား ဴဖစ္လာႎိုင္သည္၅ 
ထိုႛအဴပင ္ ကန္ႛသတ္ထားေသာ္လည္း အခဵိန္မေ႟ၾး အဴငင္းပၾားမႁမဵား ထပ္မံ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္သည္၅ အစိုးရတရပ္၉ 
အာဏာမဵားကိ ုတည္တည္႓ငိမ္႓ငိမ ္ကဵင့္သံုးႎိုင္ေစေရး အတၾက္ ႎိုင္ငံတဝန္းတၾင ္အေဴခခံ ဥပေဒ အထၾဋ္အဴမတ ္ ဴဖစ ္
ေစရန္လိုသည္၅ 
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တတိယ အခဵက္ဴဖစ္ေသာ ေရးဆၾဲဴ ပႉာန္းသည္ ့အေဴခခံ ဥပေဒ ဆိုသည္မႀာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ 
တခု အေနဴဖစ ္ အေဴခခံ ဥပေဒကို ေရးဆၾဲ၇ ဴပႉာန္းရမည္ဟ ု ဆိုလိုဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အခဵိႂႚေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ေရးဆၾဲ 
ဴပႉာန္းထားေသာ အေဴခခံ ဥပေဒ မရႀိတတ္ေပ၅ ဥပမာ - ဂရိတ္႓ဗိတိန္ႎႀင္ ့ အစၤေရး ကဲ့သိုႛေသာ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ 
ယင္းႎိုင္ငံမဵားသည ္ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံမဵားသာ ဴဖစ္ဳက၇ ဴပႍနာ မရႀိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံ တခုဖိုႛ ဆိုလ႖င္ ဴပႍနာ မဵားစၾာကိ ု ဴဖစ္ေပၞေစႎိုင္သည္၅ ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္းထားေသာ အဴခခံ ဥပေဒ အထၾဋ္အဴမတ ္
ဴဖစ္မႁကိ ုတည္ေဆာက္ႎိငု္မည ္မဟုတ္ေပ၅ 

စတုတၪ အခဵက္ဴဖစ္ေသာ အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္မႁႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ တင္းဳကပ္မႁသည ္အေဴခခံ ဥပေဒ အထၾဋ္ 
အဴမတ္ ဴဖစ္မႁကဲ့သိုႛ အေရး႒ကီးေသာ ကိစၤဴဖစ္သည္၅ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎိုင္ငံႎႀင္ ့ ႎိႁင္းယႀဥ္လ႖င ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတိုင္းလိုလိ ု အေဴခခံဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး ကိစၤကို တင္းတင္းဳကပ္ဳကပ ္ ဴပႂလုပ္ဳကရသည္၅ အဘယ္ 
ေဳကာင့္ဆိုေသာ ္ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား သေဘာတညူီ၇ လက္ခံထား႓ပီးေသာ အေဴခခံ ဥပေဒ တရပ္သည ္
ဗဟိုအစိုးရ တဦးတည္း၉ သေဘာထားႎႀင္ ့ဴပႂဴပင္ခၾင္ ့လံုးဝမရႀိပၝ၅ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ဗဟိုအစိုးရအဆင္ ့
ရႀ ိ ဥပေဒဴပႂ လၿတ္ေတာ္က ၈၉ သေဘာအေလ႖ာက ္ အေဴခခံ ဥပေဒကို ဴပင္ႎိုင္ေသာ အခၾင့္အာဏာသည္၅ 
ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံမဵားတၾင္မ ူဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အကဵိႂးစီးပၾားကိ ုထိခိုက္သည ္ဟေူသာ အေဴခခံ 
ယဆူခဵက္ဴဖင္ ့လၾယ္လၾယ္ႎႀင္ ့ဴပင္ခၾင္ ့မရႀိဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ပဥၤမ အခဵက္ဴဖစ္ေသာ တရားေရး မၸိႂင္၉ အထးူအာဏာသည ္အစိုးရမဵား အခဵင္းခဵင္းအဳကား အဴငင္းပၾားမႁ 
ကို ေဴဖရႀင္းရာတၾင ္ အထးူအေရး႒ကီးေသာ ကိစၤကို အဆံုးအဴဖတ ္ ေပးရသည္၅ အထက္ပၝ အခဵက္မဵားသည ္ ဴပင္ပမႀ 
ေန၇ ဖက္ဒရယ ္စစ္/မစစ္ ေလ့လာသမူဵားက အေဴခခံထား စဥ္းစားေသာ အခဵက္မဵား ဴဖစ္သည္၅ 
 



[33] 
 

 
 

 
 
 

အခန္း (ှ)၄ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႎႀင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ႎိုင္ငံေရး 
အေဳကာင္းခဵင္းရာမဵား 
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ျ၅ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္ 
 
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဴမန္မာကဲ့သိုႛေသာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား အဖိုႛ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့
အခၾင့္အေရးသည ္ ဖက္ဒရယ္မ၉ူ မဴဖစ္မေန ပၝဝင္ရမည္ ့ မူဴ ဖစ္သည္ဟ ု အခဵိႂႚက ေဴပာဆိ ု ေနဳကေသာ္လည္း ကမာႛၲ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမဵားကား ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ႎိုင္ငံေရးမ ူ တရပ္အဴဖစ ္ ႟ႁဴမင္ဴခင္း မရႀိေပ၅ အခဵိႂႚေသာ 
ပညာရႀင္မဵားႎႀင့ ္ေလ့လာသမူဵားက ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားအဖိုႛ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚ 
ဝင္မဵားအတၾက ္အာမခံေပးထားဴခင္းကိုပင ္ေဝဖန္ဳကသည္၅ အေဳကာင္းမႀာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ႎိုင္ငံေရး အရဴဖစ္ 
ေစ၄ ဥပေဒ အေဳကာင္းအရ ဴဖစ္ေစ တိကဵ ရႀင္းလင္းေသာ အဓိပၯၝယ ္သတ္မႀတ္ခဵက ္ မရႀိဴခင္းႎႀင္ ့ ေယဘုယ  ဵ အားဴဖင္ ့
ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သံုးေသာ လႛူအဖၾဲႚအစည္းသည ္ ပးူတၾဲထားေသာ ႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ ္ အင္ပၝယာမႀ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ 
ရႀိေဳကာင္းကိ ု သေဘာေပၝက္ထားဳက၇ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သံုးေရးသည ္လၾယ္လၾယ္ႎႀင္ ့လက္ခံႎိုင္ေသာ ကိစၤ မဟုတ္ေဳကာင္း ပညာရႀင္မဵားက အထးူသဴဖင္ ့ႎိုင္ငံ 
တကာက ဥပေဒ ပညာရႀင္မဵား အဳကားတၾင ္ဴငင္းခံုမႁမဵား ရႀိေနသည္၅ 

ကမာေၲပၞရႀ ိ ႎိုင္ငံမဵား အားလံုး၉ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံ ု အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္ 
ေသာ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား မေတၾႚရေပ၅ သိုႛေသာ္ ထူဴ ခားစၾာ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုတည္းက ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အပၝအဝင္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သံုးေရးကိ ုအသိအမႀတ္ ဴပႂခဲ့ဳကသည္၅ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး က႗မ္းကဵင္သ ူ ႎိုင္ငံေရး သိပၯံပညာရႀင ္ ေဆးလ္ပၝးစတိမ္း (Josef Silver Stein) အပၝအဝင္ 
ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးကိ ု ေလ့လာသမူဵားက ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ ကဵင့္သံုးခဲ့ဖးူေသာ ျ၃ှ၁ အေဴခခံ ဥပေဒ၉ ဖက္ဒရယ္မမူဵား 
သည္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုမကိူ ုမႀီဴငမ္းထားသည္ဟ ုေဝဖန ္သံုးသပ္ဳကသည္၅ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း၉ မိန္ႛခၾန္းမဵား 
အရလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကိ ု ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တခုအဴဖစ ္ တည္ေဆာက္ရာတၾင ္ ေလ့လာ ကိုးကားစရာအဴဖစ ္
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုအေဳကာင္းကိ ုအ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဴပာခဲ့ဖးူသည္ကိ ုေတၾႚရသည္၅ ထိုအဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ 
ေရး ႒ကိႂးပမ္းစဥ ္ ကာလက ဴမန္မာႎိုင္ငံ၆ ေတၾႛဳ ကံႂခဲ့ရေသာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစု စည္းလံုး ညီႌၾတ္ေရးႎႀင္ ့ အခဵိႂႚ 
ဴပႍနာရပ္မဵား ေဴဖရႀင္းေရးတိုႛတၾင ္ အစိတ္အပိုင္း အားဴဖင္ ့ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အေတၾႛအဳကံႂမဵားႎႀင့္လည္း 
တေူနသည္၅ သိုႛဴ ဖစ္၇ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၉ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒကို ေရးဆၾဲဴ ပႉာန္းေသာ အခၝတၾင္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ကဲ့သိုႛပင ္နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္သား လမူဵိႂးစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးကိ ုအာမခံခဵက္ ေပးသည္ ့အေနဴဖင္ ့တိုင္းရင္းသား 
ဴပည္နယမ္ဵား၉ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးကို အဴခခံ ဥပေဒတၾင္ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပခဲ့သည္၅ တ႓ပိႂင္နက္တည္းတၾင ္
တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစုမဵား အဖိုႛ မိမိတိုႛ ကံဳကမၳာ မိမိတိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခၾင့္ဟ ု အဓိပၯၝယ္ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္
ဴမန္မာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား၉ ႎိုင္ငံေရးထသိဲုႛ ေရာက္လာ႓ပီး အဴခခံ ဥပေဒအရ ကဵင့္သံုးႎိုင္ေသာ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ 
သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္၉ အဴမင့္ဆံုး အခၾင့္အေရးအဴဖစ ္တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵားက ႟ႁဴမင္ဳကသည္၅ ထိုအခဵိန ္
မႀစ၇ ဴမန္မာ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမႎူႀင္ ့ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ခၾဲမရဘဲ ဒၾန္တၾဲ ေနခဲ့သည္၅ ဴမန္မာဴပည ္
ဒီမိုကရက္တစ ္မဟာမိတ ္အဖၾဲႚခဵႂပ္ (DAB) က ကမကထဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ အေဴခခံ ဥပေဒမူဳကမ္းကို ေလ့လာရာတၾင ္
ဴမန္မာ ဖက္ဒရယ္မ၉ူ ဝိေသသ လကၡဏာ အဴဖစ ္ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ရႀိေသာ အမဵိႂးသား ဴပည္နယ္မဵားဴဖင္ ့
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုဖၾဲႚစည္းသည ္ဟေူသာမကိူု ေတၾႚႎိုင္သည္၅ 

ကမာႛၲ ဖက္ဒရယ ္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ တစံုတရာ ဴပႉာန္းခဵက္မဵိႂး မရႀိပၝ၅ ႎိုင္ငံ 
တကာဥပေဒအရာတၾင ္ အဴငင္းပၾားလဵက ္ ရႀိေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ြဝ ရာစု၉ ဒုတိယ ရာစုဝက္ 
ႎႀစ္မဵားတၾင ္ကမာႛၲႎိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၞတၾင ္ေရႀႚတန္းမႀ ေနရာယထူားေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားအနက ္တခုအပၝအ 
ဝင္ ဴဖစ္လာသည္၅ ထိုသိုႛ ေနရာယလူာရဴခင္း၉ ေနာက္ကၾယ္မႀ အေဳကာင္းအရင္းသည ္ သက္ဆိုင္ရာ ဴပည္သမူဵား၉ 
လႛူအခၾင့္အေရး ကဵင့္သံုးမႁႎႀင္ ့ သက္ဆိုင္ေနသည္၅ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကဲ့သိုႛေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္
ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သံုးေရးသည ္ ႎုိင္ငံေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ေဳကာင္ ့ ဴဖစ္႓ပီး မဵက္ေမႀာက္ေခတ္တၾင ္ အမဵားအား 
ဴဖင္ ့ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုလႛူအခၾင့္အေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ေဆၾးေႎၾး ေနဳကသည္၅ 

လႛူအခၾင့္အေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ကဵင့္သုံးေသာ ဴပည္သမူဵား အတၾက္ ခၾဲထၾက္ 
ခၾင့္သည ္အေရးတ႒ကီး လုိအပ္ခဵက ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႎုိင္ငံေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သုံး 
ေသာ ဴပည္သမူဵား အတၾက္ကား ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည ္ ၈တုိႛ၉ အကာအကၾယ ္ အတၾက္ မရႀိမဴဖစ္ အသုံးဴပႂရမည ္
ဴဖစ္ေသာ ဒုိင္းသဖၾယ ္ဴဖစ္ေနသည္၅ မည္သုိႛပင္ ဆုိေစ ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ မတိကဵမႁမဵားႎႀင္ ့အဴငင္းပၾား 
မႁမဵား ရႀိေနေသာ္လည္း ထုိအခၾင့္အေရးႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ကား ကမာႛၲ အရပ္ေဒသ အသီးသီး၄ အဖၾဲႚအစည္း အသီးသီး 
တၾင္ ေဆၾးေႎၾး ဴငင္းခုံမႁမဵားႎႀင္ ့ အတ ူ အသိအမႀတ္ ဴပႂမႁမဵားလည္း ရႀိေနသည္၅ ထုိအထတဲၾင္ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢလည္း 
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အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္၅ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ သေဘာသဘာဝကု ိ ေလ့လာ႓ပီးေနာက္တၾင ္ မိမိတုိႛ လႛူအဖၾဲႛအစည္းႎႀင္ ့
လုိက္ေလဵာညီေထၾ ဴဖစ္ေအာင ္အသုံးဴပႂေရးမႀာ သက္ဆုိင္ရာ လႛူအဖၾဲႚအစည္း၉ အခန္းကၸ ဴဖစ္သည္၅ 
 

ကုိယ္ပု ိင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးမႁ အမဵိႂးမဵိႂးႎႀင္ ့အဓိပၯၝယ ္
 

ကိုယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ စတင ္ ကဵင့္သုံးေသာ ကာလ အပုိင္းအဴခားႎႀင္ ့ လမူဵိႂးမဵားမႀာ ျ၃ ရာစု၆ ဥေရာပတၾင္ 
အင္ပၝယာ႒ကီး တခုအတၾင္း ကဵေရာက္ေနေသာ လမူဵိႂးမဵား ဴဖစ္သည္၅ အင္ပၝယာ တခုတၾင္ မတကူၾဲဴ ပား ဴခားနားေသာ 
လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ပၝဝင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ရာ ထုိလမူဵိႂးမဵား၉ လူမႁေရး လုိအပ္ခဵက္မဵား အရ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့
ကဵင့္သုံးေရးကု ိ အသိအမႀတ္ ဴပႂလာဳကရသည္၅ ဥေရာပတုိက္၄ ေဘာလကန္ေဒသရႀ ိ လမူဵိႂးႎုိင္ငံ (Nation State) 
မဵားသည ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ကဵင့္သုံးရာမႀ တဆင္ ့ ကုိယ္ပုိင္ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္လာဳကရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဥပမာ- 
ဳသစ႒တိႂဟန္ ေဂရီယန ္ (Austro- Hangarian) အင္ပၝယာ႒ကီးမႀ ႓ပိႂကၾဲလာေသာ ႎုိင္ငံမဵား အဴဖစ္ ႟ုိေမးနီးယား၄ 
ဘေူဂးရီးယား၄ ဟန္ေဂရ ီ စသည္ ့ ေဘာ္လကန္ေဒသ ႎုိင္ငံမဵားကု ိ ေတၾႚရသည္၅ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ 
ေလ့လာသ ူ အားလုံးက ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္၉ အစသည ္ ဥေရာပ အင္ပၝယာ ႎုိင္ငံ႒ကီးမဵား လက္ထက္ဴဖစ္သည္ဟ ု
ဆုိဳကသည္၅ ထုိအခဵိန္က ကဵင့္သုံးေသာ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ ေနာင္အခၝ၆ ယင္းအခၾင့္အေရးကု ိ ကဵင့္သုံးေသာ 
လစူုက တၾဲဖက္ထားေသာ ႎုိင္ငံ႒ကီးမႀ ခၾဲထၾက္ကာ လၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံ ထေူထာင္ႎုိင္ခၾင္ ့ ရႀိသည္ဆုိသည္ ့
သေဘာတရား ပၝဝင္ေနသည္၅ 

ထုိႛအဴပင ္ အင္ပၝယာေခတ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ လမူဵိႂး၄ ဘာသာ ကၾဲဴ ပားဴခားနားသမူဵား အတၾက္ 
ကဵင့္သုံးရန ္ဟေူသာ သေဘာတရားမဵား ကိန္းဝပ ္ေနသည္ကုိလည္း ေတၾႚရသည္၅ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သုံးမႁ ပုိ၇ 
အရႀိန္ ေကာင္းလာေသာ ကာလ အပုိင္းအဴခားသည ္ကမာစၲစ္႒ကီး ႎႀစ္ခု အ႓ပီး၆ ဴဖစ္သည္၅ အထးူသဴဖင္ ့အေမရိကန္ 
သမၳတ ဝီလ္ဆင ္ (Wodro Wilson) က ပထမကမာစၲစ္ အ႓ပီး အဆုိဴပႂေသာ ကုိလုိနီဘဝ ကဵေရာက္ေနရေသာ 
ႎုိင္ငံငယ္မဵားကု ိ လၾတ္လပ္ေရး မရမီ ကာလတၾင ္ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ေပးေရးဟေူသာ အဆုိဴပႂမႁ ေပၞေပၝက္လာ႓ပီး 
ေနာက္ပုိင္းတၾင ္ ကုိလုိန ီ ႎုိင္ငံငယ္မဵား၉ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁမဵားႎႀင္ ့ အတ ူ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ႎုိင္ငံေရး 
စင္ဴမင့္ေပၞ ေရာက္လာသည္၅ စင္စစ္တၾင္ အေမရိကန ္ သမၳတ ဝီလ္ဆင ္ အဆုိဴပႂေသာ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္မသူည ္
အေမရိကန္၉ အကဵိႂးစီးပၾားကု ိ ရည္ေမ႖ာ္၇ အဆုိတင္ဴပဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္
စက္မႁလုပ္ငန္း ထၾန္းကားလာေသာ အခဵိန္သည ္ြဝ ရာစ ုအဆန္းပုိင္း၆ ဴဖစ္႓ပီး ထုိအခဵိန္တၾင ္ကမာႛၲ ေစဵးကၾက္မဵားကု ိ
အဴခား ဥေရာပ ကုိလုိန ီနယ္ခဵႚဲ႒ကီးမဵားက အုပ္စုိးထား႓ပီး ဴဖစ္ေနသည္၅ အေမရိကန ္အတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာ ဝင္ေရာက္ 
ေရာင္းခဵႎုိင္ေသာ ေစဵးကၾက္ႎႀင္ ့ စက္မႁကုန္ဳကမ္း ရယႎူုိင္ေသာ အရင္းအဴမစ ္ မရႀိဘ ဲ ဴဖစ္ေနသည္၅ ကုိလုိန ီ
ႎုိင္ငံငယ္မဵား လၾတ္လပ္ေရး ရလာပၝမႀ ထုိႎုိင္ငံမဵားသည ္အေမရိကန ္ႎုိင္ငံ၉ ေစဵးကၾက္ ဴဖစ္လာႎုိင္သည္ကု ိ ႒ကိႂတင္ 
တၾက္ခဵက္၇ ထုိႎုိင္ငံငယ္မဵား ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ဳကားခံအဆင္ ့ ထား၇ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းသၾားေစရန ္
ရည္႟ၾယ႓္ပီး ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ အဆုိဴပႂခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဝီလ္ဆင္၉ အဆုိဴပႂခဵက္ကု ိ ကုိလုိန ီ ႎုိင္ငံငယ္မဵားက 
ေထာက္ခံဳက႓ပီး ဥေရာပ နယ္ခဵႚဲ ႎုိင္ငံ႒ကီးမဵားက ဆန္ႛကဵင္ဳကသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ကုိလုိနီဘဝမႀ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ 
အတၾက္ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ဳကားခံ အဆင့္အဴဖစ ္ ကဵင့္သုံးခဲ့သည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ ထုိကုိယ္ပုိင ္
ဴပႉာန္းခၾင့္သည္လည္း လၾတ္လပ္ေရး မရမီ ဳကားကာလ အခၾင့္အေရး အေနဴဖင္ ့ ကဵင့္သုံးဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး တခဵိန္တၾင ္
တၾဲဖက္ထားေသာ ႎုိင္ငံ႒ကီးမဵားမႀ ခၾဲထၾက္ကာ လၾတ္လပ္ေသာ ႎုိင္ငံမဵား အဴဖစ္ တည္ေဆာက္သၾားမည္ဟ ု အဓိပၯၝယ္ 
ရေနသည္၅ 

တဖန ္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္လာဴခင္းႎႀင္ ့ အတူ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးမႁ ပုံစံ 
တမဵိႂးကုိလည္း ေတၾႚရဴပန္သည္၅ လီနင္ႎႀင္ ့ စတာလင ္ ႎႀစ္ဦးစလုံးတုိႛသည ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ေထာက္ခံသမူဵား 
ဴဖစ္ဳကသည္၅ ၈တုိႛ ႎႀစ္ဦး၉ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အေပၞ ႟ႁဴမင္ပုံသည ္ အဴခားသမူဵားႎႀင္ ့ ဴခားနား ေနဴပန္သည္၅ 
၈တုိႛက အမဵိႂးသား ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္မဵားကု ိ အာမခံခဵက္ ေပးထားဴခင္းဴဖင္ ့ ဖိႎႀိပ္ေသာ ႎုိင္ငံေရး စနစ္မဵားကိ ု
တၾန္းလႀန္ႎုိင္သည္ဟ ု ယုံဳကည္သည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ ဖိႎႀိပ္သမူဵား အဴဖစ ္ ၈တုိႛ ႎႀစ္ဦးက အရင္းရႀင ္ နယ္ခဵႚဲစနစ္ကု ိ
အဓိက ရည္႟ၾယ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိသုိႛ တၾန္းလႀန္ဴခင္းဴဖင့္သာ လတူန္းစား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကု ိ တၾန္းအား 
ဴဖစ္ေစႎုိင္မည ္ ဟေူသာ ႟ႁေထာင့္ဘက္မႀ သုံးသပ္႓ပီး ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ေထာက္ခံဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ သုိႛရာတၾင္ 
လက္ေတၾႚ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနမဵားက ေတာင္းဆုိိေသာ ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္လီနင္၄ 
စတာလင္တုိႛ လက္ခံေသာ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ဴခားနားေနသည္၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ ္ ဆုိဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး ေပၞေပၝက္လာဴခင္းသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ ဆႎၬ အစစ္အမႀန္ အရ ေဖာ္ေဆာင္ထားဴခင္း 
မဟုတ္ဘ ဲျ၃ျ၂၄ ႟ုရႀား ေအာက္တုိဘာ ေတာ္လႀန္ေရး အ႓ပီး အင္အားေကာင္းလာခဲ့ေသာ ေဘာ္ရႀီဗစ ္တပ္မေတာ္က 
လမူဵိႂးစု ံ အိမ္နီးခဵင္း ႎုိင္ငံငယ္မဵားကု ိ တုိက္ခုိက ္ သိမ္းပုိက္႓ပီး ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းေဳကာင္ ့
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ဴဖစ္သည္၅ ျ၃ြွ ခုႎႀစ္၄ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ ္ စတင္ ဖၾဲႚစည္းစဥ္က ဴပည္နယ ္ ၀ ခုသာ ပၝဝင္ခဲ့႓ပီး၄ ျ၃ှဝ 
ခုႎႀစ္တၾင္ ေဘာ္လတစ ္ ပင္လယ္ကမ္းေဴခ ဴပည္နယ္မဵားကိ ု သိမ္းပုိက္႓ပီးမႀ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ အဖၾဲႚဝင္ 
သမၳတႎုိ္င္ငံ ျဿ ခု ဴဖစ္လာခဲ့သည္၅ 

ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ကၾန္ဴမႃနစ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည ္ ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာမဵားကု ိ အတန္းအစားေရး 
ဴပႍနာ ႟ႁေထာင္ ့ တခုတည္းမႀ ခဵဥ္းကပ္ခဲ့႓ပီး တဖက္တၾင္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားမႀ ကုိယ္ပုိင္ 
ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ အာမခံထားခဲ့သည္၅ ထိုသိုႛ အာမခံထားရဴခင္းကိ ု ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းဴခင္းအား အဖၾဲႚဝင္ 
မဵား၉ ဆႎၬအရ ဴပႂလုပ္ဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ တိုက္ခိုက ္ သိမ္းပိုက္မႁ အရ ဴပႂလုပ္ထားဴခင္းေဳကာင္ ့ ၈တိုႛ၉ ေပဵာ္႟ၿင္မႁကို 
အာမခံသည္ ့ အေနဴဖင္ ့ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အပၝအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ခၾင့္ဴပႂခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆိုဗီယက ္ ႎိုင္ငံေရး 
က႗မ္းကဵင္သမူဵားက ေထာက္ဴပဳကသည္၅ တ႓ပိႂင္နက္တည္းတၾင ္ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ယံုဳကည္ထားသည္က 
လမူဵိႂးမဵားကိ ု ပံုသၸာန္အရ ေတၾႚဴမင္ရေသာ္လည္း အႎႀစ္သာရက "ဆိုရႀယ္လစ္ဝၝဒ" ဴဖစ္သည္ဟ ု အဓိပၯၝယ္ရေသာ 
(National In From – Socialist in Content) ဟေူသာ ကၾန္ဴမႃနစ္ဝၝဒ အဴမင္အရ ဆိုဗီယက္ ဖက္ဒရယ ္စနစ္ကို 
ဖၾဲႚစည္းလိုဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အတန္းအစား ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္း႓ပီး ေနာက္ပိုင္းတၾင ္ လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာမဵားသည ္အလိုအ 
ေလဵာက္ ေဴဖရႀင္း႓ပီး ဴဖစ္ေနသည္၅ လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာသည ္ အတန္းစား ဴပႍနာမဵား၉ လက္ေအာက္ခံ ဴပႍနာ 
ဴဖစ္သည္ဟ ုကၾန္ဴမႃနစ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ႟ႁဴမင ္သံုးသပ္သည့္အေလဵာက ္အမဵိႂးသားမဵား၉ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အပၝအဝင္ 
ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုရရဲ႒ဲကီး အာမခံ႓ပီး အတန္းစားေရး ႟ႁေထာင့္အရသာ ဴပႍနာမဵားကိ ုခဵည္းကပ ္ေဴဖရႀင္းခဲ့သည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကိုပၝ အသိမႀတ္ ဴပႂသည္ဟ ု ဆိုေသာ္လည္း 
လက္ေတၾႚ ကဵင့္သံုးရန ္ အခဵိႂႚ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎိုင္ငံမဵားက ဟန္ဴပင္လာေသာ အခၝ ဆန္ႛကဵင္ 
ကန္ႛကၾက္မႁမဵား ဴပႂလုပ္လာခဲ့သည္၅ ထိုသိုႛ ဆန္ႛကဵင္ရဴခင္း၉ အေဳကာင္းဴပခဵက္မႀာ ထိုသိုႛ ခၾဲထၾက္မႁသည္ အမဵားစ ု
ဴပည္သလူထူု႒ကီး၉ ဆႎၬႎႀင္ ့အကဵိႂးစီးပၾားကိ ုဖီလာဆန္ႛကဵင ္ဴပႂလုပ္ေနဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆိုသည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သံုးေရးသည ္အင္ပၝယာေခတ္ႎႀင့္ ကုိလိုန ီနယ္ခဵႚဲ 
လက္ေအာက္မႀ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁမဵား၉ ဳကားအဆင္ ့ ကာလတိုႛ၆ ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင့္ 
ဴခားနားေနဴခင္း၉ အဓိက အခဵက္မႀာ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုက ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သံုးရန ္ ခၾင့္ဴပႂထားေသာ 
လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ အာမခံေပးသည္ ့ သေဘာမဵိႂး ဴဖစ္သည္၅ သိုႛေသာ ္ လက္ေတၾႚ၆ ကဵင့္သံုးမႁကိုလည္း ဆန္ႛကဵင ္
ပိတ္ဆိုႛမႁမဵား ရႀိေနဴပန္သည္၅ 
 

မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ ကိုယ္ပိုင ္ဴပႉာန္းခၾင္ ့
 

ြဝ ရာစု၉ ဒုတိယ ႎႀစ္ဝက္အတၾင္း မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား (Indigenous People) အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သံုးခၾင့္ရေရး ကိစၤကို လႛူအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵား ဳကား၆ အကဵယ္တဝင္ ့ ေဆၾးေႎၾး 
လာဳကသည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ အင္ပၝယာေခတ္၄ ကိုလိုနီေခတ္၄ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုေခတ္တိုႛ၆ ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ 
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ ကဵင့္သံုးရဴခင္း ဆိုလ႖င ္ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ 
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုလႛူအခၾင့္အေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ကဵင့္သံုးရန ္ေတာင္းဆိုလာဴခင္းဟ ုဆိုရေပမည္၅ လမူဵိႂး၄ 
ႎိုင္ငံႎႀင္ ့ႎိုင္ငံေရး အေဳကာင္း အခန္း (ျ) တၾင္ ေလ့လာစဥ္က လမူဵိႂးမဵား၉ အခၾင့္အေရးကိ ုအသိအမႀတ္ ဴပႂခဲ့ေဳကာင္း 
ေတၾႚရႀိခဲ့ရ႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားသည ္ ကမာႛၲႎိုင္ငံ အခဵိႂႚတၾင္လမူဵိႂး တမဵိႂးအဴဖစ ္ ေရႀးပေဝသဏီ 
ကတည္းက အခိုင္အမာ ရပ္တည္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ရာ ၈တိုႛ၉ လမူဵိႂးေရး လကၡဏာမဵားကိ ုအဴခား လမူဵိႂးမဵား၉ ယဥ္ေကဵးမႁ 
ကဵႃးေကဵာ္ခံရဴခင္းေဳကာင္ ့တိမ္ဴမၟပ္သၾားဴခင္း မရႀိေစရန္ အကာအကၾယ္ေပးမႁ အေနဴဖင္ ့ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ရရႀိေရးကို 
ေတာင္းဆိ ုတိုက္ပၾဲဝင္လာဳကသည္၅ 

ဤေနရာတၾင ္ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားသည ္ မည္သတိူုႛ ဴဖစ္သနည္း ဆိုသည္ကိ ု ေလ့လာရန ္ ရႀိလာပၝသည္၅ 
အခဵိႂႚေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ လမူဵိႂး တမဵိႂးထက္ ပိုမို၇ စုေပၝင္း ေနထိုင္ဴခင္းမဵိႂး ရႀိသည္၅ ထိုႎိုင္ငံမဵားကိ ု တိုင္းရင္းသား 
လမူဵိႂးစ ု ႎိုင္ငံ (Multi Ethnic–State) ဟု အခန္း (ျ) တၾင္ ေလ့လာ႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ (လမူဵိႂးမႀသည ္ႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းသုိႛ 
အခန္းတၾင ္ ႟ႁပၝ) တနည္းအားဴဖင္ ့ ထိုလမူဵိႂးတိုႛသည ္ ထိုႎိုင္ငံ၉ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား အဴဖစ ္ အသိအမႀတ္ဴပႂ 
ခံထားရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ သိုႛဆိုလ႖င ္ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား အဳကားတၾင္ မည္သိုႛေသာ 
ဴခားနားခဵက္မဵား ရႀိသနည္း ဆုိသည္ကိုလည္း ေလ့လာရန ္လိုအပ္လာသည္၅ 

မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား ဆိုသည္မႀာ နယ္ေဴမေဒသ တခုတၾင္ အဴခားေသာ ေဒသမဵားမႀ လမူဵား ေဴပာင္းေ႟ၿႚ 
ေနထိုင္လာဴခင္း မဴပႂမီ ကတည္းက ေနထုိင္လာခဲ့သမူဵားကိ ု ဆိုလိုသည္၅ ေနာက္မႀ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလာေသာ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ 
လမူဵိႂးဇစ္ဴမစ္ ဴခားနားေသာ လမူဵိႂးတိုႛသည ္ ေနာင္အခၝ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား၉ နယ္ေဴမမဵားကိ ု ကဵႃးေကဵာ္ဴခင္း၄ 
တိုက္ခိုက ္သိမ္းပိုက္ဴခင္း၄ အေဴခခဵ ေနထိုင္ဴခင္း သိုႛမဟုတ ္အဴခားနည္း တမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင္ ့အုပ္ခဵႂပ္သမူဵား ဴဖစ္လာသည ္
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ဟ၇ူ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢ လႛူခၾင့္အေရး စာတမ္းမဵား စာတၾဲပၝ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား၉ အခၾင့္အေရး (The Rights of 
Indigenous People) တၾင ္ အဓိပၯၝယ ္ ဖၾင့္ထားသည္၅ ထိုအဆိဖုၾင့္ခဵက္ႎႀင္ ့ ႎိႁင္းယႀဥ ္ စဥ္းစားလ႖င ္ ဳသစေဳတလဵ၄ 
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ကေနဒၝႎႀင့္ လက္တင္ အေမရိက ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား ရႀိေနသည္ကိ ု
အထင္အရႀား ေတၾႚရသည္၅ ထုိႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ဥေရာပတိုက္မႀ လူဴ ဖႃမဵား ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ေနထိုင္ဴခင္း မဴပႂမီ အခဵိန္ 
ကတည္းက အေဴခခဵ ေနထိုင္ဳကေသာ လမူဵိႂးမဵား ရႀိသည္၅ ေနာက္ေရာက္လာ႓ပီး အေဴခခဵ ေနထိုင္ဳကေသာ 
လူဴ ဖႃမဵားသည ္ထိုေဒသတၾင္ အုပ္ခဵႂပ္သမူဵား ဴဖစ္လာဳကသည္၅ ထိုအခၝ မလူ ထိုေဒသတၾင္ ေနထိုင္ေသာ သမူဵားသည ္
မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အဴဖစ္သိုႛ ေရာက္ရႀိသၾားသည္၅ 

ကမာႛၲႎုိင္ငံ အားလံုးလိုလိုတၾင ္ အဴခားေဒသမဵားမႀ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ေနထိုင္လာသမူဵားသည ္ အုပ္ခဵႂပ္သမူဵား 
ဴဖစ္မလာေသးသေ႟ၾႚ မလူက ရႀိ႓ပီးသား လမူဵိႂးမဵား အဴဖစ္သိုႛကား ေရာက္သၾားမည ္ မဟုတ္ေပ၅ လမူဵိႂး တမဵိႂးသည ္
မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးဘဝသိုႛ ကဵေရာက္သၾားပၝက ထိုလမူဵိႂး၉ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ဓေလ့ထံုးတမ္း၄ လမူဵိႂးစ႟ိုက ္ စသည္တိုႛ 
အရႀည္သဴဖင္ ့တည္တ့ံ ခိုင္႓မ ဲေနေစရန ္အတၾက္ ထိန္းသိမ္းေပးရန ္လိုအပ္လာသည္၅ တနည္အားဴဖင္ ့ထိုလမူဵိႂးမဵား၉ 
စီမံခန္ႛခၾဲ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမဵားကိ ု လမူဵိႂးဴခားမဵားမႀ စီမံ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဴခင္းထက ္ ၈တိုႛဖာသာ ၈တိုႛ စီမံ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင္ ့
ေပးရန ္လိုအပ္လာသည္၅ ထိုအခဵက္ကိ ု ဴဖည့္ဆည္း ေပးဴခင္းဴဖင္ ့မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့
ဟသူည္ကိ ု မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ လႛူအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵားက ေတာင္းဆိုဴခင္း၄ အသိမႀတ္ဴပႂဴခင္းမဵား 
ရႀိလာသည္၅ 

မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ႎုိင္ငံေရး အခၾင့္အေရးထက္ လႛူအခၾင့္အေရး အရ 
ကဵင့္သုံးဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟ ု ဆုိဴခင္းက ပုိ၇ ေလဵာ္ကန ္ သင့္ဴမတ္ပၝသည္၅ တဖန ္ ထုိကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္
အင္ပၝယာေခတ္၄ ကုိလုိနီေခတ္၄ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုေခတ္မဵားက ကဵင့္သုံးခဲ့ေသာ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကဲ့သုိႛ 
တၾဲဖက္ထားေသာ ႎုိင္ငံ႒ကီးမႀ ခၾဲထၾက္ႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵိႂးကား အသိအမႀတ္ မဴပႂဳကေပ၅ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံရႀိ 
မရူင္းဌာေန လမူဵႂိးမဵား (ထုိဴပည္သမူဵားကု ိ Aborigines - အေဘာ္ရီးဂဵင္း ဟုလည္းေခၞ) ကု ိ သက္ဆုိင္ရာ 
နယ္ေဴမမဵားတၾင ္ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ေပးထား႓ပီး ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကု ိ အသိအမႀတ္ မဴပႂထားဘ ဲ မိခင္ ႎုိင္ငံ႒ကီးႎႀင္ ့
တၾဲဖက္ထားသည္ကု ိသာဓက အားဴဖင္ ့ေလ့လာ သိရႀိႎုိင္သည္၅ 
 

ဴမန္မာႎုိင္ငံႎႀင္ ့ ကုိယ္ပု ိင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့၄ လနူည္းစုမဵား၉ ကုိယ္ပု ိင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ 
 

ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒႎႀင့္ လႛူအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵားက အတိအကဵ အဓိပၯၝယ္ ဖၾင့္ဆုိမႁ မဴပႂႎုိင္ေသးေသာ 
ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ႎုိင္ငံေရး လုိအပ္ခဵက ္ သုိႛမဟုတ ္ လႛူအခၾင့္အေရး လုိအပ္ခဵက ္ တမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ ကဵင့္သုံး 
ေနသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ရႀိ မရႀ ိဆုိသည္မႀာ ထုိကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သုံးရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းေပၞ 
မတူည္၇ စဥ္း စားရေသာ ကိစၤ ဴဖစ္လာသည္၅ တဖန္ ဴမန္မာႎုငိ္ငံ ကဲ့သုိႛေသာ လမူဵိႂးစု ံ ေနထုိင္သည္ ့ ႎုိင္ငံတခုတၾင္ 
ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိမည္သုိႛ ကဵင့္သုံးမည္နည္း စသည္ ့ေမးခၾန္းမဵား ေမးရန ္ရႀိလာပၝသည္၅ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ကုိယ္ပုိင္ 
ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးရန ္ လုိအပ္ရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းကု ိ စဥ္းစားလ႖င ္ အင္ပၝယာေခတ္၄ ကုိလုိနီေခတ္၄ ဆုိဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စုေခတ္မဵားက ရႀိခဲ့ေသာ အေဴခအေနမဵားႎႀင္ ့ ဴခားနားေသာ အေဳကာင္းရင္း ရႀိေနသည္ကု ိ ထည့္သၾင္း 
စဥ္းစားရေပမည္၅ 

ထုိႛဴ ပင ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀ ိ လမူဵိႂးစုံကု ိ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အဴဖစ ္ သတ္မႀတ္ရန္လည္း မသင့္ေတာ္ေခဵ၅ 
အဘယ့္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ ္ ကုလသမဂၢ အဓိပၯၝယ ္ ဖၾင့္ဆုိခဵက္ကဲ့သုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ ရႀိေသာ လမူဵိႂးမဵားမႀာ ေရေဴမ၉ 
မလူပုိင္ရႀင္၄ ေနာက္မႀ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလာသ ူ စသည္ဴဖင္ ့ ခၾဲဴ ခားမရႎုိင္ဘ ဲ ေရႀးပေဝသဏီ ကတည္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံ၉ 
နယ္နိမိတ္အတၾင္း လမူဵိႂးစုံတုိႛ ေနထုိင္လာဳက႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကု ိ စိတ္တ၄ူ ကုိယ္တ ူတည္ေထာင္သမူဵားအဴဖစ ္႟ႁဴမင္ႎုိင္ 
ဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

ထုိလမူဵိႂးစုံကိ ု ဴမန္မာႎုိင္ငံ၉ တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား (Ethnic Nationalities) ဟ၇ူသာ သတ္မႀတ္ရန ္
ဴဖစ္သည္၅ သမုိင္းသုေတသီ မာတင္စမစ ္ (Martin Smith) ႎႀင္ ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင္ ့ အဖၾဲႚ 
(Amnesty International) အပၝအဝင္ လႛူအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵားကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ လမူဵိႂးေပၝင္းစုံကု ိ
တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂး (Ethnic Nation) ဟ၇ူသာ ေခၞေဝၞ အသိအမႀတ္ဴပႂသည္ကု ိ ေတၾႚရသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ရႀိေသာ လမူဵိႂးစု ံအတၾက္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ကဵင့္သုံးရဴခင္း၉ အေဳကာင္းအရင္းသည ္မရူင္းဌာေန 
လမူဵိႂးမဵား၉ အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ရန္ဟ ုအေဳကာင္းဴပရန ္မဆီေလ႖ာ္ေခဵ၅ 

ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀ ိလမူဵိႂးစုံကု ိ ဳကည့္လ႖င ္ဗမာ လမူဵိႂးမဵားသည ္လမူဵားစု (Majority) ဴဖစ္႓ပီး အဴခား တုိင္းရင္းသား 
အားလုံးသည ္ လနူည္းစ ု (Minority) ဴဖစ္ေနသည္ကု ိ ေတၾႚရသည္၅ လမူဵားစု၄ လနူည္းစ ု ဴပႍနာမဵားမႀာလည္း 
ကမာႎၲႀင့္အဝန္း ရႀိေနဳကသည္၅ လက္ရႀ ိ ဴမန္မာဴပည္တၾင ္ ရႀိေနေသာ လမူဵားစ ု လနူည္းစ ု ဴပႍနာကု ိ ႎုိင္ငံေရးအရ 
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မႀန္ကန္စၾာ ေဴဖရႀင္းဴခင္း မဴပႂဘ ဲစစ္အာဏာရႀင္မဵားက ၈တုိႛ အာဏာ တည္႓မေဲရးအတၾက ္ ဴပႍနာကု ိတဖက္လႀည္ ့
အသုံးခဵကာ အာဏာ စုိက္ထခူဲ့သည္၅ လမူဵားစ ု လနူည္းစ ု ဴပႍနာကု ိ ပဋိပကၡမဵား ေဴပလည္ေစေရး အတၾက္ 
လုိအပ္ေသာ အခၾင့္အေရးေပး ကုစားႎုိင္မည္ ့နည္းလမ္းမဵားကု ိကုလသမဂၢ အပၝအဝင္ လႛူအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္း 
မဵားက ႒ကိႂးစား လုပ္ေဆာင္လဵက ္ ရႀိသည္၅ ကုလသမဂၢ၉ လနူည္းစ ု ဴပႍနာ ေလ့လာေရးကု ိ ထင္ဟပ္ေသာ 
လႛူအခၾင့္အေရး စာတမ္းမဵား စာတၾဲ၄ လနူည္းစ ုအခၾင့္အေရး (Minority Rights) စာတမ္းမႀ လနူည္းစ ု ဴပႍနာ အေပၞ 
႟ႁဴမင္မႁမဵားကု ိေအာက္ပၝအတုိင္း ေကာက္ႎႁတ ္တင္ဴပ ထားလုိေပသည္၅ 

- ႎုိင္ငံတခ ု အတၾင္း၆ လမူဵိႂး၄ ဘာသာစကား၄ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ဓေလ့ထုံးတမ္း ယုံဳကည္မႁတုိႛတၾင ္
တေဴပးည ီ တညူီေသာ လတူမဵိႂ းတည္း ေနထုိင္ဳကသည ္ မဟုတ္၄ ႎုိင္ငံ အေတာ္မဵားမဵားတၾင ္ လမူဵိႂး၄ 
ဘာသာစကား၄ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ဓေလ့ထုံးတမ္း ယုံဳကည္မႁတုိႛ အရ လမူဵိႂး တမဵိႂးသည ္ လမူဵားစ ု အဴဖစ္ 
ေနႎုိင္ေသာ္လည္း ထုိႎုိင္ငံတၾင္ လနူည္စ ုအုပ္စုမဵား ရႀိေနတတ္သည္၅ 

- လနူည္းစ ု အုပ္စုမဵား၉ အတယူႀဥ္တၾဲ ေနထုိင္မႁသည ္ အစဥ္အ႓မ ဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေနသည္ဟုကား 
မဆုိႎုိင္ေပ၅ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၄ အပဵက္သေဘာတရားမဵား၄ ပဋိပကၡမဵား ရႀိေနႎုိင္သည္၅ ထုိပဋိပကၡမဵားသည ္
ဖိႎႀိပ္ေသာ တန္ဴပန ္ တုံႛဴ ပန္မႁမဵားကု ိ ဴဖစ္ေစႎုိင္ဴခင္း၄ ထုိပဋိပကၡ ဴဖစ္ေနေသာ ႎုိင္ငံ၉ စည္းလုံး ညီႌၾတ္မႁကု ိ
ထိခုိက္ေစႎုိင္ဴခင္း၄ ထုိႛဴ ပင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အိမ္နီးခဵင္း ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အႎၩရာယ ္ ကဵေရာက္ေစႎုိင္ဴခင္းမဵား 
ဴဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ေတၾႚရသည္၅ 

- လနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးကု ိ ဴငင္းပယ္ဴခင္း ခံရပၝက အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာ အရ 
အသိမႀတ္ဴပႂထားေသာ လႛူအခၾင့္အေရးမဵား ခဵိႂးေဖာက္ခံရဴခင္းပင ္ ဴဖစ္သည္၅ အဴပည္ဴပည ္ ဆုိင္ရာတၾင္ 
လသူား တဦးခဵင္းစီကု ိလၿမ္းဴခံႂမႁ ရႀိေသာ လႛူအခၾင့္အေရး စံခဵိန္ စံႌၿန္းမဵားကု ိေဖာ္ေဆာင္ထား႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ 
လသူား တဦးခဵင္းစီကု ိလၿမ္းဴခံႂမႁ ရႀိသကဲ့သုိႛ လနူည္းစ ုအုပ္စု၉ အဖၾဲႚဝင္မဵားကုိလည္း လၿမ္းဴခံႂမႁ ရႀိရေပသည္၅ 
ထုိလနူည္းစုမဵား၉ လႛူအခၾင့္အေရးမဵားကု ိ အကာအကၾယ္ဴပႂႎုိင္ရန ္ ကုလသမဂၢ အေနဴဖင္ ့ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ 
ထုတ္ေဖာ ္႒ကိႂးစားခဲ့႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ 
ျ၃၀၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံက လက္ခံ အတည္ဴပႂခဲ့ေသာ ႎုိင္ငံေရးႎႀင္ ့လႛူအခၾင့္အေရး 

သေဘာတညူီမႁ (Covenant on Civil and Political Rights) ပုဒ္မ (ြ၁) တၾင ္ လနူည္းစမုဵားႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ 
ေအာက္ပၝ ဴပႉာန္းခဵက ္ပၝရႀိသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ 

- "တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂး ဘာသာေရး (Religious) ႎႀင္ ့ ဘာသာစကား (Linguistic) အရ 
လနူည္းစုမဵား တည္ရႀိေသာ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ထုိလနူည္းစ ု အုပ္စုဝင ္ ပုဂၢိႂလ္မဵားသည ္ လႛူအဖၾဲႚအစည္း အတၾင္း 
အဴခားေသာ လနူည္းစ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား နည္းတ ူ ကုိယ္ပုိင ္ ယဥ္ေကဵးမႁကု ိ ေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္ခၾင့္၄ ကုိယ္ပုိင္ 
ဘာသာတရားကု ိဆည္းကပ ္ပေူဇာ္ခၾင့္၄ ကုိယ္ပုိင္ ဘာသာစကားကု ိေဴပာဆု ိသုံးစၾဲပုိင္ခၾင္ ့တုိႛကု ိဴငင္းပယ္ဴခင္း 
မခံထုိက္ေစရ၅" 
သုိႛေသာ ္ယေနႛ အခဵိန္အထိ ကုလသမဂၢမႀ လနူည္းစု၉ အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္မႁႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ ္ဴပႉာန္း 

ခဵက္ႎႀင္ ့ အေရးယ ူ ေဆာင္႟ၾက္မႁ အရာတၾင ္ ထိထိေရာက္ေရာက ္ ရႀိလႀေသးသည္းကား မဟုတ္ေပ၅ ကုလသမဂၢ၉ 
ဦးေဆာင္မႁေအာက္၆ အလုပ္အဖၾဲႚမဵား၄ ပဏာမ ေလ့လာေရး အဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႛစည္း တာဝန္ ေပးအပ္ထား႓ပီး လနူည္းစ ုအခၾင့္ 
အေရး ကာကၾယ္မႁအတၾက ္တဆင့္စီ တုိးဴမၟင္ ့ေဆာင္႟ၾက္လဵက္ရႀိေသာ အေနအထားသာ ဴဖစ္သည္၅ ကုလသမဂၢႎႀင္ ့
ယႀဥ္႓ပိႂင္႓ပီး လနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္မႁ အတၾက္ တသီးပုဂၢလ ပညာရႀင္မဵားႎႀင္ ့ အဖၾဲႚအစည္းမဵားက 
အရႀိန္အဟုန္ဴဖင္ ့ လနူည္းစ ု အခၾင့္အေရး အတၾက္ ေလ့လာ တင္ဴပမႁမဵား ဴပႂလုပ္ေနသည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ ထုိတသီး 
ပုဂၢလ ပညာရႀင္မဵားႎႀင္ ့ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၉ သုေတသနဴပႂ ေလ့လာ တင္ဴပမႁမဵား အရ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အခၾင့္ 
အေရးကု ိ လနူည္းစုမဵား ကဵင့္သုံးခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္းကု ိ ေတၾႚရႀိရသည္၅ ၈တုိႛ၉ သုေတသန ဴပႂမႁသည ္ ကုလသမဂၢ၉ 
ေလ့လာမႁမဵား အေပၞတၾင ္မဵားစၾာ အေဴခခံထားသည္ကု ိ ေတၾႚရသဴဖင္ ့၈တုိႛ၉ တင္ဴပမႁသည ္ကုလသမဂၢမႀ လက္ခံ 
အသိအမႀတ္ ဴပႂလာႎုိင္သည္ ့အခၾင့္အေရး တရပ္ကု ိေရႀႚေဴပး တင္ဴပထား သကဲ့သုိႛ ဴဖစ္္ေနသည္၅ 

တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးအရ လနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ အဓိက ဦးစားေပး ေလ့လာထားေသာ 
သုေတသီ ဟဖ ္ (Herb Feith) ႎႀင္ စမစ္ (Alan Smit )့ တုိႛ ပးူတၾဲ တင္ဴပထားေသာ Self- determination In the 
1990; the Need for UN Guide Line and Machinery to Resolve Ethno Nationalists စာတမ္းတၾင ္ပၝရႀိေသာ 
အခဵက္မဵားကု ိေကာက္ႎႁတ္ ေဖာ္ဴပလုိပၝသည္၅ 

တတိယ ကမာႛၲႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အစုိးရကု ိ ဆန္ႛကဵင္လဵက ္ ရႀိေသာ တုိင္းရင္းသား အမဵိႂးသား ဝၝဒီ 
(Ethno Nationalists) မဵားက ၈တုိႛတၾင ္ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ရႀိေဳကာင္း ေစာဒက တက္လဵက ္ရႀိဳကသည္၅ 
ထုိတတိယ ကမာႛၲႎုိင္ငံ အမဵားစုသည ္ ကုိလုိနီေခတ ္ အတၾင္းက ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္၉ အကဵိႂးေကဵးဇးူ 
အေနဴဖင္ ့ လၾတ္လပ္ေရး ရလာေသာ ႎုိင္ငံမဵားလည္း ဴဖစ္ဳကသည္၅ ထုိႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အစုိးရမဵားက 
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ေဴပာေလ့ရႀိသည္မႀာ ထုိတုိင္းရင္းသား အမဵိႂးသား ဝၝဒီမဵားႎႀင္ ့ ဴဖစ္ပၾားေသာ ပဋိပကၡသည္ ဴပည္တၾင္းေရး 
သက္သက္သာ ဴဖစ္၇ အဴခား ဴပည္ပႎုိင္ငံမဵား၉ စၾက္ဖက္မႁႎႀင္ ့ ပေယာဂကု ိ လက္ခံမည ္ မဟုတ္ေဳကာင္းတုိႛ 
ဴဖစ္သည္၅ 

တုိင္းရင္းသား အမိဵႂးသား ဝၝဒီမဵား၉ လၾတ္ေဴမာက္ေရးႎႀင္ ့ ခၾဲထၾက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဴဖစ္ေပၞ 
ေနေသာ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ တုိင္းဴပည္၉ တည္႓ငိမ္မႁကု ိ ထိခုိက္လဵက ္ ရႀိသည္၅ ဴပင္ပ ေလ့လာသမူဵား အေနဴဖင္ ့
အ႒ကံဴပႂေလ့ ရႀိသည္မႀာ အစုိးရႎႀင္ ့ထုိတုိင္းရင္းသား အမဵိႂးသား ဝၝဒီမဵား အဳကား ဴပန္လည္ေတၾႚဆု ံေဆၾးေႎၾး 
ညၟိႎႁိင္းရန ္အဳကံေပးေလ့ ရႀိသည္၅ 

ဒီမုိကေရစီႎႀင္ ့ အတူ လႛူအခၾင့္အေရး တည္႓ငိမ္မႁႎႀင္ ့ ပဋိပကၡမဵား၉ အဆုံးအဴဖတ္မဵားသည ္ယေနႛ 
အခၝ ကမာ႒ၲကီးတၾင ္ကုိလုိန ီနယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင္ ့ႎုိင္ငံတခု အတၾင္း လနူည္းစုမဵား အတၾက္ 
ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး (Autonamy) ဴဖင္ ့ ေခ႗းသိပ္ေရး ကိစၤမဵားႎႀင္ ့ နီးကပ္စၾာ ဴဖစ္ေပၞေနဳကေသာ အဴဖစ္ 
အပဵက္မဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ သုိႛရာတၾင ္ ႎုိင္ငံတခုအတၾင္းရႀ ိ လနူည္းစုမဵားအတၾက ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္
ေကဵနပ္ႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရး မဟုတ္ေပ၅ 
စာတမ္းကု ိ ဴပႂစုေသာ သုေတသီမဵားက ကုိလုိန ီနယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရး လၾတ္ေဴမာက္မႁေခတ္တၾင ္ကုိလုိနီဘဝ 

ကဵေရာက္ခဲ့ရေသာ ႎုိင္ငံမဵားက ကဵင့္သုံးခဲ့ေသာ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ပထမမဵိႂးဆက ္ (First Generation) ဟု 
သတ္မႀတ္လ႖င ္ ထုိအခၾင့္အေရး ကဵင့္သုံးခဲ့ဖးူေသာ ႎုိင္ငံမဵား အတၾင္းရႀ ိ လနူည္းစုမဵား၉ ဴပႍနာ ေဴပလည္ေစေရး 
အတၾက္မ ူ ဒုတိယမဵိႂးဆက ္ (Second Generation) အဴဖစ ္ ကုိယ္ပုငိ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးသင့္ေဳကာင္း တင္ဴပ 
ခဲ့ဳကသည္၅ 

လန္ဒန္တၾင ္ အေဴခစုိက္ေသာ လနူည္းစ ု အခၾင့္အေရး အဖၾဲႚ (The Minority Rights Group) ၉ ျ၃၃ျ 
အစီရင္ခံစာ တေစာင္တၾင ္"လနူည္းစုမဵားအေပ  ၞဥပေဒက ႟ႁဴမင္ သုံးသပ္မႁမႀာ ကဵဥ္းေဴမာင္းလႀေပသည္၅ အကယ္၇သာ 
လနူည္းစုမဵားက ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ အခၾင့္အေရးကု ိ ကဵင့္သုံးမည ္ ဆုိပၝက ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အခၾင့္အေရးသည ္
လနူည္းစုမဵားတၾင ္ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့မရႀိဟု ဥပေဒမဵားက ေဖာ္ဴပဳကသည္ဟ"ု ေဖာ္ဴပထားသည္၅ စင္စစ္တၾင ္ထု ိအစီရင္ 
ခံစာသည ္ လနူည္းစုမဵား ကုိယ္ပုိင္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ရရႀိေရးအတၾက ္ ကုလသမဂၢ၉ ဦးေဆာင္မႁဴဖင္ ့ ႒ကိႂးပမ္း ေဆာင္႟ၾက္ 
သင့္ေဳကာင္း အခဵက္အလက္မဵားဴဖင္ ့ တင္ဴပထားသည္၅ အခဵိႂႚေသာ ႎုိင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင္ ့ ပညာရႀင္မဵာ 
းသည ္ လနူည္းစုမဵားအတၾက ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အခၾင့္အေရး ကဵင့္သုံးပုိင္ခၾင္ ့ ရႀိေဳကာင္းကု ိ အကဵိႂးအေဳကာင္း 
ခုိင္မာစၾာဴဖင္ ့ေလ႖ာက္လထဲားဳက႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ 

"ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ဥပေဒေရးရာ သေဘာတရားထက ္ႎုိင္ငံေရး သေဘာတရား အဴဖစ္သာ ႟ႁဴမင္ရန ္
ပုိ၇ သင့္ေတာ္သည္၅ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ ဥပေဒ႟ႁေထာင့္မႀ သုံးသပ္၇ လၾယ္လၾယ္ႎႀင္ ့ လက္ခံထားဴခင္း မဴပႂဘဲ 
ပယ္ခဵတတ္ေသာ္လည္း ယေနႛ အခဵိန္အထိ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ဥပေဒက အတိအကဵ သတ္မႀတ္ 
ထားေသာ စံခဵိန ္စံႌၿန္းမဵား မရႀိေသးေပ" ဟု ဆရူီဒၝ (A. Rego Sureda) က (The Evolution of the Right of Self-
determination) စာအုပ္တၾင ္ေထာက္ဴပထားသည္၅ 

တဖန ္ ေဒးဗစ္ေဖၞစတီ (Divid P. Forsythe) က "အခၾင့္အေရး ကဵင့္သုံးမႁ၉ အကဵိႂ းသက္ေရာက္မႁႎႀင္ ့
ႎႁိင္းယႀဥ္ စဥ္းစားလ႖င ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၯၝယ ္ ဖၾင့္ဆုိခဵက္မႀ အဴငင္းပၾားစရာ သက္သက ္
ဴဖစ္သည္၅ သုိႛေသာ္ ဴဖစ္ေလ့ ဴဖစ္ထ ရႀိသည့္အတုိင္း ႎုိင္ငံေရးသည ္ပထမအဆင္ ့ေနရာတၾင္လည္းရႀိ၄ ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္စၾမ္း 
အားလည္းရႀိ႓ပီး လၾတ္လပ္သည္၄ ဥပေဒသည ္ ႎုိင္ငံေရးကု ိ မႀီတည္၇သာ ဴဖစ္ေပၞရေသာ ဒုတိယ အဆင္ ့ ေနရာတၾင ္
သာရႀိသည"္ ဟု (Human Rights and Development) စာအုပ္တၾင ္ေရးသား ေဖာ္ဴပထားသည္၅ 

တသီးပုဂၢလ ပညာရႀင္မဵားႎႀင္ ့အဖၾဲႚအစည္းမဵား၉ ကုလသမဂၢ ေလ့လာမႁ အေပၞ အေဴခခံ၇ တင္ဴပမႁမဵား အရ 
လနူည္းစုမဵားတၾင ္ ကုိယ္ပုငိ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးခၾင့္ရႀိေဳကာင္း ေပၞလၾင ္ ေနေပသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀ ိ
တုိင္းရင္းသား လနူည္းစုမဵားသည ္ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးခၾင္ ့ ရသင့္ပၝသည္၅ ထုိႛအဴပင ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကဲ့သုိႛ 
တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးစု ံႎုိင္ငံတခုအဖုိႛ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းမႁေအာက္တၾင ္မည္သည္ ့လမူဵိႂးကမ႖ အခၾင့္ထးူခံ 
မဴဖစ္ေစေရးႎႀင္ ့ အခၾင့္အေရး ညီမ႖မႁ ရႀိေစရန္ လမူဵိႂး အသီးသီး၉ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ဴဖင္ ့ အာမခံခဵက္ ေပးထား 
သင့္သည္၅ 
 

ကုိယ္ပု ိင ္ဴပႉာန္းခၾင္ ့ႎႀင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ဴပႍနာ 
 

ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ကဵင့္သုံးသမူဵား အေပၞ မတူည္၇ အဓိပၯၝယ္ ေဴပာင္းလမဲႁ ရႀိေဳကာင္းကု ိေတၾႚခဲ့ရ႓ပီး 
ဴဖစ္သည္၅ ထုိအဓိပၯၝယ ္ ေဴပာင္းလမဲႁမဵား အနက္ အဴငင္းပၾားဖၾယ ္ အဴဖစ္ဆုံးမႀာ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ 
ပၝ/မပၝ ဆုိေသာ အခဵက္ ဴဖစ္သည္၅ အခဵိႂႚက ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ မပၝဝင္ေဳကာင္း ဆုိဳကသည္၅ အခဵိႂႚက 
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ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္၉ အခၾင့္အေရး ကဵင့္သုံးမႁ ဆုိင္ရာ၆ အဴမင့္ဆုံး အခၾင့္အေရး အဴဖစ္ 
ပၝဝင္ေနေဳကာင္း ဆုိဳကသည္၅ အခဵိႂႚက ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သုံးေသာ လမူဵိႂးအေပၞ မတူည္၇ 
ဆုံးဴဖတ္ရေသာ အခၾင့္အေရး ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆုိဳကသည္၅ ထုိသုိႛ ဆုိလ႖င ္မည္သိုႛေသာ ဴပည္သမူဵားသည ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို 
ကဵင့္သုံးသင့္ေဳကာင္း သုိႛမဟုတ ္ကဵင့္သုံးခၾင္ ့မရႀိေဳကာင္း ဴငင္းခုံဴခင္းမႀ ကုိယ္ပုိင ္ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိကဵင့္သုံးခၾင္ ့မရႀိဆုိသည္ ့
ဴငင္းခုံပၾဲဆီသုိႛ ဦးတည ္သၾားေလသည္၅ 

ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုမရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵားက ကဵင့္သံုးဴခင္း ဴဖစ္လ႖င ္ထိုမရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အေနဴဖင္ ့
ခၾဲထၾက္ခၾင့္ မရႀိေဳကာင္းကု ိအခဵိႂႚ သုေတသီမဵားက ဆိုဳကသည္၅ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့ ္
ကဵင့္သံုးမႁ ေဖာ္ေဆာင္ရဴခင္း၉ အဓိက အေဳကာင္းအရင္းမႀာ ထိုလမူဵိႂးမဵား၉ ယဥ္ေကဵးမႁ၄ ဓေလ့ထံုးတမ္း စသည့္ 
လမူဵိႂးစ႟ိုက ္ လကၡဏာမဵား အဴခား လမူဵိႂးဴခားမဵား၉ ဝၝးမဵိႂဴခင္း မခံရေအာင ္ ကာကၾယ္ေပးရန ္ လိုအပ္ဴခင္းေဳကာင္ ့
ဴဖစ္သည္၅ ဤအေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ကဵင့္သံုးမႁသည ္ လႛူအခၾင့္အေရး အေဳကာင္းဴပခဵက္ႎႀင့္ 
သက္ဆိုင္ပၝသည္၅ သက္ဆိုင္ရာ လမူဵိႂးမဵား၉ လႛူအခၾင့္အေရးကိ ု ကာကၾယ္ရန ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ့ကဵင့္သံုးဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ ထိုလမူဵိႂးမဵား အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ဆိုသည္မႀာ ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည္ အဓိက မဟုတ္ေတာ့ဘ ဲ၈တိုႛ၉ 
လမူဵိႂးေရး ကိစၤမဵားကိ ု၈တိုဖာသာ ၈တိုႛ လၾတ္လပ္စၾာ စီမံ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခၾင့္ရႀ ိကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ရ အစိုးရမဵား 
(Self–government) တည္ေဆာက္ခၾင္ ့ ရႀိဴခင္းပင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသား ေဖာ္ဴပဳကသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ကိုယ္ပိုင ္
ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ မပၝေဳကာင္း ေဴပာဆိုလ႖င ္ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား ကဵင့္သံုးေသာ 
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုရည္ႌၿန္းသည္ဟ ုနားလည္ရေပမည္၅ ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည ္ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္၉ မပၝမဴဖစ္ေသာ 
အခၾင့္အေရးဴဖစ္ေဳကာင္း အခဵိႂႚက အခိုင္အမာ ေဴပာဆိ ု ေနဳကသည္၅ ထိုသိုႛ ေဴပာဆိုသမူဵားက ဥပမာေပး 
ေထာက္ဴပလဵက္ရႀိေသာ သာာဓကမဵားမႀာ ဳသစ႒တိႂ-ဟန္ေဂရ ီ အင္ပၝယာ႒ကီး ႓ပိႂကၾဲသၾားဴခင္းႎႀင္ ့ ပထမႎႀင္ ့ ဒုတိယ 
ကမာစၲစ္လၾန ္ ကာလမဵား အတၾင္း ကိုလိုနီႎိုင္ငံမဵား လၾတ္လပ္ေရး ရလာဴခင္းတိုႛပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ေဘာ္လကန ္ ေဒသရႀ ိ
ႎိုင္ငံမဵား လၾတ္လပ္ေရး ရလာဴခင္းသည ္ဳသစ႒တိႂ-ဟန္ေဂရ ီအင္ပၝယာ႒ကီး အတၾင္း ကဵေရာက္ခဲ့ဳကေသာ ႟ိုေမးနီးယား၄ 
ဘလူ္ေဂးရီးယား အစရႀိသည္ ့လမူဵိႂးမဵား ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုကဵင့္သံုးရာမႀ တဆင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ရဳကဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း 
ေလ့လာသမူဵားက ဆိုဳကသည္၅ ထိုကဲ့သိုႛပင္ အေမရိကန ္ သမၳတ ဝီလီဆင္၉ အဆိုဴပႂခဵက ္ အရ ကိုလိုနီႎိုင္ငံမဵားက 
စစ္လၾန ္ ကာလမဵားတၾင ္ ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ရႀိေသာ အခၾင့္အေရး ဴဖစ္ေဳကာင္း 
ဆိုဳကသည္၅ အဆိုပၝ သာဓကမဵားအရ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ပၝဝင္ေဳကာင္း လက္ခံရမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ 

ယေနႛ ကမာႎိၲုင္ငံ အေတာ္မဵားမဵားတၾင ္ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ေတာင္းဆိုမႁႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ဳကံႂေတၾႚရေသာ 
ဴပႍနာမဵားကိ ု ဳကည့္လ႖င ္အဓိကအားဴဖင္ ့ႎႀစ္မဵိႂး ေတၾႚရသည္၅ ၈တိုႛမႀာ မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ဴပႍနာႎႀင္ ့လမူဵိႂးေရးအရ လနူည္းစ ု ဴဖစ္ေနသမူဵား အတၾက ္ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ဴပႍနာတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 
မရူင္းဌာေန လမူဵိႂးမဵား အတၾက ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္မႀာ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ မပၝေဳကာင္းကိ ု ေယဘုယ  ဵ အားဴဖင္ ့
လက္ခံဳကေသာ္လည္း လမူဵိႂးေရး လနူည္းစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ ပၝ/မပၝ ဆိုသည္ ့ အခဵက္မႀာ 
အဴငင္းပၾားဖၾယ္ရာ ဴဖစ္လဵက ္ ရႀိေနဳကသည္၅ ယခုအခဵိန္တၾင ္ လနူည္းစုမဵား အတၾက္ ကုိယ္ပုိင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကု ိ
တသီးပုဂၢလ ပညာရႀင ္ အခဵိႂႚႎႀင့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားက အခုိင္အမာ ေဴပာဆု ိ ေလ႖ာက္လ ဲ ေနဳကေသာ္လည္း 
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႎႀင့္ ကမာႛၲ ကုလသမဂၢတုိႛတၾင္မ ူထုိမ႖အထိ လက္ခံထားဴခင္း မရႀိေသးေသာ အေဴခေနမဵိႂးတၾင ္
ထိုကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ပၝ/မပၝ ဆိုသည္မႀာ မည္သိုႛမ႖ အေဴဖမေပးႎိုင္ေသာ ကိစၤ ဴဖစ္သည္၅ အဴခား 
တဖက္တၾင္လည္း လမူဵိႂးေရး လနူည္းစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အပၝအဝင ္ ကဵင့္သံုးႎိုင္ေဳကာင္း 
အာမခံထားေသာ အေနထားမဵိႂးကိုလည္း ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ေတၾႚရႀိခဲ့ရသည္၅ ဆိုဗီယက္ ကၾန္ဴမႃနစ ္
ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ု မည္သိုႛေသာ ႟ႁေထာင့္မႀ ခဵည္းကပ္သည ္ ဴဖစ္ေစ၄ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ 
အခၾင့္အေရးကိ ု အသိမႀတ္ဴပႂခဲ့ဴခင္းသည ္ အထင္အရႀား ရႀိေသာ သာဓကမဵား ဴဖစ္သည္၅ လနူည္းစုမဵား အတၾက္ 
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ေလာေလာဆယ ္ ႎိုင္ငံတကာတၾင ္ ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ အဴဖစ္အပဵက္မဵားႎႀင္ ့
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ရႀိခဲ့ေသာ အေလ့အကဵင့္မဵားအရ ထိုကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ ပၝ/မပၝ 
ဆိုသည္မႀာ ဒိၾဟ ဴဖစ္စရာပင္၅ ထိုအေဴခအေနမဵိႂးတၾင ္ လမူဵိႂးေရး လနူည္းစုမဵား အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့
ကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံတခု အဖိုႛ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အသိမႀတ္ ဴပႂ/မဴပႂ ဆိုသည္မႀာ သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံ၉ ဴပႍနာ ဴဖစ္လာ 
သည္၅ သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံ၉ ႎိုင္ငံေရး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ သမိုင္းေဳကာင္းႎႀင့္သာ ယႀဥ္တၾဲ စဥ္းစားရန ္ဴဖစ္သည္၅ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္႓ပီး ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိုပၝ အသိမႀတ္ဴပႂမည ္
ဆိုပၝက ထိုကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္သည ္ လမူဵိႂးေရး လနူည္းစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္သာ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ကဵင့္သံုးမည္ ့လနူည္းစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အသိမႀတ္ ဴပႂ/မဴပႂ ဆံုးဴဖတ္ရန ္
မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ သမိုင္းေဳကာင္းႎႀင့္သာ သက္ဆိုင္ပၝသည္၅ 
 



[41] 
 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ၉ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ အခဵိႂႚေသာ တိုင္းရင္းသား လနူည္းစုမဵား ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့အခၾင့္အေရး 
ကို ကဵင့္သံုးႎိုင္ခၾင္ ့ရႀိခဲ့ဳကသည္၅ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ အခန္း (ျဝ) ၉ ဴပဌာန္းခဵက္မဵားတၾင ္လၾတ္လပ္႓ပီး ျဝ ႎႀစ္ အဳကာ 
တၾင္ ဥပေဒႎႀင့္ မညီႌၾတ္ပၝက ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသည္၅ ထိုသိုႛ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ 
ဴပႉာန္းလာရဴခင္း၉ အဓိက အေဳကာင္းအရင္း ေဖၾရႀာမႁသည ္ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး၉ ေနာက္ခံ သမိုင္းေဳကာင္း ဴဖစ္သည္၅ 

အင္ပၝယာေခတ္ႎႀင္ ့ကိုလိုနီေခတ္မဵားက ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္မဵားတၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ရႀိဴခင္းသည ္
ထိုခၾဲထၾက္ခၾင့္ကိ ု သက္ဆိုင္ရာ လမူဵိႂးမဵားက တေနႛေနႛ တခဵိန္ခဵိန္တၾင ္ မဴဖစ္မေန ကဵင့္သံုး႓ပီး လၾတ္လပ္ေသာ 
ႎိုင္ငံေရးအရ ဓားသဖၾယ ္ တိုက္ခိုက္ႎိုင္ေသာ လက္နက္ ဴဖစ္သည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ ထိုတိုက္ခိုက္ႎိုင္ေသာ 
ဓားလက္နက္ကိ ု အသံုးဴပႂ၇ လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံအဴဖစ ္ တည္ေထာင္ႎိုင္ေသာ အခၾင့္အေရးကိ ု ရယႎိူုင္ဴခင္းေဳကာင္ ့
ဴဖစ္သည္၅ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အသိမႀတ္ဴပႂဴခင္းသည ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား၉ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္ေရး အဴမင္ သေဘာထားဴဖစ္သည္ ့ (National in from – Socialist in 
Content) မ ူမေအာင္ဴမင္ပၝက သက္ဆိုင္ရာ လမူဵိႂးမဵား ခၾဲထၾက္ႎိုင္ေဳကာင္း အာမခံ ထားေပးဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္ေပၞလာ 
ရသည္၅ လီနင္၄ စတာလင ္အပၝအဝင္ ဆိုဗီယက္ ကၾန္ဴမႃနစ ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ယံုဳကည္သည္မႀာ ပံုသၸာန္အားဴဖင္ ့
လမူဵိႂးစံုကိ ုအေဴခခံထားရေသာ္လည္း ႎိုင္ငံေရး အႎႀစ္သာရ အားဴဖင္ ့ဆိုရႀယ္လစ ္လႛူေဘာင္ကိ ုတည္ေဆာက္ႎိုင္ေသာ 
အခၝ လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာမဵားသည ္ ကၾယ္ေပဵာက္သၾား႓ပီး ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ ဴပႍနာသည္လည္း အလိုလို ေဴဖရႀင္း႓ပီးသား 
ဴဖစ္လိမ့္မည ္ ဟ၇ူ ဴဖစ္သည္၅ အထက္ပၝမူ အရ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္း ဆိုရႀယ္လစ ္ လႛူေဘာင္ 
တည္ေဆာက္မႁကိ ုလမူဵိႂေရး လနူည္းစ ုအသီးသီးက အခဵိန္ေပး ေစာင့္ဳကည့္ရန ္ ဴဖစ္႓ပီး အကယ္၇ မေအာင္ဴမင္ပၝက 
လနူည္းစုမဵား ခၾဲထၾက္ႎိုင္ေဳကာင္း အာမခံခဵက္ ေပးဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ 
လနူည္းစုမဵား ကဵင့္သံုးႎိုင္ေသာ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးသည ္ ႎိုင္ငံေရး အာမခံခဵက္ ဴဖစ္႓ပီး ထိုအာမခံခဵက ္ အရ 
လနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးကို ကာကၾယ္ရန္ ဴဖစ္သဴဖင္ ့ ထိုသိုႛေသာ ခၾဲထၾက္ခၾင့္သည ္ ကာကၾယ္ႎိုင္ေသာ ဒိုင္းသာ 
ဴဖစ္သည္၅ အင္ပၝယာေခတ္၄ ကိုလိုနီေခတ္မဵားက ကဵင့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ပၝ ခၾဲထၾက္ခၾင္က့ဲ့သိုႛ တိုက္ခိုက္ႎိုင ္
ေသာ အာဏာရႀိသည္ ့ဓားသဖၾယ ္မဟုတ္ေခဵ၅ 

ဗိုလ္ခဵႂပ ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၇ ဴမန္မာ ့ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ ကာလ အတၾင္းက လၾတ္လပ္ေရးကိ ု
ဗမာလမူဵိႂး တမဵိႂးတည္း မဟုတ္ဘ ဲအဴခားေသာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့တၾဲဖက္၇ ယႎိူုင္ရန ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 
သည္ တိုင္းရင္းသား လနူည္းစုမဵားကိ ု ႎိုင္ငံေရး အာမခံခဵက ္အခဵိႂႚ ဴပႂလုပ္ ေပးခဲ့ရသည္၅ ပင္လံုစာခဵႂပ္သည ္တိုင္းရင္း 
သားလနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးကိ ုအာမခံခဵက္ေပးေသာ အထင္ကရ စာခဵႂပ္႒ကီးပင ္ဴဖစ္သည္၅ ထိုစာခဵႂပ္ကိ ုအေဴခခံ 
ေရးဆၾဲေသာ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမဵား၉ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ကို အသိမႀတ္ဴပႂဴခင္းသည ္ႎိုင္ငံေရး 
အာမခံခဵက္ ဴဖစ္ေဳကာင္းမႀာ ထင္ရႀားေနသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ဆိုသည္မႀာ ဓားသၾားသဖၾယ ္
အသံုးဴပႂ၇ လၾတ္လပ္ေသာ ႎိုင္ငံ ထေူထာင္ရန္မဟုတ္ဘ ဲလနူည္းစုမဵား၉ အခၾင့္အေရးကိုသာ ကာကၾယ္ရန္ ဴဖစ္သည္ ့
ဒိုင္းဴဖစ္သည္၅ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေရးတၾင ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ႎႀင့္ ပတ္သက္၇ ထိုအခၾင့္အေရးသည ္ဓားမဟုတ္ဘ ဲဒိုင္းသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း 
ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဳကာင္း သမိုင္းဴပႂစု ေရးသားသ ူ မာတင္စမစ္ကလည္း ေဴပာဖးူသည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ဴမန္မာဴပည ္
ဒီမိုကရက္တစ ္ မဟာမိတ ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (DAB) ကလည္း တိုင္းရင္းသား ဴပည္နယ္မဵားသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမႀ 
ခၾဲထၾက္မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္၄ ဇၾန္လ အတၾင္းက ထုတ္ဴပန ္ ေဳကညာခဲ့႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀ ိ
တုိင္းရင္းသား လနူည္းစုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ အခၾင့္အေရး ကဵင့္သံုးမႁတၾင ္ ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ ဆိုသည္မႀာ ႎိုင္ငံေရး 
အာမခံခဵက္ႎႀင့္သာ သက္ဆိုင္သဴဖင္ ့အခၾင့္အေရး ထိပၝးမႁကိ ုအကာအကၾယ္ဴပႂသည္ ့ဒိုင္းသာဴဖစ္သည္၅ 
 

ြ၅ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
 
ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္ႎိုင္ငံေရး စနစ္ တရပ္တၾင ္ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေနေသာ ႎိုင္ငံေရးအရ စုဖၾဲႚႎိုင္သည္ ့အသင္းအဖၾဲႚ 
မဵား၄ လမူဵိႂေရး အုပ္စုမဵား အတၾက္ အတိုင္းတာ တခုအထိ လၾတ္လပ္စၾာ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္ေသာ အခၾင့္အေရးပင ္ ဴဖစ္သည္၅ 
ထိုအခၾင့္အေရးသည ္ထိုအသင္းအဖၾဲႚ သိုႛမဟုတ ္လမူဵိႂးေရးအုပ္စ ုပၝဝင္ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ႎိုင္ငံေရးစနစ္၉ ကန္ႛသတ္မႁ 
ေဘာင္အတၾင္း၆သာ ရႀိေသာ လၾတ္လပ္မႁ အခၾင့္အေရး ဴဖစ္သည္၅ 

ဴမန္မာဘာသာ အားဴဖင္ ့ကုယိ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးဟ ုအဓိပၯၝယ္ရေသာ "Autonomy" သည ္မရူင္း ဂရိဘာသာ 
စကားမႀဴ ဖစ္႓ပီး မိမိဖာသာ အုပ္ခဵႂပ္ဴခင္း (Self-government) ဟု အဓိပၯၝယ္ရသည္၅ လႛူအဖၾဲႚအစည္းဝင ္ ပုဂၢိႂလ ္ တဦး 
စီတၾင္ မိမိဖာသာ မိမိ ထိန္းခဵႂပ္မႁရႀိေသာ လၾတ္လပ္မႁဴဖင္ ့ ေနထုိင္ဴခင္းသည္ပင ္ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပင္ဴဖစ္ေဳကာင္း 
ဂဵာမန ္ႎုိင္ငံေရး အေတၾးအေခၞ ပညာရႀင ္ကန္ႛ (Immanuel Kant, 1724-1804) က ၈၉ အေတၾးအေခၞမဵားထတဲၾင ္
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ေဖာ္ဴပခဲ့သည္၅ ေနာက္ပုိင္းတၾင ္လပူုဂၢိႂလ ္တဦးခဵင္းစီ အတၾက ္လၾတ္လပ္မႁႎႀင္ ့အခၾင့္အေရးကု ိရည္ႌၿန္းရန ္အတၾက္ 
"ဖရီးဒမ္း - Freedom" ဟေူသာ ေဝၝဟာရကု ိ အသုံးဴပႂလာဳက႓ပီး ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးဟေူသာ ေဝၝဟာရကုိမ ူ
ႎုိင္ငံေရး စနစ္တရပ္အတၾင္း ပၝဝင္ဖၾဲႚစည္းေနဳကေသာ အသင္းအဖၾဲႚမဵား၄ လမူဵိႂးအုပ္စုမဵားအတၾက ္ ပုိ၇ အသုံးမဵား 
လာဳကသည္၅ ထုိသုိႛ အသင္းအဖၾဲႚမဵား၄ လမူဵိႂး အုပ္စုမဵား အတၾက ္ အသုံးဴပႂေသာ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဆုိသည္မႀာ 
လုံးဝ လၾတ္လပ္ေရး ရယႎူုိင္ခၾင္ ့မရႀိေသာ အကန္ႛအသတ္ရႀ ိလၾတ္လပ္မႁ အခၾင့္အေရး (Litmited Independence) 
ဟေူသာ သေဘာတရား ပၝဝင္ေနသည္၅ ႎုိင္ငံေရး စနစ္တခ ုအတၾင္းတၾင ္အကန္ႛအသတ ္လၾတ္လပ္မႁ အခၾင့္အေရးဴဖင္ ့
ကုိယ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ကဵင့္သုံးမႁကု ိရည္႟ၾယ္ခဵက ္အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင္ ့ေတၾႚရႀိရဴပန္သည္၅ 

ပထမ တမဵိႂးမႀာ ႎုိင္ငံ အသီးသီးတၾင ္ ရႀိေလ့ရႀိထ ဴဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၄ လယ္သမား အစည္းအ႟ုံးမဵား၄ 
ဥပေဒႎႀင့္အည ီဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ထားေသာ ႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား၄ ဘာသာေရး အသင္းအဖၾဲႛမဵား၄ လမူႁေရး အသင္းအဖၾဲႛ 
မဵား အစရႀိသည္တုိႛ၉ အဖၾဲႚအစည္းတၾင္း အုပ္ခဵႂပ္ေရးတၾင ္ ႎုိင္ငံ အစုိးရမဵား၉ စၾက္ဖက္မႁ ကင္းစၾာ အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
အတၾက္ ကဵင့္သုံးေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဴဖစ္သည္၅ အစုိးရမဵားသည ္ ထုိအဖၾဲႚမဵား၉ အဖၾဲႚတၾင္း ဆုိင္ရာ ေနႛစဥ္ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရႀိဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္၅ သုိႛရာတၾင ္ ႎိုင္ငံေတာ ္ အစိုးရမဵား အားလံုးလိုလိုပင္ အဆိုပၝကဲ့သိုႛေသာ 
အသင္းအဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက္ေရးႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ အားလံုး တေဴပးည ီ လိုက္နာရမည္ ့ ဥပေဒမဵား၄ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမဵားကိုမ ူ ဴပႉာန္း ေပးဳကစ႓မ ဲ ဴဖစ္သည္၅ ထိုသိုႛ ဴပႉာန္းေပးဴခင္း အားဴဖင္ ့ထိုအသင္းဖၾဲႚမဵားသည ္အခဵႂပ္အဴခာ 
အာဏာပိုင ္ လႛူအဖၾဲႚအစည္း တခုကဲသိ့ုႛ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ မရႀိေတာ့ဘ ဲ ကန္ႛသတ္ ေပးလိုက္ဴခင္းဴဖစ္ရာ ၈တိုႛ လၾတ္လပ္မႁ 
သည္ အဖၾဲႚ၉ အတၾင္းကိစၤမဵားႎႀင့္သာ သက္ဆိုင္႓ပီး ဴပင္ပ ဆက္ဆံေရးႎႀင္ ့ မသက္ဆိုင္ေတာ့ေပ၅ ထိုႛေဳကာင္ ့
အကန္ႛအသတ ္လၾတ္လပ္မႁကိုသာ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္မႁအရ ခံစား ကဵင့္သံုးႎိုင္ေလသည္၅ 

ဒုတိယ အမဵိႂးအစားမႀာ နယ္ေဴမေဒသ ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဴဖစ္သည္၅ ႎုိင္ငံတိုင္းလိုလိ ုဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု သိုႛမဟုတ ္ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ မခၾဲဴ ခားဘ ဲ ႎိုင္ငံေတာ ္ အစိုးရ၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ု အေထာက္အက ူ
ဴပႂေစရန ္ အတၾက္ ႎိုင္ငံ၉ နယ္ေဴမ ေဒသမဵားကိ ု အဆင့္ဆင္ ့ ခၾဲဴ ခမ္း စိတ္ဴဖာမႁ ရႀိ႓ပီး ထိုနယ္ေဴမမဵား အတၾက္ 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဵား ထေူထာင္ေပးရစ႓မ ဲ ဴဖစ္သည္၅ ထိုနယ္ေဴမမဵား၉ အစိုရမဵားကိ ု ေဒသႎၩရ အစိုးရမဵားဟ ု
လသိူမဵား႓ပီး ၈တိုႛ အသီးသီးသည ္ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ရႀိဳကသည္၅ ထိုအစိုးရမဵားသည ္ ေဒသႎၩရ ဆိုင္ရာ 
စည္းမဵဥ္း၄ စည္းကမ္းမဵားကိ ု ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္းခၾင့္၄ ေဒသအတၾင္း စီမံခန္ႛခၾဲ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမဵားကိ ု ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းတိုႛ 
လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 

တတိယ အမဵိႂးစားမႀာ လမူဵိႂး အုပ္စုမဵား၉ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ လမူဵိႂးေရးအရ 
ဴဖစ္ေစ၄ အဴခားေသာ အေဳကာင္း တခုခုေဳကာင္ ့ ဴဖစ္ေစ လမူႁေရး အုပ္စုကၾဲမဵား (Social Cleavages) အဴဖစ ္ ပၝဝင္ 
ဖၾဲႚစည္း ေနတတ္ဳကသည္၅ ထိုလမူႁေရး အုပ္စုကၾဲမဵားကိ ု အကန္ႛအသတ္ဴဖင္ ့ လၾတ္လပ္မႁ ေပးထား႓ပီး ႎိုင္ငံေရး စနစ္ 
တခုကိ ုစိတ္တ၄ူ ကိုယ္တ ူဖၾဲႚစည္းႎိုင္ေရး အတၾက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ုကဵင့္သံုးခၾင္ ့ဴပႂဳကသည္၅ 
 

ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံႎႀင္ ့ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
 

ကမာႛၲ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အာဏာ ကဵင့္သံုးခၾင့္ကိ ု
ရည္ႌၿန္း ေဴပာဆိုရာတၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ထက ္ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိုသာ အေဴပာ မဵားဳကသည္၅ ဆိုဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုတခုတည္းတၾငသ္ာ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုအသိမႀတ္ဴပႂ႓ပီး ကဵန္ကမာႛၲ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ 
အားလံုးသည ္ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိုသာ အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကသည္၅ သိုႛရာတၾင ္ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း၆ 
ကဵင့္သံုးေသာ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္ အဴခားေသာ အေဴခအေနမဵား အတၾက္ ကဵင့္သံုးေသာ ကိုယ္ပိုင္ 
ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ ဴခားနားမႁ ရႀိေနသည္ကိ ုေတၾႚရဴပန္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ တခု သိုႛမဟုတ ္လမူႁေရး အဖၾဲႚ၉ အဖၾဲႚအစည္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမဵားႎႀင့္သာ သက္ဆိုင္႓ပီး ထိုပၝတီ သိုႛမဟုတ ္လမူႁေရး အဖၾဲႚအစည္းဝင ္လပူုဂၢိႂလ္ 
တဦးခဵင္းစီ အတၾက္ လႛူအဖၾဲႚအစည္းတၾင္း ဴဖစ္ေပၞတတ္သည္ ့လမူႁေရး ဴပႍနာမဵား၄ လံုဴခံႂမႁ ဆိုင္ရာ ဴပႍနာမဵားကိ ု
ႎိုင္ငံေတာ္ကသာ တာဝန္ယ ူ ေဴဖရႀင္းေပးရသည္၅ ဥပမာ၄ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီဝင္ တဦးက ရာဇဝတ္မႁ ကဵႂးလၾန္ပၝက 
ႎိုင္ငံေတာ္တၾင ္ ဴပႉာန္း ကဵင့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမဵား အရ ႎိုင္ငံေတာ္က အုပ္ခဵႂပ္သၾားသည္၅ ထိုကိစၤတၾင ္ ႎိုင္ငံေရး 
ပၝတီသည ္ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအရ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့မရႀိေတာ့ေပ၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္မ ူ ႎိုင္ငံေတာ္အတၾင္းရႀ ိ အဏာ အရပ္အရပ္ကိ ု ဖက္ဒရယ ္ အစိုးရ (ဗဟို 
အစိုးရ)ႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အစိုးရမဵား အဳကား ခၾဲေဝကဵင့္သံုးမႁ ရႀိသည္၅ ဴပည္ေထာငစ္ ုအဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္ 
မဵားသိုႛ ခၾဲေဝ အပ္ႎႀင္းထားေသာ အာဏာမဵားကိ ု ဗဟိုအစိုးရ အေနဴဖင္ ့ ဝင္ေရာက ္ စၾက္ဖက္ပိုင္ခၾင္ ့ မရႀိေတာ့ေပ၅ 
ဴပည္နယ ္ အစိုးရမဵားသိုႛ ခၾဲေဝေပးေသာ အာဏာမဵားတၾင ္ ဥပေဒဴပႂေရး၄ အုပ္ခဵႂပ္ေရး၄ တရားစီရင္ေရး၄ အာဏာ 
သံုးရပ္စလံုး ပၝဝင္ေနသည္၅ ထိုအာဏာ သံုးရပ္စလံုးကိ ု ဗဟိုအစိုးရ၉ စၾက္ဖက္မႁ ကင္းစၾာဴဖင္ ့ အုပ္ခဵႂပ္ဴခင္းသည ္
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ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္းမႀ ဴပည္နယ္မဵား၉ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပင ္ ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီတခုက လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့
မရႀိသည္ ့တရားစီရင္ေရး အာဏာကဲ့သိုႛေသာ အာဏာမဵားသည ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုအတၾင္း ကဵင့္သံုးေသာ 
ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာတၾင္မ ူလုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ရႀိေနသည္၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ အမဵားစုတၾင ္ ကဵင့္သံုးေသာ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္ အဆိုပၝ သေဘာ 
တရားအတိုင္း ဴဖစ္သည္၅ ထိုကိုယ ္ ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး၉ အခၾင္အေရးသည ္ ကိုယ္ပိုင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကဲ့သိုႛ ခၾဲထၾက္ခၾင့္ 
မပၝေသာ မိမိႎႀင့္ ပက္သတ္သည္ ့ ေရးရာကိစၤမဵားကိ ု စီမံခန္ႛခၾဲ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္ေသာ အခၾင့္အေရး ဴဖစ္သည္၅ ကိုယ္ပိုင္ 
ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ဴခားနားခဵက္မႀာ ကိုယ္ပိုင ္ဴပႉာန္းခၾင့္တၾင ္ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး၉ အခၾင့္အေရးမဵား အားလံုး ပၝဝင္ေန႓ပီး 
၈အခၾင့္အေရး အဴပင ္ပို၇ ရႀိေနေသာ အခၾင့္အေရးမႀာ အေဴခအေနႎႀင္ ့အည ီခၾဲထၾက္ခၾင္ ့ရႀိေနဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 

ထိုႛေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခုအဖိုႚ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဆိုသည္မႀာ ကိုယ္ပိုင ္
ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့တေူနသည္၅ 
 

ဆိုဗီယက ္ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္းမႀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္းတၾင ္ ကိုယ္ပိုင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ု နယ္ေဴမေဒသ အကန္ႛသတ္ရႀိေသာ လမူဵိႂး 
မဵား ကဵင့္သံုးခၾင့္ရႀိေဳကာင္း ဴပႉာန္းထားသည္၅ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု သမၳတႎိုင္ငံ ျဿ ခုဴဖင္ ့ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္း 
ထားသည္၅ ထိုသမၳတ ႎိုင္ငံ ျဿ ခုသည ္လမူဵိႂးကိ ုအေဴခခံေသာ သမၳတ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္႓ပီး လက္ေတၾႚတၾင္ ဆိုဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စု၆ လမူဵိႂးေပၝင္း ြဝဝ ခန္ႛ ပၝဝင္ေနသည္၅ သမၳတႎိုင္ငံ အဴဖစ္ ဖၾဲႛစည္းခၾင့ ္မရေသာ အဴခား လမူဵိႂးစုမဵားကိ ု
ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ ္ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵား အဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းကာ ထိုလမူဵား၉ အခၾင့္ 
အေရးကိ ုအသိအမႀတ္ ဴပႂထားသည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဆိုရႀယ္လစ ္ သမၳတႎိုင္ငံ (Socialist Republic) ျဿ 
ခုသည ္ခၾဲထၾက္ခၾင့္ အပၝအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္ကိ ုကဵင့္သံုးႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးကို အသိမႀတ္ဴပႂသည္၅ လက္ေတၾႚ 
၆ ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ ရႀ/ိမရႀိမႀာ အဴခား ဴပႍနာ တရပ္ ဴဖစ္သည္၅ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစံ ု စုေပၝင္း ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေသာ 
ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစ ု အသီးသီး၉ မိမိတိုႛ လမူဵိႂးႎႀင့္သာ သီးသန္ႛ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၤမဵားကိ ု
လၾတ္လပ္စၾာ စီမံခန္ႛခၾဲ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ဴပႂေရးကိ ုေဖာ္ေဆာင ္လာရေတာ့သည္၅ သိႛုဴ ဖစ္၇ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း 
ေအာက္ပၝ အေရအတၾက္ရႀိေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵား ေပၞေပၝက္လာသည္၅ 

(က) ႟ုရႀား ဆိုဗီယက ္စုေပၝင္း ဆိုရႀယ္လစ ္သမၳတ ႎိုင္င ံ (Russia Soviet Federative Socialist 
Republic) တၾင္ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဆိုရႀယ္လစ ္သမၳတႎိုင္ငံ ျ၀ ခုႎႀင့္ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသ ဿ ခု 
ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ 

(ခ) ဥဇဘက ္ ဆိုရႀယ္လစ ္ သမၳတႎိုင္င ံ (Uzbek Soviet Socialist Republic) တၾင္ ကိုယ္ပိုင ္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎိုင္ငံ တခု ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ 

(ဂ) ေဂဵာ္ဂဵီယာ ဆိုရႀယ္လစ ္သမၳတႎိုင္င ံ(Georgian Soviet Socialist Republic) တၾင္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎိုင္ငံ ြ ခုႎႀင္ ့ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသ တခု ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ 

(ဃ) အာဇာဘိုင္ဂဵန္ ဆိုရႀယ္လစ ္ သမၳတႎိုင္င ံ (Azerbaijan Soviet Socialist Republic) တၾင္ 
ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎိုင္ငံ တခုႎႀင့္ ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသ တခု ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ 

(င) တာဂဵစ ္ ဆိုရႀယ္လစ ္ သမၳတႎိုင္င ံ (Tajik Soviet Socialist Republic) တၾင ္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသတခ ုပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ 
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုဟ ု သမၳတ ႎိုင္ငံ ျဿ ခု စုေပၝင္း ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ႎိုင္ငံ႒ကီးကိ ု ေခၞဆိုဴခင္း 

ဴဖစ္ေသာ္လည္း ႟ုရႀား သမၳတႎိုင္ငံ၉ အတၾင္းပိုင္း ဖၾဲႚစည္းမႁသည္ပင ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုကဲ့သိုႛ ဴဖစ္ေနသည္၅ 
ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး သမၳတႎိုင္ငံ ျ၀ ခုႎႀင့္ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသ႒ကီး ဿ ခု စုေပၝင္း ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေနဴခင္းကပင ္
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး တခုကဲ့သိုႛ ဴဖစ္ေနသဴဖင္ ့ ၈သမၳတ ႎိုင္ငံကိ ု ႟ုရႀား ဆိုဗီယက ္ စုေပၝင္း ဆိုရႀယ္လစ္ 
သမၳတႎိုင္ငံဟု ေခၞဆိုဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးစ ုစုေပၝင္း ေနထိုင္မႁကိ ုလိုက္၇ လိုက္ေလ႖ာညီေထၾ ဴဖစ္မည္ ့
ႎိုင္ငံ အဖၾဲႚအစည္း ပံုသၸာန္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထိုအေနအထားမဵိႂးတၾင ္ သက္ဆိုင္ရာ လမူဵိႂး 
အသီးသီး၉ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္္ႎိုင္ရန ္ကိုယ္ပိုင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္အေရး႒ကီးေသာ ႎိုင္ငံေရး လၾတ္လပ္ခၾင္ ့
ဴဖစ္ေနသည္၅ ထုိအေနအထားမဵိႂးတၾင ္သက္ဆုိင္ရာ လမူဵိႂး အသီးသီး၉ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကု ိေဖာ္ေဆာင္ႎုိင္ရန ္ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္အေရး႒ကီးေသာ ႎုိင္ငံေရး လၾတ္လပ္ခၾင္ ့ဴဖစ္ေနသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ 
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ဴမန္မာႎုိင္ငံေရးႎႀင္ ့ ကုိယ္ပု ိင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး အလားအလာ 
 

ဴမန္မာႎုိင္ငံ၉ ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာမဵား ေဴပလည္ေစေရး အတၾက္ လမိူဵႂးကု ိအေဴခခံ၇ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ု
တည္ေဆာက္ေရးမႀာ အေရး႒ကီး လုိအပ္ခဵက ္ဴဖစ္သည္၅ လမူဵိႂ းကု ိအေဴခခံေသာ ဴပည္နယ္မဵား ဖၾဲႚစည္း၇ ဴပည္ေထာင္စ ု
ကု ိ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀ ိ တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂး အားလုံးသည ္ ဴပည္နယ ္ အဴဖစ ္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ရရန္ကား 
အခက္အခ ဲရႀိပၝသည္၅ တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵားကု ိ ဴပည္နယ ္အဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းဴခင္းႎႀင္ ့အတူ ထုိတုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား 
တၾင္ ကုိယ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္မႁ အခၾင့္အေရးလည္း ရရႀိေပမည္၅ သုိႛရာတၾင ္တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂး အားလုံးကုိကား ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ဴပည္နယ္မဵား အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္းထားရန ္ မဴဖစ္ႎုိင္ေခဵ၅ ထုိအေဴခအေနမဵိႂးတၾင ္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု
အတၾင္းက တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးစုမဵားကဲ့သုိႛ နယ္ေဴမေဒသ အလုိက္ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးေပးရန ္ လုိအပ္လာသည္၅ 
ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း၆ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵားသည ္လုိအပ္ခဵက ္အရ ေပၞေပၝက္လာေပလိမ့္မည္၅ ထုိသုိႛ 
ကုိယ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵား ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ဖၾဲႚစည္း ပၝဝင္ေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၇ ျ၃၀ျ ခုႎႀစ္တၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ ္
က တင္သၾင္းေသာ ျ၃ှ၁၄ အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး စာတမ္းတၾင္လည္း အခဵက္အလက္မဵားဴဖင္ ့ေရးသား တင္ဴပ 
ထားသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ 

သုိႛရာတၾင ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင ္ ရႀိမည္ ့ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵားသည ္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုရႀ ိ
ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵားႎႀင့္ကား ဴခားနားႎုိင္ပၝသည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုမႀ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး 
သမၳတႎုိင္ငံ၄ ကုိယ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵားသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန္သုိႛ ကုိယ္စားလႀယ ္တုိက္႟ုိက္ေစလၿတ္ခၾင္ ့
ရဳကသည္၅ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ကား ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵားမႀ ဴပည္ေထာင္စ ု ပၝလီမန္သုိႛ ကုိယ္စားလႀယ ္
ေစလၿတ္ေရးကု ိ၈ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေသာ ဴပည္နယ္မႀ တဆင့္သာ ေဆာင္႟ၾက္ဖၾယ္ရာသာ 
ရႀိသည္၅ သုိႛဴ ဖစ္၇ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ႎုိင္ငံေရးတၾင ္ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးသည ္ လုိအပ္ခဵက္မဵား အရ တုိင္းရင္းသား 
လမူဵိႂးမဵားကု ိကဵင့္သုံးခၾင္ ့ဴပႂရမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ 
 

ွ၅ ဒီမုိကေရစီႎႀင္ ့စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစုံစနစ ္
 
ဒီမုိကေရစီသည ္ လတူဦး တေယာက္ သုိႛမဟုတ ္ တစုထံတၾင ္ အာဏာ စုဴပံႂဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ အာဏာမဵား ဴပည္သ ူ
လထူုထံ၆ ဴဖန္ႛကဵက္ထားေသာ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စုသည္လည္း ႎုိင္ငံတၾင္းရႀ ိ
အာဏာမဵားကု ိ အစုိးရ အဆင့္ဆင့္၆ ဴဖန္ႛကဵက္ထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ဒီမုိကေရစီႎႀင္ ့ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စုတုိႛသည ္ အာဏာမဵားကု ိ လတူဦး သုိႛမဟုတ ္ လတူစုထံ၆ စုဴပံႂထားဴခင္းမဵိႂးမႀ ကာကၾယ္႓ပီး ခုိင္မာ 
ေအာင္ဴမင္ေသာ ဴပည္သႛူအာဏာ ပုိင္စုိးမႁ အုပ္ခဵႂပ္ေရး တရပ္ ေပၞထၾန္းေရး အတၾက္ အဴပန္အလႀန ္အေထာက္အက ူ
ဴပႂလဵက ္ရႀိသည္၅ ဒီမုိကေရစီ ထၾန္းကားဴခင္းသည ္ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုခုိင္မာေရးကု ိအေထာက္အက ူဴပႂသကဲ့သုိႛ 
စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုသည္လည္း ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ ခုုိင္မာေရးကု ိ အဴပန္အလႀန္ 
အေထာက္အကူဴ ပႂလဵက ္ရႀိဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံကု ိဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ုအဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္း 
တည္ဆာက္ဴခင္းကု ိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေထာက္ခံသမူဵားက အထက္ပၝအတုိင္း အဴပန္အလႀန ္ အေထာက္အကူဴ ပႂမႁ 
သေဘာကု ိေလးေလနက္နက ္သက္ဝင္ ယုံဳကည္ထားဳကသည္၅ 

သုိႛရာတၾင ္ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ ေအာင္ဴမင္ေရး အတၾက္ ႎုိင္ငံတုိင္းကု ိ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
တည္ေဆာက္ရမည ္ ဟ၇ူကား မဆုိလုိေပ၅ ဒီမုိကေရစီ မထၾန္းကားဘႎဲႀင္ ့ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တည္ေဆာက္၇ 
မရႎုိင္ဟေူသာ ေကာက္ခဵက္ကုိကား ခုိင္ခုိင္မာမာ ေဴပာဆုိ၇ ရေသာ အေနအထားမဵိႂး ရႀိသည္၅ ဆုိဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း ကၾန္ဴမႂနစ ္ တပၝတီ စနစ၉္ တင္းကဵပ္ေသာ ဗဟုိဦးစီး ခဵႂပ္ကုိင္မႁေအာက္၆ အာဏာမဵား ခၾဲေဝ 
ဴဖန္ႛကဵက္ထားေရး ဟသူည္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမမူႀာ ပဋိပကၡမဵား ဴဖစ္ေနကာ ေနာက္ဆုံး ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႓ပိႂကၾဲေရးကု ိ ဴဖစ္ေသာ တၾန္းအား တရပ္ပင္ ဴဖစ္ခဲ့သည္၅ ထုိသင္ခန္းစာအရ ဒီမုိကေရစီ မထၾန္းကားဘ ဲ
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု မတည္ေဆာက္ႎုိင ္ ဟေူသာ ေကာက္ခဵက္ကု ိ ရေစသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ေအာင္ဴမင္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံတခ ုတည္ေဆာက္ႎုိင္ရန ္ဒီမုိကေရစီ ထၾန္းကားရေပလိမ့္မည္၅ 

တဖန ္ ထၾန္းကားေသာ ဒီမိုကေရစီသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမမူဵားႎႀင္ ့ လိုက္ေလ႖ာညီေထၾ 
ဴဖစ္ေရးမႀာလည္း အေရး႒ကီးေသာ အခဵက္ပင္ ဴဖစ္သည္၅ ကမာေၲပၞတၾင္ ထိပ္တန္း ဒီမိုကေရစီ မထၾန္းကားေသာ 
ႎိုင္ငံမဵားကိ ုသံုးသပ္ေလ့လာလ႖င ္ ပံုစံ အမဵိႂးမဵိႂး ေတၾႚရဴပန္သည္၅ ထိုအထတဲၾင ္ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံတခု၆ ကဵင့္သံုးေသာ 
ပၝတီစနစ္သည ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမႎူႀင္ ့ကိုက္ညီမႁ ရႀိ/မရႀိကိ ုအဆံုးဴဖတ္ေပးႎိုငသ္ည္၅ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္
ႎႀစ္ပၝတီ စနစ ္သိုႛမဟုတ ္ပၝတီစံု စနစ္ကိ ုကဵင့္သံုးဳကသည္၅ 
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ႎႀစ္ပၝတီ စနစ္ကိုသာ သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံ၉ ႎိုင္ငံေရး လိုအပ္ခဵက ္ အရ ကဵင့္သံုးရန ္ သင့္ေတာ္ပၝက 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမကိူ ု ဆန္ႛကဵင ္ ထိခိုက္ေစမည ္ မဟုတ္ေပ၅ ဥပမာ၄ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ႎိုင္ငံေရး 
လိုအပ္ခဵက ္အရ ႎႀစ္ပၝတီ စနစ္ကိုသာ ကဵင့္သံုး႓ပီး ထိုႎႀစ္ပၝတီ စနစ္သည ္အေမရိကန္၉ ဖက္ဒရယ္မကိူ ုထိခိုက္ဴခင္း 
မရႀိေပ၅ သိုႛေသာ္ ဒီမိုကေရစီလည္း ထၾန္းကား႓ပီး ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံလည္း ဴဖစ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵားတၾင ္
ႎိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုခဵက ္ အရ ႎႀစ္ပၝတီထက္ ပိုေသာ ပၝတီစံု စနစ္ကိ ု ကဵင့္သံုး ေနဳကသည္ကိုလည္း ေတၾႚရသည္၅ 
ဥပမာ၄ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎိုင္ငံႎႀင္ ့ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛအတပူင္ အိႎိၬယ ႎိုင္ငံသည္လည္း 
ပၝတီစံုစနစ ္ ထၾန္းကာေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခုပင္ ဴဖစ္သည္၅ အဆိုပၝ ွ ႎိုင္ငံတၾင ္ ပၝတီစံုစနစ္ 
ကဵင့္သံုးဴခင္း တေူသာ္လည္း ပၝတီစံု စနစ္ကိ ုခိုင္မာေစေသာ အစီအစဥ္မဵား ကၾာဴခားမႁေပၞ မတူည္၇ ခိုင္မာေသာ ပၝတီစံု 
စနစ္ႎႀင္ ့ အင္အားနည္း ခဵိနႛဲေသာ ပၝတီစံု စနစ္ ဟ၇ူ ခၾဲဴ ခား ေလ့လာႎိုင္သည္၅ ခိုင္မာေသာ ပၝတီစံု စနစ္ကိုသာ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခ ု အတၾက ္ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံု စနစ္ဟ ု ဆိုရေပမည္၅ ထိုစစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံု 
စနစ္ကသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ ေအာင္ဴမင္ေရးကိ ုအေထာက္က ူဴပႂေပလိမ့္မည္၅ 
 

အိႎိၬယ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ပၝတီစံ ုဒီမိုကေရစ ီ
 
ဦးစၾာ ပထမ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု စနစ္ ေအာင္ဴမင္ေရးကိ ု အေထာက္က ူ မဴပႂႎိုင္ေသာ အိႎိၬယႎိုင္ငံ၉ 

ပၝတီစံုစနစ ္အေဳကာင္းကို ေလ့လာဳကည့္ပၝက ေအာက္ပၝအတုိင္း ေတၾႚရေပလိမ့္မည္၅ 
အိႎိၬယႎိုင္ငံတၾင ္ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးကတည္းက ေန႟းူ ဦးေဆာင ္ ဖၾဲႚစည္းေသာ ကၾန္ဂရက ္ ပၝတီ 

တခုတည္းက ႎိုင္ငံေရး အာဏာကိ ု လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္ထားႎိုင္ခဲ့သည္၅ စင္စစ္တၾင္ အိႎိၬယႎိုင္ငံ၆ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေပၝင္း 
၀ဝ ေကဵာ္ ရႀိသည္၅ ကၾန္ဂရက ္ ပၝတီ တခုတည္းက ႎိုင္ငံေရး အာဏာကိ ု လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္ထားဴခင္းသည ္ အဴခား 
တဖက္တၾင္ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီငယ္ေပၝင္း ေဴမာက္မဵားစၾာ စုေပၝင္းေသာ ႌၾန္ႛေပၝင္း အသၾင္ဴဖင္ ့ ရပ္တည္ရလ႖င ္
အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္ကိ ု မဴဖစ္ေပၞေစႎိုင္ဟ ု ပိုင္းဴခား စိတ္ဴဖာ သံုးသပ္သမူဵားက 
ဆိုဳကသည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ အာဏာရ ပၝတီကို ဴပည္သလူထူုက မ႒ကိႂက္ေသာ အခၝ ေဴပာင္းလပဲစ္ရန ္
အတၾက္ အဴခား ဒုတိယ ေနရာ ရရႀိထားေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ မရႀိဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ ပို၇ ဆိုးသည္မႀာ ဖက္ဒရယ္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံတၾင္ ပၝတီ တခုတည္းက ႎိုင္ငံေရး အာဏာကိ ုလက္ဝၝး႒ကီး အုပ္ထားႎိုင္ဴခင္းသည ္ဖက္ဒရယ္မကိူု 
ထိခိုက္ေစသည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ၉ ဖၾဲႚစည္းမႁႎႀင္ ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္႟ၾက္မႁ သေဘာ 
သဘာဝသည ္ ေပၞလစီ တခုတည္းကိ ု ဗဟိ ု အဆင့္မႀ စ၇ ေဒသႎၩရ အဆင့္အထိ အားလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ဳကရဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ အိႎိၬယ ကဲ့သိုႛေသာ ႎိုင္ငံတၾင္ကၾန္ဂရက ္ ပၝတီ တခုတည္းက ႎိုင္ငံေရး လက္ဝၝး႒ကီး 
အုပ္မႁသည ္ဗဟိုႎႀင့္ ဴပည္နယ္မဵား အဆင္ ့အားလံုးတၾင ္ဴဖစ္သည္၅ 

ဗဟုိႎႀင္ ့ ဴပည္နယ္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးရမည္ ့ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုတခုတၾင္ ကၾန္ဂရက္ 
ပၝတီ တခုတည္းက ဗဟုိေရာ ဴပည္နယ ္အစုိးရမဵား အထိ ထုိးေဖာက္ ေနရာယထူားဴခင္းသည ္ပၝတီ ေပၞလစီ အတုိင္း 
ဗဟုိေရာ ဴပည္နယ္မဵားပၝ လုိက္၇ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ရေသာ အခၝတၾင္ ဖက္ဒရယ္မမူႀာ တိမ္းပၝး သၾားေလေတာ ့
သည္၅ ကၾန္ဂရက ္ ပၝတီ၉ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ႎုိင္ငံေရး လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္မႁေဳကာင္ ့ အခဵိႂႚ ေလ့လာသမူဵားက အိႎိၬယ 
ႎုိင္ငံသည ္ပၝတီစု ံအမည္ခံ တပၝတီ စနစ္သာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဝဖန္ဳကသည္၅ ပၝတီစု ံစနစ္ကု ိလုိအပ္ခဵက္အရ ကဵင့္သုံး 
လာရေသာ ႎုိင္ငံ တခုအဖုိႛ ပၝတီစု ံႎုိင္ငံေရး ဴဖစ္လာေစရန္လည္း လုိအပ္ေသာ စီမံ ဴပႉာန္းမႁမဵားကု ိ ဴပႂလုပ္ ေပးရေပ 
မည္၅ ပၝတီစု ံ အမည္ခံကာ တပၝတီတည္းက ႎုိင္ငံေရးကု ိ ထိန္းခဵႂပ္ထားဴခင္းသည ္ တဴပည္ေထာင ္ စနစ ္ ႎုိင္ငံထက္ 
ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ ္ႎုိင္ငံတၾင ္ပုိ၇ သိသာ ထင္ရႀားေသာ ဆုိးကဵိႂးမဵားကုိသာ ဴဖစ္ေစႎုိင္သည္၅ 
 

[ဴဖည့္စၾက္ခဵက ္ ၅ ၅ အထက္ပၝ အိႎၬိယႎိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခဵက္သည ္ ျ၃၃ှ ခုႎႀစ္၄ ပတ္ဝန္းကဵင္က အိႎၬိယ ႎိုင္ငံေရး 

အေပၞ အကဲဴ ဖတ္ခဵက္သာ ဴဖစ္သည္၅ ယခုအခၝ အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ဗဟိ ု ႎိုင္ငံေရး အဆင့္မႀာ ကၾန္ဂရက္၉ ႎိုင္ငံေရး 
လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္မႁကိ ု စိန္ေခၞႎိုင္သည္ ့ ဘီေဂဵပီ (BJP - Bharatiya Janata Party ) ေခၞ ဟိႎၬႃ အမဵိႂးသားေရး 
ပၝတီတရပ္သည ္ အင္အား ေကာင္းေကာင္းဴဖင္ ့ ေပၞထၾက္လာခဲ့႓ပီး ျ၃၃၂ မႀ ြ််ှ တိုင္ေအာင ္ ဗဟိုအစိုးရ 
အာဏာကိ ု ရယႎိူုင္ခဲ့သည္၅ ထုိႛအဴပင ္ ဴပည္နယ ္ အဆင့္မဵားတၾင္လည္း အားေကာင္းေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီမဵား 
ထၾက္ေပၞလဵက ္ရႀိပၝသည္၅ ဥပမာ၄ အေနာက္ဘဂႆလား ေခၞ West Bengal ဴပည္နယ္တၾင ္အိႎၬိယ ကၾန္ဴမႃနစ ္ပၝတီက 
အစဥ္အဆက ္ ႎိုင္ငံေရး အာဏာ ရယထူားဴခင္းမဵိႂး ဴဖစ္သည္၅ လက္ရႀိ (ြ််၃ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာ) တၾင ္ အိႎၬိယ 
ကၾန္ဂရက္ ပၝတီသည ္ ဗဟိ ု အဆင့္တၾင ္ ႎိုင္ငံေရး အာဏာ ရရႀိထားေသာ္လည္း၄ ဴပည္နယ ္ ြ၂ ဴပည္နယ ္ ရႀိေသာ 
အိႎၬိယႎိုင္ငံတၾင ္ ကၾန္ဂရက ္ ပၝတီသည ္ အန္ဒၝပရာေဒ့ခဵ ္ Andhra Pradesh၄ အယနူာခဵာပရာေဒ့ခဵ ္ Arunachal 



[46] 
 

Pradesh၄ ရာဂဵစ္စတန ္ Rajasthan၄ ယာရီယားနား Haryana၄ မီဇိုရမ ္ Mizoram နႛဲ မဏီပရူ Manipur ဴပည္နယ ္ ၀ 
ဴပည္နယ္ႎႀင္ ့Union Territory တခု ဴဖစ္တဲ ့ေဒလီ Delhi တိုႛမႀာသာ လၾတ္လၾတ္က႗တ္က႗တ ္အာဏာရယ ူထားႎိုင္႓ပီး၄ 
အာသံ Assam၄ ဂိုအာ Goa၄ မဟာရပ္စတာ Maharashtra နႛဲ ပၾန္ဒီခဵယ္ရ ီ Pondicherry ဴပည္နယ ္ှ ဴပည္နယ္မႀာမ ူ
မဟာမိတ ္ ပၝတီမဵားႎႀင္ ့ ပးူတၾဲ႓ပီး အာဏာရယထူားသည္၅ ကဵန ္ ျ၂ ဴပည္နယ္တၾင ္ အတုိက္အခံ ဘီေဂဵပီ အပၝအဝင္၄ 

အဴခား ေဒသႎၩရ အတိုက္အခံ ပၝတီမဵားက အာဏာ ရယထူားကိ ုေတၾႚရသည္၅] 
 

ဂဵာမဏ ီဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့ပၝတီစု ံဒီမု ိကေရစ ီ
 

ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံသည ္ ဒီမုိကေရစီကု ိ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစု ံ စနစ္ဴဖင္ ့ ကဵင့္သုံးေနေဳကာင္း 
ႎုိင္ငံေရးသိပၯ ံေလ့လာသမူဵားအဳကား အသိအမႀတ္ ဴပႂမႁမဵား ရႀိသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံ အဴဖစ္ စတင္ 
ဖၾဲႚ႓ပီးေနာက ္ ပထမဦးဆုံး ဴပႂလုပ္သည္ ့ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင ္ ပၝတီေပၝင္း ၃ ခုမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား 
အေ႟ၾးခံရကာ ပၝလီမန္တၾင္ ကုိယ္စားဴပႂ ပၝဝင္ခဲ့သည္၅ ေနာက္ပုိင္း ဴပႂလုပ္ေသာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားတၾင ္ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ 
အနည္းဆုံး ေလးခုမႀသည ္ ပၝလီမန ္ အတၾင္း၆ ပၝဝင္ေနသည္ကု ိ ေတၾႚရသည္၅ ဂဵာမန ္ ႎုိင္ငံေရးကု ိ မည္သည္ ့ ပၝတီ 
တခုတည္းကမ႖ လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ထားဴခင္း မဴပႂသကဲ့သိုႛ အတုိက္အခံဘက္တၾင္လည္း မည္သည္ ့ အခၝမ႖ ႌၿန္ႛေပၝင္း 
ဖၾဲႚရန္မလုိဘ ဲ အင္အားရႀိေသာ အတုိက္အခံ အဴဖစ္ ရပ္တည္ႎုိင္ခဲ့သည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ ႎုိင္ငံေရး 
အာဏာကု ိ ပၝတီ တခုတည္းက လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္ထားဴခင္း မဴပႂႎုိင္ဘ ဲ အတုိက္အခံမဵားကပၝ အာဏာခဵိန္ခၾင္လ႖ာ 
ထိန္းညၟိႎုိင္ေသာ အေဴခအေနမဵိႂး ရႀိသည္၅ ထုိအေဴခအေနမဵိႂးသည ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမ ူ ခုိင္မာေရးကု ိ
အေထာက္အက ူဴပႂႎုိင္သည္၅ 

ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစုံစနစ္ ရရႀိေစရန ္ အတၾက္ ၈၉ ႎုိင္ငံေရး 
စနစ္က လုိအပ္ေသာ စီမံမႁႎႀင္ ့ ဴပႉာန္းမႁမဵား ဴပႂလုပ္ထားခဲ့သည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္မႀာ 
အဓိပၯၝယ္ရႀိေသာ ပၝတီစု ံ စနစ္ဴဖစ္ရန ္ ကဵားကန္ ေပးထားသည္၅ ဂဵာမန ္ ပၝလီမန္ ေအာက္လၿတ္္ေတာ ္
(ဂဵာမန္ဘာသာဴဖင္ ့ Bundestag) ရႀ ိ အမတ္ေနရာ၉ ထက္ဝက္ကု ိ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားလႀယ္ဴပ  ႂ စနစ္အရ 
ေ႟ၾးခဵယ္ေစသည္၅ ထုိေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္ (Propotional Repreaentation) အရ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီမဵားသည ္
၈တုိႛ ရရႀိေသာ ေထာက္ခံ ဆႎၬမဲ အခဵိႂးအစား အလုိက ္ ပၝလီမန္တၾင ္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ ရဳကသည္၅ အခဵိႂးကဵ 
ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့စနစ္ကု ိအိႎိၬယႎုိင္ငံတၾင ္ကဵင့္သုံးေသာ ေ႟ၾးခဵယ ္တင္ေဴမၟာက္ပု ံစနစ္ဴဖစ္သည္ ့သာမန ္မအဲမဵားစ ုစနစ္ 
(Plurality System) ႎႀင္ ့ႎႁိင္းယႀဥ္လ႖င္ ဴခားနားမႁ အခဵိႂႚကု ိေတၾႚရသည္၅ သာမန ္မအဲမဵားစ ုစနစ္တၾင ္မဆဲႎၬနယ္ တခု၆ 
ကုိယ္စားလႀယ္ေလာင္းမဵား ဝင္ေရာက ္ယႀဥ္႓ပိႂင္ အေ႟ၾးခံရာတၾင ္မအဲမဵားဆုံး ရရႀိသ ူတဦးကုိသာ ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းဴဖစ္ရာ 
ကဵန္ဆႎၬမမဲဵားမႀာ ဆုံး႟ႁံး သၾားေလသည္၅ ရံဖန္ရခံၝ အေ႟ၾးခံရသသူည ္ မဆဲႎၬနယ္ရႀ ိ ဴပည္သမူဵား၉ ထက္ဝက္ 
မေကဵာ္ေသာ ဆႎၬမကဲုိသာ ရရႀိ႓ပီး ဆုံး႟ႁံးေသာ ဆႎၬမမဲဵားမႀာ ထက္ဝက္ေကဵာ ္ ဴဖစ္တတ္သည္၅ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပႂ 
စနစ္တၾင္မ ူ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ အသီးသီး ရရႀိေသာ ေထာက္ခံမ ဲ အခဵိႂးအစား အလုိက္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ ရသဴဖင္ ့
ဆႎၬမမဲဵားမႀာ ဆုံး႟ႁံး ေလလၾင့္မႁ မရႀိေပ၅ တ႓ပိႂင္တည္းတၾင ္ႎုိ္င္ငံေရး ပၝတီ ေပၝင္းစုံသည္လည္း ႎုိင္ငံေရးတၾင ္ကုိယ္စားဴပႂ 
ပၝဝင္ခၾင္ ့ ရသၾားဳကသည္၅ အိႎိၬယ ႎုိင္ငံမဵိႂးတၾင ္ သာမန ္ မအဲမဵားစ ု စနစ္ေဳကာင္ ့ ႎုိင္ငံေရးဳသဇာ ႒ကီးမားေသာ ပၝတီ 
တခုတည္းကသာ ႎုိင္ငံေရးကု ိလက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ႎုိင္ေသာ ရလဒ္ကု ိဴဖစ္ေစသည္၅ 

ထုိႛအဴပင ္ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ႎုိင္ငံေရး ပၝတီမဵား ရပ္တည္ႎုိင္ရန ္အတၾက္ အစုိးရ၉ အေထာက္အပ့ံကုိလည္း 
ရယ ူ ခံစားႎုိင္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပႂ စနစ္အရ တႎုိင္ငံလုံး ဴပည္သႛူ ဆႎၬမ ဲ အနည္းဆုံး ဿ ရာခုိင္ႎႁန္း 
ရရႀိေသာ ပၝတီသည ္ ပၝလီမန္တၾင ္ ကုယိ္စားဴပႂ ပၝဝင္ခၾင့္ရ႓ပီး ထုိသုိႛ ပၝဝင္ခၾင့္ရေသာ ပၝတီတုိင္းကု ိ အစုိးရက 
ရပ္တည္ႎုိင္ေရး အတၾက္ ေထာက္ပ့ံ ေပးရသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကု ိ
အေထာက္အကူဴ ပႂမည္ ့ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစုံစနစ္ ဴဖစ္ေစရန ္ လုိအပ္ေသာ အစီအမံႎႀင္ ့ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား 
ဴပႂလုပ္ထားသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ 
 

ဆၾစ္ဇာလန ္ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့ပၝတီစု ံဒီမု ိကေရစ ီ
 

ဆၾစ္ဇာလန ္ႎုိင္ငံသည ္ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုစနစ္ႎႀင္ ့လုိက္ေလဵာညီေထၾ ဴဖစ္မည္ ့စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစု ံ
စနစ္ကု ိ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ ့ ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံ တခုဴဖစ္သည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎုိင္ငံတၾင္ ကဵင့္သုံးေသာ ေ႟ၾးခဵယ ္
တင္ေဴမၟာက္ပု ံ စနစ္သည ္ ဂဵာမဏီ ကဲ့သုိႛပင္ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပ ႂ စနစ္ ဴဖစ္သည္၅ သုိႛရာတၾင ္ ဂဵာမဏီထက ္ ပုိ၇ 
ထးူဴခားသည္မႀာ ဆၾစ္ဇာလန ္ ႎုိင္ငံတၾင ္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရသည ္ ေဝပုံကဵ ဒီမုိကေရစီ 
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(Consociational Democracy) ကု ိ အေဴခခံထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ထုိဒီမုိကေရစီကု ိ အေဴခခံ၇ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ 
အစုိးရသည ္ ႎုိင္ငံတၾင္းရႀ ိႎုိင္ငံေရး ပၝတီမဵားကု ိ အစုိးရ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ပၝဝင္ေစဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ အခဵိႂးကဵ ကုိယ္စားဴပႂ 
စနစ္အရ အေ႟ၾးခံရေသာ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည ္ ပၝလီမန္တၾင္သာ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ရဳက႓ပီး အစုိးရတၾင ္ ပၝဝင္ 
ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ရေရးကား မေသခဵာ ေပ၅ ႎုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ ေနရာတၾင ္ ရႀိ႓ပီး ေပၞလစီ ခဵမႀတ္ေနသည္ ့ အာဏာရ 
ပၝတီကို အာဏာခဵိန္ခၾင္လ႖ာ ညၟိႎုိင္ေသာ အေဴခအေနသာ ဴဖစ္သည္၅ အတုိက္အခံ ေနရာတၾင ္ ရႀိစဥ္ ကုိယ္တုိင ္
ေပၞလစီ ခဵမႀတ္ႎုိင္ေသာ အဆင့္ သုိႛကား မေရာက္ရႀိေပ၅ ေဝပုံကဵ ဒီမုကိေရစီ အေဴခခံအရ အစုိးရ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ 
တုိက္႟ုိက ္ ပၝဝင္ခၾင့္ရသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံတၾင ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စုကု ိ အေထာက္အကူဴ ပႂမည္ ့
စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံုစနစ္ ဴဖစ္ေစ ရန္အတၾက ္ဂဵာမဏီထက္ပင ္ထးူကေဲသာ ႎုိင္ငံေရး အစီအမံမဵား ဴပႂလုပ္ထားသည္ကု ိ
ေတၾႚရသည္၅ 
 

ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း ပၝတီစုံစနစ ္တည္ရႀိမႁႎႀင္ ့လည္ပတ္ပု ံ
 

အခဵိႂႚေသာ သမူဵားက အတိတ္အရိပ္၉ လၿမ္းမုိးမႁေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္း ပၝတီစုံစနစ္ကု ိ
ကဵင့္သုံးေသာ္လည္း ထုိပၝတီစု ံစနစ္သည ္ ဴပည္နယ္တခု၉ နယ္နိမိတ ္အတၾင္းက ပၝတီစု ံစနစ္သာ ဴဖစ္သည္၅ အဴခား 
ဴပည္နယ္မဵားသုိႛ ထုိးေဖာက ္ ဝင္ေရာက္ေသာ ပၝတီစု ံ စနစ္ မဴဖစ္ေစရဟ ု ဆုိဳကသည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ ထုိသုိႛေသာ 
ေဴပာဆုိသံမဵားကု ိ ဴမန္မာႎုိင္ငံအား ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံေတာ ္ အဴဖစ ္ တည္ေဆာက္ေရး အေဳကာင္း 
ေဴပာဆုိရာတၾင ္ ဳကားေနဳကရသည္၅ ဴပည္နယ ္ တခုက ပၝတီ႒ကီး တခုသည ္ အဴခား ဴပည္နယ္မဵားသုိႛ တုိင္ေအာင္ 
ထုိးေဖာက ္ ဝင္ေရာက္လာပၝက ထုိပၝတီကု ိ အေဴခခံ၇ မဟာလမူဵိႂး႒ကီး ဝၝဒမဵား ထၾန္းကားလာမည္ကု ိ ကာကၾယ္ရန္ 
လုိအပ္ဴခင္းေဳကာင္ ့ ထုိသုိႛေသာ ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား ဴပႂလုပ္လာရေဳကာင္း ေဴပာဆုိဳကသည္၅ တုိင္းရင္းသား 
လနူည္းစုမဵား ခံစားခဲ့ရေသာ အေတၾႚအဳကံႂအရ ေဴပာဆုိလာသည္ ့ ထုိသုိႛေသာ အသံမဵားကု ိ အေရးတယ ူ လက္ခံ 
စဥ္းစားရမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ အဴခား တဖက္တၾင္လည္း အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ပၝတီစုံ 
စနစ္ မည္သိုႛ တည္ရႀိ႓ပီး မည္သုိႛ လည္ပတ္ေနသည ္ဆုိသည္ ့အခဵက္ကုိလည္း ေလ့လာရန ္လုိအပ္ပၝသည္၅ 

ျ၃ှ၁ ခုႎႀစ္၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေခတ္တၾင္ လည္းေကာင္း၄ 
ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ တဴပည္ေထာင ္ စနစ္ေခတ္တၾင ္ လည္းေကာင္း၄ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးကိ ု
လမူဵားစ ု ဴဖစ္ေသာ ဗမာမဵားကသာ လက္ဝၝး႒ကီးအုပ ္ ထားခဲ့ဳကသည္၅ ဗမာ လမူဵိႂးမဵားသည ္ မဟာလမူဵိႂး႒ကီးဝၝဒ 
ကဵင့္သံုးသည ္ စသည္ဴဖင္ ့ ယံုဳကည္ခဲ့ဳကေသာ တိုင္းရင္းသား လအူနည္းစုမဵားသည ္ ေနာင္အခၝ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံ တခုအတၾင္း လမူဵိႂး႒ကီး ဝၝဒမဵား ေပၞလာမည္ကိ ု စိုးရိမ္လဵက ္ ရႀိဳကသည္၅ ထိုစိုးရိမ္မႁေအာက္တၾင ္
ဴမန္မာႎိုင္ငံကိ ု ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ္ ေဴပာင္းလ ဲ ဖၾဲႚစည္းဴခင္းႎႀင္ ့ အတူ ပၝတီစံ ု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုပၝ 
ကဵင့္သံုးသၾားမည္မႀာလည္း မလၾဲမေသၾပင္ ဴဖစ္သည္၅ 

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီမဵား၄ အသင္းအဖၾဲႚမဵား လၾတ္လပ္စၾာ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ႎႀင့္ 
ထုိပၝတီမဵား၄ ထုိအသင္းအဖၾဲႚမဵားတၾင ္လၾတ္လပ္စၾာ ပၝဝင္ခၾင့္ကို မည္သမူ႖ တားဴမစ္၇ မရေပ၅ ဤအခၾင့္အေရးမဵားသည ္
ဒီမိုကေရစီတၾင ္ မရႀိမဴဖစ္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵားလည္း ဴဖစ္သည္၅ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသတိူုင္း လက္ခံရမည္ ့
အခၾင့္အေရးမဵားလည္း ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္နယ ္ တခုတၾင ္ ရႀိေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ အသင္းအဖၾဲႚကို အဴခား ဴပည္နယ္ရႀ ိ
ဴပည္သမူဵားက သက္ဝင ္ ယံုဳကည္႓ပီး ေထာက္ခံလ႖င ္ သိုႛမဟုတ ္ ထိုပၝတီ၄ အသင္းအဖၾဲႚတၾင ္ အဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္လိုလ႖င္ 
ထိုဴဖစ္ဴခင္းကိ ု မည္သမူ႖ တားဴမစ္၇ မရႎိုင္ေပ၅ ေနာက္ဆံုး အဴခားဴပည္နယ္မႀ ပၝတီကို မိမိ ဴပည္နယ္တၾင ္ လာေရာက္ 
ဖၾဲႚစည္း တည္ေထာင္ဴခင္းကိုလည္း တားဴမစ္၇ မရႎိုင္ေပ၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ဆိုေသာ္ ဴပည္နယ ္အသီးသီးတၾင ္ရႀိေသာ 
ဴပည္သမူဵားသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံ တခုတည္း အတၾင္းက ဴပည္သမူဵား ဴဖစ္သဴဖင္ ့အခဵင္းခဵင္းဳကားတၾင ္
အခၾင့္အေရး တညူီမႁ ရႀိဳက၇ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္နယ ္တခုမႀ ဴပည္သမူဵား၉ အေဴခခံ အခၾင့္အေရးမဵားသည ္အဴခားေသာ 
ဴပည္နယ္မဵားမႀ ဴပည္သမူဵားႎႀင္ ့အတတူ ူ ဴဖစ္ရေပမည္၅ ဴခားနားခဵက ္မရႀိေစရေပ၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ တခုသည ္
တားဴမစ္၇ မရေသာ အရာမဵား ဴဖစ္သည္၅ 

ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တခုတၾင္ ဗဟိုအစိုးရႎႀင္ ့ ဴပည္နယ ္ အစိုးရမဵား ပၝဝင္ေနရကား ထိုအစိုးရ ႎႀစ္ရပ္ 
စလံုးႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ဴပည္သမူဵားတၾင ္ ႎိုင္ငံေရး ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခၾင့္ႎႀင္ ့ အခၾင့္အေရး ရႀိရေပမည္၅ ဴပည္နယ ္
တခုလံုးႎႀင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ဴပည္နယ ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းေရးတၾင ္သက္ဆိုင္ရာ ဴပည္နယ္မႀ ဴပည္သမူဵားမႀ လၾဲ၇ အဴခား 
ဴပည္နယ္မႀ ဴပည္သမူဵား စိတ္ဝင္စားမည ္ မဟုတ္ေပ၅ ႎိုင္ငံေရးအရ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ခၾင္ ့ ရမည္မဟုတ္၅ ဴပည္နယ ္
အားလံုးမႀ ဴပည္သမူဵားႎႀင္ ့ သက္ဆိုင္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ ဖၾဲႚစည္းေရး အတၾက္မူ တႎိုင္ငံလံုးရႀ ိ ဴပည္သမူဵားက 
စိတ္ဝင္စားမည ္ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ ႎိုင္ငံေရးအရ ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္မႁလည္း ဴပႂရေပမည္၅ ထိုကိစၤ အတၾက္ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ 
မဵားသည ္ ဴပည္နယ္တခုတည္းတၾင ္သာမကဘ ဲ ဴပည္ေထာင္စုတဝန္းလံုးရႀ ိ ဴပည္နယ ္အသီးသီးတၾင ္ဖၾဲႚစည္း ေပၞေပၝက ္
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ေနမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ ပၝတီဝင္မဵား ရႀိေနမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ မဆဲၾယ ္စည္း႟ံုးမႁမဵား ရႀိေနမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့
ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ တခုသည ္ ဗဟိုအစိုးရ အာဏာေနရာ အတၾက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန ္ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင္ ့ ဖၾဲႚစည္းထားပၝက 
ဴပည္ေထာင္တဝန္းလံုး ဴပည္နယ ္ အသီးသီးတၾင ္ ထိုးေဖာက ္ ဝင္ေရာက္ ေနေပမည္၅ မဟာလမူဵိႂး႒ကီး ဝၝဒကို 
ကာကၾယ္ရန ္ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင္ ့ ဴဖစ္ေစ၄ အဴခား အေဳကာင္းဴပခဵက္ေဳကာင္ ့ ဴဖစ္ေစ၄ ထိုသိုႛ ထိုးေဖာက ္ ဝင္ေရာက ္
ေနဴခင္းကိ ုတားဴဖစ္၇ မရေပ၅ 

အဴခား တဖက္တၾင္ စိုးရိမ္မႁမဵား ေလဵာ့နည္းေအာင ္ မည္သိုႛ ဴပႂလုပ္ႎိုင္မည္ကိုလည္း နည္းလမ္း ရႀာေဖၾရ 
ေပမည္၅ လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံေသာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ လမူဵိႂးကိ ု အေဴခခံေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီမဵား 
သည္လည္း ေပၞေပၝက္ ေနေပမည္၅ လဦူးေရ နည္းေသာ လမူဵိႂး၉ ပၝတီသည ္ လဦူးေရ မဵားေသာ လမူဵိႂး၉ ပၝတီကို 
ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန ္ လၾယ္ကမူည ္ မဟုတ္ဟု ေယဘုယဵ အားဴဖင္ ့ ယံုဳကည္ထားဳကသည္၅ ပၝတီ႒ကီးႎႀင္ ့ ပၝတီငယ္ ႎႀစ္ခုကို 
ႎိုင္ငံေရး အရ အထးူစီမံ ဴပႉာန္းမႁ မရႀိဘ ဲယႀဥ္႓ပိႂင္ခိုင္းပၝက အ႓မတဲမ္းလိုလိ ုပၝတီ႒ကီးကသာ အႎိုင္ရေနေပလိမ့္မည္၅ 
ထိုအခဵက္ကိ ုစိုးရိမ ္ေနဳကသည္၅ စိုးရိမ္သည့္အတိုင္း ဴဖစ္ေနပၝက စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံု စနစ္တရပ္ကိ ုေဖာ္ထုတ္ႎိုင္မည ္
မဟုတ္သည္ ့ အဴပင ္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမကိူုလည္း ဆန္ႛကဵင္ဘက ္ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁမဵား ဴဖစ္ေစႎိုင္သည္၅ 
အိႎိၬယ၄ ဂဵာမဏီႎႀင့္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ွ ခုကို ဥပမာဴပႂ ေလ့လာခဲ့စဥ္က စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံုစနစ္ကိ ု မည္သိုႛ 
ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ေဳကာင္းကိ ုေတၾႚရႀိခဲ့ရ႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစနစ္ ဴဖစ္ရန ္ႎိုင္ငံေရး စီမံမႁမဵား ဴပႂလုပ္ထားပၝက 
လဦူးေရ နည္းေသာ ပၝတီငယ္မဵား အဖိုႛ စိုးရိမ္မႁ လၾန္ကရဲန ္လိုအပ္မည ္မဟုတ္ေပ၅ 

ထိုႛအဴပင ္လမူဵိႂးကိ ုအဴခခံထားေသာ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ တခုသည ္မိမိ ဴပည္နယ္၉ ဴပည္သလူထူုကိ ုအပိုင္အႎုိင္ 
စည္း႟ံုးႎိုင္ပၝက အဴခားပၝတီမဵားႎႀင္ ့ ယႀဥ္႓ပိႂင္ရန ္ စိုးရိမ္စရာ မလိုအပ္ေပ၅ မိမိဴပည္နယ္ရႀ ိ ဴပည္သလူထူုကပင ္ မိမိတိုႛ 
လမူဵိႂး ပၝတီထက ္ အဴခားပၝတီကိ ု ေထာက္ခံပၝက ေထာက္ခံခၾင္ ့ ေပးရမည္သာ ဴဖစ္သည္၅ အဴခား ပၝတီမဵား ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့
မဴပႂဴခင္း၄ ဖၾဲႚစည္းခၾင္ ့ ဴပႂထားေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႁကိ ု ဟန္ႛတားဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ပၝက ဒီမိုကေရစီကိ ု ဆန္ႛကဵင္ 
ေနေပလိမ့္မည္၅ ဒီမိုကေရစီ အေဴခခံ သေဘာတရားႎႀင္ ့ အည ီ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီမဵား ဴပည္ေထာင္စုတဝန္းလံုး ဖၾဲႚစည္း 
ေပၞေပၝက္ဴခင္း၄ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဴခင္းမဵား ရႀိေနမည္သာ ဴဖစ္ရာ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစံုစနစ္ ဴဖစ္ေစရန ္ လိုအပ္ေသာ 
အစီအမံမဵားဴဖင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု စနစ္ကိ ု အေထာက္အက ူ ဴဖစ္ေအာင ္ စီမံရန္သာ လိုအပ္ေပေတာ့သည္၅ 
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ျ၅ ဆုိဗီယက္ဴပည္ေထာင္စ ု
 
ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္စုစည္းညီႌၾတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လမူဵိႂးေပၝင္းစုံတုိႛ၉ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံ 
တခု ဴဖစ္သည္ဟ ု ၈၉ အေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁ဝ) တၾင္ ဴပႉာန္း ေဖာ္ဴပထားသည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုအား 
လမူဵိႂးကု ိအေဴခခံထားသည္ ့သမၳတႎုိင္ငံ ျဿ ခုဴဖင္ ့စုေပၝင္း ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ဆုဗီိယက္ ဴပည္ေထာင္စုကု ိေလ့လာသူ 
အမဵားစုက ဴပည္ေထာင္စ ု အမည္ခံ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎုိင္ငံေတာ္ဟ၇ူ လည္းေကာင္း၄ အတုအေယာင ္ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စုဟ ု လည္းေကာင္း၄ တဝက္တပဵက္ ဴပည္ေထာင္စုဟ ု လည္းေကာင္း သတ္မႀတ္ဳကသည္၅ မည္သုိႛဆုိေစ 
ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုကု ိတဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့တတန္းတည္းထား၇ ႎႁိင္းယႀဥ္၇ မရႎုိင္သည္မႀာ ေသခဵာ 
သည္၅ စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု မဟုတ္ေစကာမ ူဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ႎႁိင္းယႀဥ္၇သာ 
ေလ့လာရေပမည္၅ ထုိသုိႛ ႎႁိင္းယႀဥ္ ေလ့လာပၝမႀ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုကု ိစစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာငစ္ ုအဴဖစ ္မသတ္မႀတ္ႎုိင္ရဴခင္း အေဳကာင္းအရင္းမဵား ထၾက္ေပၞ လာရေပလိမ့္မည္၅ 
 

အေဴခခံဥပေဒ 
 

ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ေရးဆၾဲ ဴပႉာန္းထားေသာ အေဴခခံဥပေဒ ရႀိသည္၅ ထုိအေဴခခံ ဥပေဒသည္ 
ဴပင္ဆင္ရန ္ခက္ခေဲသာ အေဴခခံ ဥပေဒ ဴဖစ္သည္၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ဆုိေသာ ဆုိဗီယက ္လၿတ္ေတာ္ရႀ ိလၿတ္ေတာ ္ြ 
ရပ္စလုံးတၾင ္ သုံးပု ံ ႎႀစ္ပု ံ မအဲမဵားစ ု ရမႀသာ အေဴခခံ ဥပေဒကု ိ ဴပင္ဆင္ႎုိင္ေသာေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ ဆုိဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္း၆ အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သုံးအုပ္ခဵႂပ္ရာတၾင ္ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ကဲ့သုိႛပင ္ ဗဟုိ၉ 
အာဏာမဵားကု ိ ကန္ႛသတ္ထား႓ပီး ကဵန္အာဏာမဵားကု ိ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားတၾင္ ကဵင့္သုံးခၾင္ ့ ေပးထားသည္ ့
အာဏာခၾဲေဝေရး စနစ္ကု ိအေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴပႉာန္းထားသည္၅ ထုိစနစ္အရ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကု ိသမၳတ 
ႎုိင္ငံမဵားက ကဵင့္သုံးခၾင္ ့ရလာဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ္ကု ိလၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ ္ဥပေဒဴပႂ ပုံစံ (Bicameral) 
ထားသကဲ့သုိႛ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎုိင္ငံမဵား၉ လၿတ္ေတာ္မဵားကုိလည္း လၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ ္ဥပေဒဴပႂ ပုံစံကုိ 
ထားရႀိရန ္ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴပႉာန္းထားသည္၅ ထုိအထမဲႀ လၿတ္ေတာ္တရပ္သည ္ သက္ဆုိင္ရာ သမၳတႎုိင္ငံ 
အတၾင္းရႀ ိလမူဵိႂး အသီးသီး၉ အကဵိႂးစီးပၾားကု ိအကာအကၾယ္ဴပႂရန ္ဴဖစ္သည္၅ 
 

ဆုိဗီယက ္လၿတ္ေတာ ္
 

ဆုိဗီယက ္ လၿတ္ေတာ္ကု ိ (Supreme Soviet) ဟု ေခၞသည္၅ ၈ဆုိဗီယက္ လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ပၝဝင္ဖၾဲႚစည္း 
ေသာ လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္မႀာ ဆုိဗီယက္ ဴပည္သႛူလၿတ္ေတာ ္ သုိႛမဟုတ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ဟ ု အဓိပၯၝယ္ရေသာ 
(Soviet of the Union) ႎႀင္ ့လမူဵိႂးစ ုလၿတ္ေတာ ္သုိႛမဟုတ ္အထက္လၿတ္ေတာ္ဟ ုအဓိပၯၝယ္ရေသာ (Soviet of the 
Nationalities) တုိႛ ဴဖစ္သည္၅ ေအာက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္သလူထူုကု ိ အေဴခခံ၇ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး 
အဴခားႎုိင္ငံမဵား ကဲ့သုိႛပင ္အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားဴဖင္ ့လၿတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကု ိေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက ္
သည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႓ပိႂကၾဲေသာ အခဵိန္တၾင ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္၆ အမတ္ဦးေရ ၁ဿဝ ဦးကု ိ တုိက္႟ုိက ္
ေ႟ၾးခဵယ ္တင္ေဴမၟာက္ပၾဲမဵားဴဖင္ ့ေ႟ၾးခဵယ္သည္၅ 

အထက္လၿတ္ေတာ္ကိ ု ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎုိင္ငံမဵားႎႀင္ ့ ေဒသ အသီးသီးမႀ 
လမူဵိႂးမဵားကု ိ ကုိယ္စားဴပႂ၇ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္နယ ္ အဆင့္မႀာ 
သာ အထက္လၿတ္ေတာ္သုိႛ ကုိယ္စားလႀယ ္ ေစလၿတ္ခၾင္ ့ ရႀိေသာ္လည္း၄ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ္သုိႛ 
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ အဆင္ ့ အသီးသီးမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကိ ု ေစလၿတ္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ သမၳတႎုိင္ငံ တခုလ႖င္ 
ကုိယ္စားလႀယ ္ွြ ဦး၄ ကုိယ္ပုငိ္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ သမၳတႎုိင္ငံ တခုလ႖င ္ကုိယ္စားလႀယ ္ျျ ဦး၄ ကုိယ္ပုိင ္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ 
ေဒသ တခုလ႖င ္ကုိယ္စားလႀယ ္ဿ ဦး အသီးသီး အထက္လၿတ္ေတာ္သုိႛ ေစလၿတ္ခၾင္ ့ရဳကသည္၅ အဆင္ ့အသီးသီးမႀ 
ကုိယ္စားလႀႀယ္မဵား ေစလၿတ္ခၾင့္ရေအာင ္ စီမံထားဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ လမူဵိႂးမဵား အခဵင္းခဵင္းဳကား အခၾင့္အလမ္း ညီမ႖မႁကု ိ
ထိန္းညၟိေပးရန ္ လုိအပ္ဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္ဟ ု ဆုိသည္၅ ဤလၿတ္ေတာ္တၾင္လည္း ကုိယ္စားလႀယ္ဦးေရ ၁ဿဝ ဦး 
ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းသည္၅ အခဵႂိႚေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံမဵားတၾင ္အထက္လၿတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလႀယ ္ေ႟ၾးခဵယ ္
ေရးကိ ုဴပည္နယ္အစုိးရ သုိႛမဟုတ ္လၿတ္ေတာ္က ေ႟ၾးခဵယ္ေပးေသာ္လည္း ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္မ ူအေထၾေထၾ 
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားဴဖင္ ့တုိက္႟ုိက ္ေ႟ၾးခဵယ ္တင္ေဴမၟာက္ေသာ စနစ္ကု ိသုံးသည္၅ 
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လၿတ္ေတာ ္ အစည္းအေဝးမဵားကု ိ တႎႀစ္လ႖င ္ ႎႀစ္႒ကိမ္ ကဵင္းပ႓ပီး တ႒ကိမ္တၾင ္ တပတ္ခန္ႛဳကာေအာင ္
ကဵင္းပဳကသည္၅ လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္စလုံး၉ အစည္းအေဝးမဵားကု ိ တ႓ပိႂင္နက ္ စေစ႓ပီး တ႓ပိႂင္နက ္ ဆုံးေစသည္၅ 
သာမန္အားဴဖင္ ့ လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္ကိ ု သီးဴခား ကဵင္းပေသာ္လည္း သမၳတ ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚ (Presidium) ဝင္မဵားကု ိ
ေ႟ၾးခဵယ္ရန္အတၾက ္ပးူတၾဲကဵင္းပဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ျ၃၁၁၄ အေဴခခံဥပေဒ (တုိင္းဴပည ္ ႓ပိႂကၾဲ 
ခဵိန္တၾင ္ တရားဝင္ရႀိေသာ အေဴခခံဥပေဒ) အရ ဆုိဗီယက္ လၿတ္ေတာ္သည ္အဴမင့္ဆုံး အာဏာပိုင ္အဖၾဲႚ ဴဖစ္ေသာ္ 
လည္း လက္ေတၾႚတၾင္ ထုိသုိႛ မဟုတ္ဘ ဲ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီက ခဵမႀတ္ေပးေသာ ဥပေဒဳကမ္းမဵားကု ိ အတည္ဴပႂေပး႟ု ံ
သုိႛမဟုတ ္စည္းထုေပး႟ုံမ႖သာ လုပ္ပုိင္ခၾင္ ့ရႀိသည္ဟု ေလ့လာသမူဵားက ဆုိသည္၅ အဴခားေသာ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ဥပေဒဴပႂ 
လၿတ္ေတာ ္ (ပၝလီမန္) မဵား၉ အခန္းကၸသည ္ အလၾန ္ အေရး႒ကီးသည္၅ အထးူသဴဖင္ ့ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎုိင္ငံတခုတၾင္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အခၾင့္အေရး ညီမ႖မႁကု ိ ထိန္းညၟိေပးရန ္ အတၾက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ပၝလီမန္ 
သည္ အထးူပင ္အေရး႒ကီးေသာ္လည္း ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ထုိသုိႛေသာ အေဴခအေနမဵိႂး မရႀိေခဵ၅ 
 

လက္နက္ကုိင္တပ္မဵား 
 

ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ကုိယ္ပုိင ္ စစ္တပ ္ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ကု ိ ခၾင့္ဴပႂထားေသာ ္
လည္း ထုိစစ္တပ္မဵား၉ အ႟ၾယ္အစား၄ ဖၾဲႚစည္းမႁ ပုံစံ၄ စည္းမဵဥ္း စည္းကမ္း စသည္တုိႛကု ိ ဗဟုိမႀ ခဵႂပ္ကုိင္ထားသည္၅ 
သမၳတ ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အင္အားေကာင္းေသာ စစ္တပ္မဵား ရႀိမေနဘဲ ဗဟု ိ အစုိးရ၉ ထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္တၾင္သာ 
အင္အား႒ကီးမားေသာ တပ္မေတာ္ကု ိထားရႀိသည္၅ 
 

သမၳတႎိုင္ငံမဵား၉ အခၾင့္အေရး 
 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု သမၳတ 
ႎိုင္ငံမဵား၉ အဖၾဲႚဝင္ ဴပည္နယ္မဵားႎႀင္ ့ မတဘူ ဲ တမထူးူဴခားေနေသာ အခၾင့္အေရးကိ ု အခဵိႂႚ ကိစၤမဵားတၾင ္ ခၾင့္ဴပႂ 
ထားသည္၅ သမၳတ ႎိုင္ငံမဵားသည ္ ႎိုင္ငံဴခား တိုင္းဴပည္မဵားႎႀင္ ့ သံတမန ္ဆက္ဆံေရး ထားရႀိခၾင့္၄ စာခဵႂပ ္ စာတမ္းမဵား 
ခဵႂပ္ဆိုခၾင္ ့ စသည္ ့ အခၾင့္အေရးမဵား ရႀိသည္၅ ယကူရိန္းႎႀင္ ့ ဘိုင္႟ို႟ုရႀား သမၳတ ႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခုသည ္ ကုလသမဂၢတၾင္ပင ္
အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္ႎႀင္ ့တည္ရႀိခဲ့သည္၅ (ထုိအေဳကာင္းကိ ု "ကမာႛၲ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီး [ကမာႛၲ ဇာတ္ခု]ံ" တၾင္ ေလ့လာ 
ဖတ္႟ႁႎိုင္ပၝတယ္၅) အခဵိႂႚ ေလ့လာသမူဵားက ထိုသိုႛ ဆိုဗီယက ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္းမႀ သမၳတႎိုင္ငံ ႎႀစ္ခု ကုလ 
သမဂၢတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ ္ ပၝဝင္ေနဴခင္းမႀာ စစ္ေအးတိုက္ပၾဲ စတင္စဥ္ ကာလက အေနာက္အုပ္စုကိ ု အား႓ပိႂင္ရန ္
အတၾက္ ကၾန္ဴမႃနစ္မမဲဵား ကုလသမဂၢတၾင ္ ရႀိေစရန ္ ထိုအခဵိန္က ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံမဵားက စီစဥ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ 
သည္ဟ ု ဆိုသည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံတခု အတၾင္းမႀ ဴပည္နယ ္ သိုႛမဟုတ ္ သမၳတႎိုင္ငံမဵား ႎိုင္ငံဴခား 
ဆက္ဆံေရး လုပ္ခၾင္ ့ မရႀိဳကေပ၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရး ဴပႂလုပ္ႎိုင္ေသာ ႎိုင္ငံကို 
ကိုယ္စားဴပႂသည္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁသည ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး အေနႎႀင့္သာ ရႀိ႓ပီး ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မဵား မဟုတ္၇ ဴဖစ္သည္၅ 
 

အာဏာ ခၾဲေဝေရး စနစ္ကု ိေဴပာင္းလဲဴ ခင္း 
 

ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံ၉ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴပႉာန္းထားေသာ အာဏာခၾဲေဝမႁ စနစ္သည ္ပုံသၸာန ္
အားဴဖင္ ့ ဳကည့္လ႖င ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ ္ ႎုိင္ငံမဵားတၾင္သာ ကဵင့္သုံးေသာ ပုံစံ ဴဖစ္သည္၅ သုိႛရာတၾင္ 
ဆုိဗီယက ္ လၿတ္ေတာ္သည ္ ၈တဦးတည္း၉ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ဴဖင္ ့ အေဴခခံ ဥပေဒအရ သတ္မႀတ္ထားေသာ အာဏာ 
ခၾဲေဝေရး စနစ္ကု ိ ေဴပာင္းလပဲစ္ႎုိင္သည္၅ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ အာဏာခၾဲေဝမႁကုိ 
ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန္ တခုတည္း သေဘာဴဖင္ ့လုပ္ပုိင္ခၾင္ ့မရႀိပၝ၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ဆုိေသာ ္ထုိသုိႛ ေဴပာင္းလမဲႁသည ္
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အကဵိႂးစီးပၾားကု ိ ထိခုိက္ေစႎုိင္သဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ သေဘာတညူီမႁ 
အရသာ လုပ္ပုိင္ခၾင္ ့ရႀိေသာေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 
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ကုိယ္ပု ိင ္ဴပႉာန္းခၾင္ႎ့ႀင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင္ ့
 

ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ အဖၾဲႚဝင္ သမၳတ ႎုိင္ငံမဵားသည ္ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင့္ႎႀင္ ့ခၾဲထၾက္ခၾင့္ ကဵင့္သုံးႎုိင ္
သည္၅ သုိႛရာတၾင ္ထုိသုိႛ ကဵင့္သုံးႎုိင္သည ္ဆုိသည္မႀာ သေဘာတရားမ႖သာ ဴဖစ္႓ပီး လက္ေတၾႚ ကဵင့္သုံးမႁကိုမ ူတားဆီး 
ပိတ္ဆုိႛထားသည္၅ အဆုိပၝ အခၾင့္အေရးမဵား ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ေပၞလာဴခင္းသည ္ တကယ္ကဵင့္သုံးရန ္
မဟုတ္ဘ ဲ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ သိမ္းပုိက္၇ သၾတ္သၾင္းခံရေသာ လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့ သမၳတ 
ႎုိင္ငံမဵားကု ိ ႎုိင္ငံေရး အာမခံခဵက္ ေပးထားသည္ ့ သေဘာမ႖သာ ဴဖစ္သည္၅ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ကုိယ္ပုိင ္ ဴပႉာန္းခၾင္ ့ ဆုိသည္ကု ိ အသိအမႀတ္ မဴပႂဳကေပ၅ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိသာ အသိအမႀတ္ 
ဴပႂဳကသည္၅ 
 

ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ 
 

ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီသည ္ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ ဖက္ဒရယ ္ အႎႀစ္သာရမဵားကု ိ ဖဵက္ဆီးေသာ အဓိက 
အရင္းခံ အေဳကာင္းတရား ဴဖစ္သည္ဟ ုဆုိဗီယက္ေရးရာ က႗မ္းကဵင္သမူဵားက ဆုိဳကသည္၅ အဘယ့္ေဳကာင ္ဆုိေသာ ္
ဖက္ဒရယ္မ၉ူ အေဴခခံ သေဘာတရားမဵားမႀာ ဗဟုိႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားအဳကား အာဏာခၾဲေဝေရး ကဵင့္သုံး 
ေသာ စနစ္ဴဖစ္႓ပီး ကၾန္ဴမႃနစ ္ပၝတီကမ ူတင္းကဵပ္လၾန္းေသာ ဗဟုိဦးစီး ခဵႂပ္ကုိင္မႁအရ အုပ္ခဵႂပ္ဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ 
ထုိႎုိင္ငံေရး သေဘာတရား ႎႀစ္ခုကု ိ အတယူႀဥ္တၾဲ ကဵင့္သုံးဴခင္းသည ္ အတၾင္းပဋိပကၡမဵားကု ိ ဴဖစ္ေပၞေစဴခင္းပင ္
ဴဖစ္္သည္၅ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီမႀ ေခၝင္းေဆာင ္ အဆင့္ဆင့္သည ္ ဗဟုိမႀ စ၇ ေဒသႎၩ အဆင့္အထိ အာဏာ 
ရယထူားဳက႓ပီး ၈တုိႛသည ္ ဗဟုိဦးစီး ခဵႂပ္ကုိင္မႁ အရသာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိ ခဵမႀတ္သဴဖင္ ့ အာဏာခၾဲေဝေရး ဟေူသာ 
ဖက္ဒရယ္မ၉ူ သေဘာတရားမဵားကု ိ ေခဵဖဵက္႓ပီး ဴဖစ္သည္၅ ထုိႛအဴပင ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ္ 
တည္ေဆာက္ရာတၾင ္ ဒီမုိကေရစီ ထၾန္းကားမႁႎႀင္ ့ စစ္မႀန္ေသာ ပၝတီစု ံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည ္ မရႀိမဴဖစ္ လုိအပ္ေသာ 
အရာမဵား ဴဖစ္သည္၅ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီသည ္ ထုိလုိအပ္ခဵက္မဵားကု ိ လုံးဝ ဆန္ႛကဵင္သည္၅ ဒီမုိကေရစီကု ိ ဟန္ႛတား႟ု ံ
မ႖မက ကၾန္ဴမႃနစ ္ တပၝတီ စနစ္ကုိသာ ႎုိင္ငံေတာ္တၾင ္ ကဵင့္သုံးရန ္ ဴပႉာန္းသည္၅ ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု၉ 
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဆင့္ဆင့္တၾင ္ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီက ဝင္ေရာက ္ထုိးေဖာက္ေနမႁကု ိေအာက္ပၝအတုငိ္း သ႟ုပ္ဴပ ပုံစံဴဖင့္ 
ေဖာ္ဴပဳကသည္၅ 
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ဆိုဗီယက ္ဴပည္ေထာင္စု၉ ထးူဴခားခဵက္မဵားႎႀင္ ့ သံုးသပ္ခဵက ္
 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ ကမာေၲပၞတၾင္ ေဴမဧရိယာ အကဵယ္ဝန္းဆံုးေသာ ႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္သည္၅ 
ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႛစည္း ေပၞေပၝက္လာဴခင္းသည ္ အဴခားေသာ ႎိုင္ငံမဵားကဲ့သိုႛ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ 
သေဘာတညူီမႁအရ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံမဵားကိ ု တိုက္ခိုက ္ သိမ္းပိုက္ဴခင္း အေပၞ အေဴခခံသည္၅ 
ျ၃ြွ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု စတင ္ ဖၾဲႚစည္းစဥ္က အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ ္ သမၳတႎိုင္ငံမဵား ၀ ခုသာ 
ပၝရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ႓ပိႂကၾဲသၾားေသာ အခဵိန္တၾင ္ သမတႎိုင္ငံ ျဿ ခု ဴဖစ္ေနဴခင္းမႀာ အခဵိႂႚကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္႓ပီး 
ဴပည္ေထာင္စ ုအတၾင္း ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းေစဴခင္းေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ ျ၃ှဝ ခုႎႀစ္၆ ေနာက္ဆံုး တိုက္ခိုက ္သိမ္းပိုက္ခံရေသာ 
သမၳတႎိုင္ငံမဵားမႀာ ေဘာလတစ ္ ပင္လယ္ကမ္းေဴခ ဴပည္နယ္မဵား ဴဖစ္သည္ ့ အက္စတိုးနီးယား၄ လဗီးယား၄ 
လစ္သေူရးနီးယားတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္လမူဵိႂး တရာေကဵာ ္ပၝဝင္သည္ဟ ုအစိုးရ စာအုပ္မဵားက ေဖာ္ဴပထားေသာ္လည္း 
အခဵိႂႚ ေလ့လာသမူဵားက လမူဵိႂးငယ ္ စုစုေပၝင္း ြဝဝ ေကဵာ္နီးပၝး ရႀိ႓ပီး လမူဵိႂး႒ကီးႎႀစ္ဒၝဇင္ေကဵာ္ရႀိသည ္ ဟုဆိုသည္၅ 
မည္သိုႛပင္ဆိုေစ ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၆ အစိုးရကထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္တအုပ္တၾင ္ ဆိုဗီယက္၆ လမူဵိႂး ၀ဝ ခန္ႛကိုသာ 
အသိမႀတ္ဴပႂ ေဖာ္ဴပထားသည္၅ ထိုသိုႛ လမူဵိႂးမဵားကိ ု တေဴဖးေဴဖး ပေပဵာက္ေအာင ္ ဴပႂလုပ္ေနဴခင္းသည ္ ဆိုဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စုအတၾင္း ဴပႍနာ အခဵိႂႚကို ဴဖစ္ေပၞ ေနေစခဲ့သည္၅ 

အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံမဵားကို တိုက္ခိုက ္ သိမ္းပိုက္႓ပီး ဆိုဗီယက ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ဆိုရႀယ္လစ ္
လႛူအဖၾဲႚအစည္းကိ ုတည္ေထာင္ရန ္ ႒ကိႂပမ္းေန႓ပီး ထိုလႛူအဖၾဲႚအစည္းကိ ုတည္ေဆာက္ႎိုင္ပၝက လမူဵိႂးေရး ဴပႍနာမဵား 
ေဴပလည ္ သၾားလိမ့္မည္ဟ ု ယံုဳကည္ခဲ့ဳကသည္၅ ထိုယံုဳကည္ခဵက္ဴဖင္ ့ ဆိုရႀယ္လစ ္ လႛူေဘာင ္ အဖၾဲႚအစည္းကိ ု
အေကာင္ထည ္ေဖာ္ေနစဥ ္အတၾင္း အသိမ္းအပိုက္ခံ လမူဵိႂးမဵားကိ ုႎႀစ္သိမ့္မႁ ဴပႂလုပ္ရန ္အာမခံေပးသည္ ့သေဘာဴဖင္ ့
ကိုယ္ပိုင္ ဴပႉာန္းခၾင့္၄ ခၾဲထၾက္ခၾင့္မဵားကိ ုစာ႟ၾက္ေပၞတၾင ္အသိအမႀတ္ ဴပႂခဲ့သည္၅ အေဴခခံ ဥပေဒအရပင္ လမူဵိႂးမဵားႎႀင္ ့
သမၳတ ႎိုင္ငံမဵားကိ ု ေပးထားေသာ အခၾင့္အေရးမႀာ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵားထက ္
သာလၾန္ေနသည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ လက္ေတၾႚတၾင္ ဆိုဗီယက ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု အတုအေယာင ္ ဖက္ဒရယ္ႎိုင္ငံ၄ 
တဝက္တပဵက ္ ဖက္ဒရယ္ႎိုင္ငံ စသည္ဴဖင္ ့ ေဴပာဆိုဴခင္းသည ္ ဖက္ဒရယ ္ စနစ္ကိ ု ကၾန္ဴမႃနစ ္ တပၝတီ စနစ္ႎႀင့္ 
ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနေသာ ႎိုင္ငံေရး ႟ုပ္ပတ္ဝန္းကဵင္တၾင ္ ကဵင့္သံုးဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ ကၾန္ဴမႃနစ္ဝၝဒသည ္
ႎိုင္ငံတဝန္းလံုးရႀ ိ ဴပႍနာမဵားကိ ု လစ္လဵႃ႟ႁထားဴခင္းေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္မကိူ ု ထိခိုက္ေစေသာ ဴပႍနာ 
ေဴဖရႀင္းနည္းမဵားကိုသာ ဴဖစ္ေစသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္း အခဵိႂႚေသာ လမူဵိႂးမဵားမႀာ ဴပင္းထန္ေသာ 
အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ စိတ္ဓာတ္မဵား ဴဖစ္ေပၞေနခဲ့သည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ စစ္ေအးကာလ တေလ႖ာက္လံုးတၾင ္ အေရႀႚအုပ္စု (ကၾန္ဴမႂနစ္အုပ္စ)ု ဝင္ 
ႎိုင္ငံမဵားကိ ု အစစအရာရာ ကညူ ီ ေစာင့္ေရႀာက္ခဲ့ရသည္၅ ထိုႛအဴပင ္ ကမာႛၲႎိုင္ငံ အခဵိႂ ႚတၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနေသာ 
ဴပည္တၾင္းစစ္မဵားတၾင ္ ကၾန္ဴမႃနစ္မဵားဘက္မႀ စစ္က ူ ေပးခဲ့ရသည္၅ ထိုႛေဳကာင္ ့ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္
စီးပၾားေရးပိုင္းကလည္း အ႒ကီးအကဵယ ္ဆုတ္ယုတ္မႁ ဴဖစ္လာခဲ့သည္၅ ျ၃၂ဿ ခုႎႀစ္တၾင္ မီေခးလ္ ေဂၞဗာေခဵာ ့အာဏာ 
ရလာ႓ပီးေနာက ္ကဵင့္သံုးလာေသာ စီးပၾားေရး ေပၞလစီ (Perestroika) ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး ပၾင့္လင္းေရး ေပၞလစီ (Glasnost) 
တိုႛသည ္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စ ု အတၾင္း အရႀိန္ရေနေသာ ဴပႍနာမဵားႎႀင္ ့ ေပၝင္းမိ သၾားဳကသည္၅ ေဂၞဘာေခဵာ ့
အာဏာ အသိမ္းမခံရမီ ဴပည္ေထာင္စ ု စာခဵႂပ္သစ ္ (New Union Treaty) ဆိုသည္ကိ ု အသက္သၾင္း႓ပီး အခဵိႂႚေသာ 
အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကိ ု ကုစားရန ္ ႒ကိႂးစားခဲ့သည္၅ ထိုစာခဵႂပ္သည္ပင ္ ေဂၞဘာေခဵာ ့
အာဏာသိမ္းခံရဴခင္း၉ လက္တေလာ အေဳကာင္းအရင္း ဴဖစ္လာခဲ့သည္၅ အဘယ္ေဳကာင္ ့ ဆိုေသာ ္ ထိုစာခဵႂပ္အရ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုစစ္စစ္အသၾင္သိုႛ ေဴပာင္းလ ဲဖၾဲႚစည္းလိုက္လ႖င ္အာဏာ လက္လၾတ္ဳကရမည္ ့ဒုတိယသမၳတ 
အပၝအဝင္ ေထာက္လႀမ္းေရး အဖၾဲႚ ေကဂဵီဘီ (KGB) အ႒ကီးအက၄ဲ ဴပည္ထေဲရး ဝန္႒ကီးတုိႛက အာဏာသိမ္းမႁကိ ု
ဖန္တီးဳကဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ အာဏာသိမ္းမႁ မေအာင္ဴမင္ေသာ္လည္း ေဂၞဘာေခဵာ့၉ ဴပည္ေထာင္စ ု
စာခဵႂပ္သစ္မႀာ အသက္ဝင ္ လႁပ္ရႀားမႁ မရေတာ့ေပ၅ အရႀိန္ရလာေသာ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားက 
အႎိုင္ရသၾားကာ ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု႒ကီး ႓ပိႂကၾဲသၾားခဲ့သည္၅ 
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ြ၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
 
 

 

ဆၾစ္ဇာလနႎ္ိုင္င ံအုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဒသမဵား၄ ၅ 
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ြ၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
 
လမူဵိႂး႒ကီး ှ မဵိႂးထက္မနည္း စုေပၝင္း ေနထိုင္မႁကိ ု ထင္ဟပ္လဵက ္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိငု္ငံကိ ု ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎိုင္ငံအဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ႎိုင္ငံ၉ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံကိ ု ဴပည္ေထာင္မဵား စုေပၝင္းဴခင္း 
(Confederation) ဟု ေခၞဆိုေသာ္လည္း လက္ေတၾႚ အႎႀစ္သာရအားဴဖင့္ကား စံနမနူာထား ေလ့လာခံရသည္ ့
စစ္မႀန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မမူဵား အရ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စုမဵား စုေပၝင္းဴခင္း 
ဟသူည္ ဗဟိုအစိုးရ အင္အားခဵိနႛဲေသာ လၾတ္လပ္သည္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ ႎိုင္ငံမဵား၉ မဟာမိတ ္ အဖၾဲႚ 
အဆင့္မ႖သာ ရႀိသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန္သည ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား အေနဴဖင္ ့ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင ္ မဟုတ္ဴခင္း၄ ဗဟိုသိုႛ 
ခၾဲေဝေပးထားေသာ အာဏာမဵားကိ ု ဗဟိုက တိတိကဵကဵ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဴခင္းတိုႛေဳကာင္ ့
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံ တခုသာ ဴဖစ္သည္၅ 

လက္ရႀ ိ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံတၾင ္ အာဏာတည္လဵက ္ ရႀိေသာ အေဴခခံ ဥပေဒသည ္ ျ၂ှ၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက 
အတည္ဴပႂခဲ့ေသာ ဥပေဒ ဴဖစ္သည္၅ အေဴခခံ ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရးႎႀင္ ့ ပက္သတ္၇ တင္းကဵပ္ေသာ ဴပႉာန္းခဵက္မဵား 
ရႀိသည္၅ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ကဵင့္သံုးေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းထက ္ ႟ိုးရႀင္းေသာ နည္းလမ္းဴဖင္ ့
ဆၾစ္ဇာလန ္ အေဴခခံ ဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ႎိုင္ေသာ္လည္း ဴပင္ဆင္မႁ တခု ဴဖစ္လာရန္မႀာကား အေမရိကန ္
ဴပည္ေထာင္စုထက္ပင ္ပို၇ ခက္ခသဲည္ဟ ုႎိႁင္းယႀဥ္ ေလ့လာသမူဵားက ေဴပာဳကသည္၅ 
 
 

ဆၾစ္ဇာလန ္ဗဟိုအစိုးရ 
 

ဴပည္ေထာင္စ ု အစိုးရ အာဏာကို ကဵင့္သံုးေသာ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၉ ဗဟိ ု အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚသည္ ကမာႛၲ 
အဴခားႎိုင္ငံမဵားႎႀင္ ့ မတဘူ ဲ တမထူးူဴခားေနသည္ကိ ု ေတၾႚရသည္၅ ကမာႛၲႎိုင္ငံ အမဵားစုမႀာ အေမရိကန္ 
ဴပည္ေထာင္စုကဲသိ့ုႛ သမၳတဦးေသ႖ာင ္ဒီမိုကေရစီ သိုႛမဟုတ ္႓ဗိတိန္၄ အိႎိၬယႎိုင္ငံကဲ့သိုႛ ပၝလီမန ္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ပံုစံ 
တမဵိႂးမဵိႂး ဴဖစ္ဳကသည္၅ ႎိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတၾင ္ ႎိုင္ငံေတာ္ဦးေသ႖ာင ္ (Head of State) ႎႀင္ ့ အစိုးရ အဖၾဲႚ အ႒ကီးအက ဲ
(Head of Government) ဟ၇ူ ရႀိဳကသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံတၾင္မ ူ ထိုကဲ့သိုႛ မဟုတ္ဘ ဲ ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီ 
(Federal Council) ဟု ေခၞေသာ အဖၾဲႚဝင္ ၁ ဦး ပၝရႀိသည္ ့ ေကာင္စီက ႎိုင္ငံေတာ္ဦးေသ႖ာင ္ တာဝန္ႎႀင္ ့ အစိုးရ 
အ႒ကီးအက ဲ တာဝန္ကိ ု ပးူတၾဲ ထမ္းေဆာင္သည္၅ ေကာင္စီတၾင ္ ဥကၠႉ (President) တဦးကိ ု ႎႀစ္စဥ္ အလႀည့္ကဵ 
ေ႟ၾးခဵယ္၇ တာဝန ္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ္လည္း ထိုသသူည ္တႎႀစ္လ႖င ္႓ဗိတိသ႖ေပၝင္ စတာလင္ေငၾ ၀ဝ ခန္ႛ ပိုရသည္မႀ 
အပ ပို၇ ထးူဴခားေသာ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့တစံုတရာ မရႀိေပ၅ 

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံတၾင ္ အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းမႁႎႀင္ ့ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာ ကဵင့္သံုးမႁကိ ု ႎိုင္ငံေရး သိပံၯပညာရႀင္မဵားက 
စုေပၝင္း အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ ္ (Collegial Executive) ဟု ေခၞဳကသည္၅ ထိုအစိုးရ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ ကဵင့္သံုးေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႎႀင္ ့ ဒီမိုကေရစီကိုကား ေဝပံုကဵ ဒီမိုကေရစီ (Consociational Democracy) ဟု ေခၞဆိုဳကသည္၅ 
ထိုသိုႛ ေဝပံုကဵ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံအခဵိႂႚ ရႀိေသာ္လည္း ဆၾစ္ဇာလန္မႀာ စံဴပႎိုင္ငံ တခု ဴဖစ္သည္၅ ေဝပံုကဵ 
ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာကိ ု ကဵင့္သံုးမည္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီတၾင ္ ဆၾစ္ဇာလန ္ ဗဟုဝုဒ ္
လႛူအဖၾဲႛအစည္း (Plural Society) မႀ ကၸခၾဲ (Segment) အသီးသီးမႀ ေခၝင္းေဆာင္မဵားကိ ု ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ 
ထိုေဝပံုကဵ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ လအူနည္းစုပင ္ ဴဖစ္ေစကာမ ူ လံုေလာက္ေသာ အာကာအကၾယ္ႎႀင္ ့
အခၾင့္အေရးမဵားကိ ုအာမခံခဵက္ ေပးထားသည္၅ ေဝပံုကဵ ဒီမိုကေရစီကိ ုအစိုးရ ဖၾဲႚစည္းရာ၆ ဗဟုဝုဒ ္လႛူအဖၾဲႚအစည္း၉ 
လမူဵိႂး အသီးသီးဳကား ညီမ႖မႁ ရႀိေစရန ္ ထိန္းညၟိေပးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟုပင ္ နားလည္ရေပသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
ႎိုင္ငံတၾင္ ဴပည္သလူထူုက ႎိုင္ငံေရး ကိစၤမဵားတၾင ္ တိုက္႟ိုက္ပၝဝင ္ ေဆာင္႟ၾက္ေသာ တိုက္႟ိုက ္ ဒီမိုကေရစီကို 
ကဵင့္သံုးဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ုအခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကိ ုကဵင့္သံုးရာတၾင ္ ဴပည္ေထာင္စ ုေကာင္စီတၾင ္တဦးစီသည ္
ဌာန တခုစီကိ ု ႒ကီးဳကပ ္ သၾားရသည္၅ သိုႛရာတၾင ္ ေပၞလစီေရးႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ ဴပႂလုပ္ရာတၾင ္
ေကာင္စီဝင ္ အားလံုး စဥ္းစား ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ဳကသည္၅ ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီတၾင ္ အဖၾဲႚဝင္ ၁ ဦး ပၝရႀိရာ 
ဴပည္ေထာင္စ ုအုပ္ခဵႂပ္ေရး ဌာနမဵားကိုလည္း ေအာက္ပၝအတိုင္း ၁ ခု ဖၾဲႚထားသည္၅ 

(က) ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန (Foreign Affairs) 
(ခ) ဴပည္ထေဲရးဌာန (Interior) 
(ဂ) တရားေရးႎႀင္ ့ရဌဲာန (Justice and Police) 
(ဃ) စစ္ေရးဌာန (Military) 
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(င) ဘၸာေရးဌာန (Finance) 
(စ) ဴပည္သႛူစီးပၾားေရးဌာန (Public Economy) 
(ဆ) သယ္ယပိူုႛေဆာင္ေရး၄ ဆက္သၾယ္ေရးႎႀင္ ့စၾမ္းအင္ဌာန (Transport, Communication and Energy) 
ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီ၉ လုပ္ငန္းမဵားကိ ု အေထာက္အကူဴ ပႂရန ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ခဵန္စလဲာ (Chancellor) 

တဦးကိ ု ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ္က ေ႟ၾးခဵယ္ေပးရသည္၅ ထိုသသူည္ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ ္ အမတ္ 
မဴဖစ္ေစရေပ၅ ခဵန္စလဲာသည္ ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီႎႀင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ္၉ အတၾင္းေရးမႀႃးသဖၾယ ္
ေဆာင္႟ၾက္ရသည္၅ 
 

ဴပည္ေထာင္စုလၿတ္ေတာ္ 
 

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၉ ဥပေဒဴပႂ အဖၾဲႚဴဖစ္ေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ ္ (Federal Assembly) တၾင္ 
ဴပည္နယ္ေကာင္စီဟ ုအဓိပၯၝယ္ရေသာ (Counil of States) ႎႀင္ ့အမဵိႂးသား ေကာင္စီဟ ုအဓိပၯၝယ္ရေသာ (National 
Council) တိုႛ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ဴပည္နယ္မဵား ေကာင္စီသည ္ ကန္တၾန ္ အသီးသီးကိ ု ကိုယ္စားဴပႂရ သဴဖင္ ့
အထက္လၿတ္ေတာ ္ ဴဖစ္႓ပီး အမဵိႂးသား ေကာင္စီသည ္ အဴခားႎိုင္ငံမဵား ကဲ့သိုႛပင္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမဵားဴဖင္ ့
ေ႟ၾးခဵယ္ေသာ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းထားသဴဖင္ ့ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ ဴဖစ္သည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္ ဴပည္ေထာငစ္ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ ္ ကန္တၾန္ႎႀင္ ့ ကန္တၾန္ဝက ္ (Half Conton) ဟ၇ူ ႎႀစ္မဵိႂးရႀိရာ အထက္လၿတ္ေတာ္သိုႛ ကန္တၾန္ 
အသီးသီးသည ္ ႎႀစ္ဦးကဵစီ ေစလၿတ္ခၾင္ ့ ရႀိ႓ပီး၄ ကန္တၾန္ဝက္မဵားမႀ တဦးကဵစီ ေစလၿတ္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ 
အထက္လၿတ္ေတာ္သိုႛ ကန္တၾန ္ အသီးသီးမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ေရၾးခဵယ ္ ေစလၿတ္ရာတၾင ္ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပံ ု
စနစ္ တေဴပးည ီ ဴဖစ္ရမည္ဟေူသာ ဴပဌာန္းခဵက္မဵိႂး မရႀိေပ၅ ကန္တၾန ္ ၁ ခုသည္ ဴပည္သလူထူုက တိုက္႟ိုက ္
ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမၟာက္ေသာစနစ္ကိ ု ကဵင့္သံုး႓ပီး ကန္တၾန္မဵားက ၈တိုႛ၉ ဥပေဒဴပႂ အဖၾဲႚမဵားမႀ တဆင္ ့ ေ႟ၾးခဵယ္ေသာ 
သၾယ္ဝိုက္ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပံ ု စနစ ္ (Indirect Election) ကို ကဵင့္သံုးဳကသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ ေလ့လာဖၾယ ္ေကာင္းေသာ အခဵက္မႀာ လၿတ္ေတာ ္အမတ္မဵား၉ သက္တမ္းကိ ု
အေဴခခံဥပေဒက ကန္ႛသတ္ထားဴခင္း မရႀိေပ၅ အခဵိႂႚ ကန္တၾန္မဵားမႀ ေ႟ၾးခဵယ္ေသာ အမတ္မဵား၉ သက္တမ္းသည ္(ှ) 
ႎႀစ္ ဴဖစ္႓ပီး၄ အခဵိႂႚမႀာ (ွ) ႎႀစ္၄ (ျ) ႎႀစ္ စသည္ဴဖင္ ့ ဴခားနာမႁ ရႀိဳကသည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား 
ေ႟ၾးခဵယ္မႁႎႀင္ ့ပတ္သက္၇ အေဴခခံ ဥပေဒတၾင္ တင္းကဵပ္ေသာ ဥပေဒမဵား မရႀိဴခင္းသည ္ကန္တၾန္မဵားကိ ုလၾတ္လပ္ခၾင္ ့
ပိုေပးထားလို၇ ဴဖစ္သည္၅ ဤသည္မႀာ ေဝပံုကဵ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္သံုးေသာ ႎိုင္ငံ တခုတၾင္ ကၸာခၾဲမဵား၉ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္မႁ အခန္းကၸကိ ု တိုးဴမၟင့္ေပးရန ္ လိုအပ္ခဵက္ေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္
ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားကိ ု ကိုယ္စားဴပႂရန္မႀာ ပို၇ တာဝန္ရႀိသဴဖင္ ့ ထုိသိုႛေသာ လုပ္ဟန္မဵားသည ္ လမူဵိႂးကိ ု
အေဴခခံ၇ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုဖၾဲႚေသာ ႎိုင္ငံမဵား အဖိုႛ ပို၇ သင့္ဴမတ္ေဳကာင္း ႎိႁင္းယႀဥ္ ေလ့လာသမူဵားက ဆိုသည္၅ 
သိုႛရာတၾင္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အတၾင္း၆ မခဲၾဲဆံုးဴဖတ္မႁ ဴပႂလုပ္ပၝက အမတ္မဵားသည ္ ကန္တၾန္မဵား၉ 
ႌၿန္ဳကားခဵက္ကိ ု လိုက္နာစရာ မလိုဘဲ တသီးပုဂၢလိလ လၾတ္လပ္ေသာ သေဘာထားဴဖင္ ့ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ 
အထက္လၿတ္ေတာ ္ ဥကၠႉႎႀင့္ ဒုတိယဥကၠႉ တဦးစီကိ ု လၿတ္ေတာ္က ေ႟ၾးခဵယ္ေပးရသည္၅ ၈တိုႛသည ္ တႎႀစ္တာ 
သက္တမ္းအတၾက ္ တာဝန ္ ထမ္းေဆာင္ခၾင္ ့ ရႀိ႓ပီး ကန္တၾန ္ တခုတည္းမႀ ဥကၠႉႎႀင့္ ဒုတိယဥကၠႉ ႎႀစ္ဦးစလံုး 
ေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္းမဵိႂးကိ ုခၾင့္မဴပႂေပ၅ လၿတ္ေတာ ္အစည္းအေဝးတၾင ္ဂဵာမန္၄ ဴပင္သစ္၄ အီတလီ ႒ကိႂက္ရာ ဘာသာစကားကိ ု
ေဴပာဆိုခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ လၿတ္ေတာ ္ အစည္းအေဝးကိ ု တႎႀစ္တ႒ကိမ ္ ပံုမႀန ္ ကဵင္းပေသာ္လည္း အေရးေပၞ အစည္း 
အေဝးမဵားလည္း ကဵင္းပခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ ဥပေဒေရးရာ ကိစၤမဵားတၾင ္ ဘၸာေရး (Finicial) ႎႀင္ ့ ေငၾေဳကး ဥပေဒဳကမ္း 
(Money Bill) မဵားက အစ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင္ ့တန္းတရူည္တ ူလုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ရႀိသည္၅ 

ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ (အမဵိႂးသား ေကာင္စီ) သည ္ ဆၾစ္ဇာလန ္ ဴပည္သလူထူ ု တရပ္လံုးကိ ု ကိုယ္စားဴပႂရန ္
ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ ထိုလၿတ္ေတာ္၉ သက္တမ္းႎႀင္ ့ ေ႟ၾးခဵယ ္ တင္ေဴမၟာက္ပံ ု စနစ္တိုႛကိ ု အေဴခခံ ဥပေဒက 
ကန္ႛသတ္ထားသည္၅ ပံုမႀန ္ စည္းေဝးပၾဲကိ ု တႎႀစ္ တ႒ကိမ္ ကဵင္းပရန ္ ရႀိေသာ္လည္း အေရးေပၞ အစည္းအေဝးမဵား 
အပၝအဝင္ဆိုလ႖င ္ပ႖မ္းမ႖ တႎႀစ္ (ှ) ႒ကိမ္ခန္ႛ ကဵင္းပဳကသည္၅ လၿတ္ေတာ ္အမတ ္ထက္ဝင္ေကဵာ ္တက္ေရာက္ပၝက 
အစည္းအေဝး အထေဴမာက္သည္၅ အထက္လၿတ္ေတာ ္ ကဲ့သိုႛပင္ ဘာသာစကား အစံု ေဴပာခၾင့္ရႀိသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
ေအာက္လၿတ္ေတာ္သည ္ ႎိုင္ငံဴခားမဵားႎႀင္ ့ မတ ူ ထးူဴခားေသာ အခဵက္မႀာ လၿတ္ေတာ္အတၾင္း အာဏာရပၝတီ 
(အစိုးရဖၾဲႚေသာ ပၝတီ) ႎႀင့္ အတိုက္ခံ ပၝတီဟ၇ူ မရႀိေပ၅ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာကိ ု ကဵင့္သံုးေသာ 
ဴပည္ေထာင္စ ု ေကာင္စီကိ ု လၿတ္ေတာ ္ ႎႀစ္ရပ္ေပၝင္း ပးူတၾဲ အစည္းအေဝးမႀ ေ႟ၾးခဵယ္ေပးဴခင္း ဴဖစ္ေသာ္လည္း 
ထိုေကာင္စီသည ္ ဴပည္ေထာင္စ ု လၿတ္ေတာ္၉ ေထာက္ခံမႁဴဖင္ ့ ရပ္တည္ေနရဴခင္းကား မဟုတ္ပၝ၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
ဴပည္သမူဵားသည ္ လၿတ္ေတာ္မဵားမႀ အတည္ဴပႂမည္ ့ ဥပေဒမဵားကိ ု ႎိုင္ငံေရး ႟ႁေထာင့္မႀ ခဵည္းကပ္ဴခင္းထက ္
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လထူုအကဵိႂးဴပ ႂ ဟုတ္/မဟုတ ္ ဆိုသည္ ့ ႟ႁေထာင့္ကသာ ခဵည္းကပ္ဴခင္းက အတိုက္ခံပၝတီ၄ အာဏာရပၝတီ ဟ၇ူ 
မေပၞေပၝက္ဘ ဲတည္႓ငိမ္ေသာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကိ ုအေထာက္အက ူဴပႂသည္၅ 
 

ဴပည္ေထာင္စ ုလၿတ္ေတာ္၉ အာဏာမဵား 
 

ဥပေဒဴပႂေရး အာဏာႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇ အာဏာခၾဲေဝမႁ ေဘာင္အတၾင္း ကဵေရာက္ေသာ ကိစၤမဵားကိ ု အဴခား 
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား ကဲ့သိုႛပင ္ လုပ္ပိုင္ခၾင္ ့ ရႀိသည္၅ သိုႛရာတၾင ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အာဏာဟ ု သတ္မႀတ္ႎိုင္ေသာ 
ေအာက္ပၝ ကိစၤရပ္မဵားသည ္ဴပည္ေထာင္စ ုလၿတ္ေတာ္တၾင ္လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာ ရႀိသည္၅ 

(က) ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ပတ္သက္ေသာ ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမဵားကိ ု႒ကီးဳကပ္ဴခင္း၄ 
(ခ) ဴပည္ေထာင္စ ုေကာင္စီဝင္မဵားႎႀင္ ့တရားသ႒ူကီးမဵားကိ ုေ႟ၾးခဵယ္ဴခင္း၄ 
(ဂ) ဴပည္ေထာင္စ ု အစိုးရ အရာရႀိ႒ကီးမဵား အဳကား ဴဖစ္ပၾားေသာ ပဋိပကၡႎႀင့္ အဴငင္းပၾားမႁမဵားကိ ု

ဆံုးဴဖတ္ေပးဴခင္း၄ 
(ဃ) ဴပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ ္ထိန္းခဵႂပ္ဴခင္း၄ 
(င) စစ္ေဳကညာဴခင္း၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဴပႂလုပ္ဴခင္း၄ စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားႎႀင္ ့မဟာမိတ ္အဖၾဲႚဝင္ ပၝဝင္ဴခင္း၄ 
(စ) ဴပည္ေထာင္စ ု ဥပေဒ သိႛုမဟုတ္ တာဝန္မဵားကိ ု လိုက္နာရန ္ ပဵက္ကၾက္ေသာ ကန္တၾန္မဵား အေပၞ 

အေရးယသူည္ ့အမိန္ႛမဵား ခဵမဵတ္ဴခင္း၄ 
(ဆ) ကန္တၾန္မဵား အခဵင္းခဵင္း အဳကား ခဵႂပ္ဆိုေသာ စာခဵႂပ ္စာတမ္းမဵားကိ ုစစ္ေဆးဴခင္း၄ 

 
ဒီမိုကေရစ ီ

 
ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု တခု ေအာင္ဴမင္စၾာ လည္ပတ္ႎိုင္ေရးတၾင ္ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္သံုးခၾင္ ့ ပီဴပင္မႁ ရႀ/ိမရႀိ 

ဆိုသည္မႀာလည္း အေရး႒ကီးေသာ လိုအပ္ခဵက ္ ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္ အေဴခခံအားဴဖင္ ့
အာဏာခၾဲေဝ ကဵင့္သံုးဴခင္းဴဖစ္ရာ ၈ႎႀင္ ့ တၾဲဖက္ေသာ အုပ္ခဵႂပ္ေရး စနစ္သည ္ အာဏာမဵားကိ ု ဴပည္သမူဵားထံ 
ဴဖန္ႛကဵက္ထားေသာ စနစ္ဴဖစ္ပၝက ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုမကိူ ု အေထာက္အက ူ ဴပႂႎိုင္ေပမည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
ႎိုင္ငံတၾင ္ ကဵင့္သံုးေသာ ဒီမိုကေရစီသည ္ တိုက္႟ိုက ္ ဒီမိုကေရစီဴဖစ္ရာ ကိုယ္စားဴပ ႂ ဒီမိုကေရစီႎႀင္ ့ ႎိႁင္းယႀဥ္လ႖င္ 
ပို၇ပင္ ဴပည္သလူထူုထံ၆ အာဏာမဵား ဴဖန္ႛကဵက္ထားသည္ကိ ု ေတၾႚႎိုင္သည္၅ ႎိုင္ငံေရး ကိစၤတခုကို အဆံုးအဴဖတ ္
ေပးရန္ ဴပည္သလူထူုထံ၆ တုိက္႟ိုက ္ဆံုးဴဖတ ္ေပးႎိုင္ေသာ အာဏာ ရႀိေနသဴဖင္ ့ ဒီမိုကေရစီ၉ အေဴခခံ လိုအပ္ခဵက ္
ဴဖစ္ေသာ ဴပည္သလူထူု၉ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပိုင္မႁ (Popular Sovereignty) ကို ရရႀိသည္၅ 

ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ကၾန္ဴမႃနစ ္ ပၝတီ စနစ္ေအာက္တၾင ္ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္း႓ပီး တင္းကဵပ္ 
လၾန္းေသာ ဗဟိုဦးစီး ခဵႂပ္ကိုင္မႁ စနစ္ေဳကာင္ ့ အာဏာခၾဲေဝေရးတည္း ဟေူသာ ဖက္ဒရယ္မမူဵားကိ ု ထိခိုက္ခဲ့ရပံုႎႀင့္ 
ႎိႁင္းယႀဥ္ ေလ့လာလ႖င ္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၉ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္သံုးမႁသည ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံေရး စနစ္ကို 
ေကာင္းစၾာ အေထာက္ကူဴ ပႂလဵက ္ရႀိေဳကာင္း သိသာထင္ရႀားစၾာ ေတၾႚရႀိႎိုင္သည္၅ 
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ွ၅ အိႎိၬယ 
 

 
အိႎိၬယ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတႎိုင္င ံဴပည္နယ္မဵားႎႀင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုနယ္ေဴမမဵား၅ 
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ွ၅ အိႎိၬယ 
 
အိႎိၬယႎိုင္ငံသည ္ ကမာေၲပၞတၾင ္ အ႒ကီးဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ ႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္သည္၅ အိႎိၬယႎိုင္ငံတၾင ္ တိုင္းရင္းသား 
လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ုေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္မႁကိ ုအေဳကာင္းဴပႂ၇ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုႎိုင္ငံအဴဖစ ္ဖၾဲႚစည္းထားသည္၅ သိုႚေသာ္ 
ေလ့လာသမူဵားက အိႎိၬယႎိုင္ငံသည ္ ဆၾစ္ဇာလန္၄ အေမရိကန ္ ႎိုင္ငံမဵားကဲ့သိုႛ ဖက္ဒရယ ္ စစ္စစ္မမူဵား အရ 
ဴပည္ေထာင္စုကိ ု ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္း မဟုတ္ဘ ဲ ဖက္ဒရယ္တပိုင္း၄ တဴပည္ေထာင္တပိုင္း ႎိုင္ငံသာ ဴဖစ္သည္ဟ ု
အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကသည္၅ 
 

ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းရန ္အေဴခအေန 
 

အိႎိၬယႎိုင္ငံတၾင ္ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းရန ္တၾန္းအားေပးေသာ အဓိက အေဳကာင္းတရား ႎႀစ္ရပ္ 
ရႀိသည္၅ ၈တိုႛမႀာ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ု ေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္ဴခင္းႎႀင္ ့ ပထဝီ အေနထားအရ ႒ကီးမား 
ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ ႎိုင္ငံဴဖစ္ဴခင္းတိုႛ ဴဖစ္သည္၅ ႎိုင္ငံတခုတၾင ္ တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးေပၝင္းစံု ေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္ပၝက 
မတကူၾဲဴ ပား ဴခားနားေသာ လမူဵိႂး အသီးသီး၉ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္မႁကိ ုအာမခံရန ္အတၾက္ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ု
ဖၾဲႚစည္းထားဳကသည္၅ အေဴခခံအားဴဖင္ ့ ဆိုဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင္လည္း ထိုသိုႛပင္ စဥ္းစားမႁ ရႀိသည္၅ ဆၾစ္ဇာလန ္
ႎိုင္ငံ၆လည္း မတကူၾဲဴ ပားေသာ လမူဵိႂးမဵား စုေပၝင္း ေနထိုင္မႁသည ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းရန ္
တၾန္းအားေပးေသာ အေဳကာင္းအရင္းမဵား အနက ္တခဵက္ အပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္၅ 

ပထဝီ အေနအထားအရ ႒ကီးမား ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ ႎိုင္ငံမဵားသည ္တႎိုင္ငံလံုး၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရး လုပ္ငန္းမဵားကိ ု
ေဆာင္႟ၾက္ရာတၾင ္ဗဟိုဦးစီး ခဵႂပ္ကိုင္မႁဴဖင္ ့အားလံုးကိ ုလက္လႀမ္းမီေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ရန ္အခက္အခ ဲရႀိပၝသည္၅ 
ထိုႛေဳကာင္ ့ အခဵိႂႚေသာ အာဏာမဵားကိ ု ပထဝီ အေနအထားအရ ဖၾဲႚစည္းေသာ ယနူစ္မဵားသိုႛ ခၾဲေဝကဵင့္သံုး 
အုပ္ခဵႂပ္ေစေသာ ဖက္ဒရယ ္ အစိုးရရႀ ိ ႎိုင္ငံ ဖၾဲႚစည္းပံုသၸာန္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္လာသည္၅ ထိုလိုအပ္ခဵက္သည ္
တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးေပၝင္းစံ ု ေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္ေသာ ႎိုင္ငံ ဴဖစ္ေစ၄ လမူဵိႂး တမဵိႂးတည္း လကၡဏာေဆာင္ေသာ ႎိုင္ငံ 
ဴဖစ္ေစ အတတူသူာ ဴဖစ္သည္၅ ထိုႛေဳကာင့္ပင ္ ကမာေၲပၞတၾင္ ေဴမဧရိယာ အကဵယ္ဝန္းဆံုး ႎိုင္ငံဴဖစ္သည္ ့ ဆိုဗီယက္ 
ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ ဒုတိယ အ႒ကီးဆံုး ဴဖစ္သည္ ့ ကေနဒၝတိုႛသည ္ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ 
ကမာႛၲ အဴခားေသာ ေဴမဧရိယာ အကဵယ္ဝန္းဆံုး ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္သည္ ့ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စု၄ မကၠဆီကို၄ 
ဳသစေဳတလဵ၄ ပၝကစၤတန ္စသည္ ့ ႎိုင္ငံမဵားသည္လည္း ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎိုင္ငံမဵား ဴဖစ္ဳကသည္၅ အိႎိၬယကဲ့သိုႛ 
ပထဝီ အေနအထား ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ ႎိုင္ငံတခ ု အဖိုႛ ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းေရးမႀာ လိုအပ္ခဵက္႒ကီး 
ဴဖစ္ေနသည္၅ 

ထိုႛေဳကာင္ ့အိႎိၬယႎိုင္ငံသည ္တိုင္းရင္းသား လမူဵိႂးမဵား ေရာ႕ပမ္း ေနထိုင္မႁႎႀင္ ့ ႒ကီးမား ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ ပထဝီ 
ေဴမမဵက္ႎႀာသၾင္ဴပင ္ ရႀိမႁေဳကာင္ ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းေရး ဴဖစ္လာသည္၅ အိႎိၬယႎိုင္ငံသည ္ မဴဖစ္မေန 
လိုအပ္ခဵက္ေဳကာင့္သာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုကိ ုဖၾဲႚစည္း လိုက္ရေသာ္လည္း တဴပည္ေထာင္စနစ္ကိ ုအေဴခခံေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုသာ ဴဖစ္သည္၅ 
 

အာဏာခၾဲေဝေရး 
 

အိႎိၬယႎိုင္ငံ၉ အေဴခခံ ဥပေဒအရ ဴပည္ေထာင္စုႎႀင္ ့ အဖၾဲႚဝင္မဵား အဳကား အာဏာခၾဲေဝေရးကိ ု စာရင္း ွ 
ခုဴပႂ၇ ခၾဲဴ ခားထားသည္၅ ထိုစာရင္းမႀာ ဴပည္ေထာင္စုက ကဵင့္သံုးမည္ ့ အာဏာ၄ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား ပးူတၾဲ 
ကဵင့္သံုးမည္ ့အာဏာဟ၇ူ စာရင္း ွ ခု ဴဖစ္သည္၅ ဴပည္ေထာင္စုက ကဵင့္သုံးမည္ ့အာဏာစာရင္းတၾင ္အမဵိႂးအစား ၃၁ 
ခု ပၝဝင္႓ပီး၄ ဴပည္နယ္မဵား၉ စာရင္းတၾင ္ ၀၀ ခုႎႀင္ ့ ပးူတၾဲပၝ စာရင္းတၾင ္ ှ၁ ခုတုိႛ ပၝဝင္သည္၅ ႔ကင္းကဵန္ေသာ 
အာဏာမဵားကု ိကဵင့္သုံးခၾင့္မႀာ ဴပည္ေထာင္စ ုအစုိးရတၾင ္တည္ရႀိသည္၅ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဟ ုအမဵားက 
အသိအမႀတ္ ဴပႂခံရေသာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵား 
ကဵင့္သုံးခၾင့္မႀာ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အခၾင့္အေရး ဴဖစ္သည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင ္ ထုိအခၾင့္အေရးကု ိ
ဴပည္ေထာင္စုက ယထူားဴခင္းသည ္ ဗဟုိ အစုိးရ၉ အာဏာကု ိ ဴမၟင့္တင္လုိဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္ဟ ု ပညာရႀင္မဵားက 
ေဝဖန္ဳကသည္၅ အခဵိႂႚ ေလ့လာသမူဵားက ႔ကင္းကဵန္ေသာ အာဏာမဵားကု ိ ဗဟုိက ကဵင့္သုံးသေလာ၄ သုိႛမဟုတ္ 
ဴပည္နယ္မဵားက ကဵင့္သုံးသေလာ ဆုိသည္ ့ အခဵက္ကု ိ ေထာက္၇ ဖက္ဒရယ ္ စစ္/မစစ္ကု ိ အကဲဴ ဖတ္ဳကသည္၅ 
ပးူတၾဲအာဏာ ကဵင့္သုံးေရးႎႀင္ ့ ပတ္သက္၇လည္း ႎႁိင္းယႀဥ္ ေလ့လာရန ္ ရႀိပၝသည္၅ ပးူတၾဲ ကဵင့္သုံးခၾင္ ့ အာဏာသည ္
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ဴပည္ေထာင္စ ု သုိႛမဟုတ ္ အဖၾဲYဝင္မဵားထံသုိႛ တဖက္သတ္ လၿအဲပ္ထားလ႖င ္ တခုခု၉ အကဵိႂးထိခုိက ္ နစ္နာမႁ 
ဴဖစ္ေပၞဴခင္းမဵိႂးမႀ ကာကၾယ္ႎုိင္ရန ္အတၾက္ လုိအပ္ခဵက္အရ ဴဖစ္ေပၞလာရဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ ္ႎုိင္ငံတခု 
ဴဖစ္ေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတၾင ္ပးူတၾဲကဵင့္သုံးခၾင္ ့ရႀိေသာ အာဏာကဵင့္သုံးေရးတၾင ္ဴပည္နယ္မဵားက 
အသာစီးရဳကသည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင္မ ူ ဗဟုိက အသာစီး ရရႀိေနသည္၅ ထုိအေဳကာင္းတရားမဵာေဳကာင္ ့
ေလ့လာသမူဵား က အိႎၬိယသည ္ ဖက္ဒရယ ္ ပုံစံရႀ ိ တဴပည္ေထာင္စနစ ္ ႎုိင္ငံ သုိႛမဟုတ ္ တဝက္တပဵက္ ဖက္ဒရယ္ 
(Quasi-Federal) ဴဖစ္သည္ဟ ုဆုိဴခင္း ဴဖစ္သည္၅ 
 

ဒုတိယအဆင္ ့ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား 
 

အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင ္ ဒုတိယအဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵား အဴဖစ္ ဴပည္ေထာင္စ ု နယ္ေဴမမဵား (Union 
Territories) ကု ိေတၾႚႎုိင္သည္၅ ဒုတိယအဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵားကု ိအိႎိၬယ သာမက အဴခား ဴပည္ေထာင္စ ု
ႎုိင္ငံမဵားတၾင္လည္း ေတၾႚႎုိင္သည္၅ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံတၾင ္ (Half Canton)၄ ကေနဒၝႎုိင္ငံတၾင ္ နယ္ေဴမ (Territory)၄ 
ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ႎုိင္ငံ (Autonomous Republic) ဟု ေခၞေသာ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵားသည ္ဒုတိယအဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ုအဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္သည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ ဒုတိယ အဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵား၉ အခၾင့္အေရးသည ္ အဴခားေသာ ႎုိင္ငံမဵားမႀ ဒုတိယအဆင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင္ ့
ဴခားနားသည္ကု ိေတၾႚရသည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ ဴပည္ေထာင္စ ုနယ္ေဴမမဵားသည ္ဴပည္ေထာင္စ ုအဆင့္တၾင ္ႎုိင္ငံေရးအရ 
ကုိယ္စားဴပ ႂ ပၝဝင္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ခၾင္ ့ နည္း႓ပီး ဗဟု ိ အစုိးရကသာ ၈တုိႛအေပၞလၿမ္းမုိး႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေနသည္ကု ိ
ေတၾႚရသည္၅ ႎုိင္ငံ တခုတၾင္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းရန ္ ယနူစ္မဵား ခၾဲဴ ခားထား႓ပီး ထုိယနူစ္မဵား အတၾက္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိ ဗဟုိ 
အစုိးရကသာ ေဆာင္႟ၾက္ပၝက တဴပည္ေထာင ္ စနစ ္ အစုိးရ ပုံစံရႀ ိ ႎုိင္ငံဴဖစ္သၾား႓ပီး ယနူစ္မဵားက သေဘာတညူီမႁ 
ေဘာင္အတၾင္း (တနည္းအားဴဖင္ ့ အာဏာခၾဲေဝမႁ ေဘာင္အတၾင္း) ကဵေရာက္ေသာ ကိစၤမဵားကု ိ ကုိယ္တုိင ္ စီမံခန္ႛခၾဲ 
အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရႀိလ႖င ္ဖက္ဒရယ ္အစုိးရပုံစံရႀ ိႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ 
 

အင္အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစုိးရ ဖၾဲႚစည္းရဴခင္း၉ အေဳကာင္းအရင္း 
 

အိႎၬိယႎုိင္ငံသည ္ဖက္ဒရယ ္ ဴပည္ေထာင္စနစ ္ႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္ဟ ုသတ္မႀတ္ခံရသည ္အထိပင္ ဗဟုိ အစုိးရ 
(ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရ) အင္အားေကာင္းေသာ ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္သည္၅ လက္ရႀိ အိႎၬိယႎုိင္ငံ၉ အေဴခခံ ဥပေဒသည္ 
အဂႆလိပ္ထံမႀ လၾတ္လပ္ေရး ရကတည္းက ကဵင့္သုံးေနေသာ အေဴခခံဥပေဒ ဴဖစ္သည္၅ ထုိအေဴခခံ ဥပေဒ ရႀိေနေသာ 
အိႎၬိယသည ္ သာမန ္ အခဵိန္မဵားတၾင ္ ဖက္ဒရယ ္ ပုံစံမဵိႂးဴဖင္ ့ အာဏာကဵင့္သုံးႎုိင္႓ပီး စစ္ဴဖစ္ခဵိန္ႎႀင္ ့ အေရးေပၞ 
အခဵိန္မဵားတၾင ္တဴပည္ေထာင ္အစုိးရ ပုံစံဴဖင္ ့အာဏာမဵား ကဵင့္သုံးရန ္ရည္႟ၾယ္သည္ဟ ုေဒၝက္တာ အမ္ဘက္ကာ 
(Dr. Ambedker) က ေရးသားခဲ့ဖးူသည္၅ အိႎၬိယ အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲသတူုိႛသည ္ ထုိရည္႟ၾယ္ခဵက္ဴဖင္ ့
ေရးခဲ့ဳကသည္ဟ ုဆုိသည္၅ ထုိသုိႛ ဴပႂလုပ္ရဴခင္း၉ အေဳကာင္းတရားမဵားမႀာ ေအာက္ပၝတုိႛေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 

(က) အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင ္ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁႎႀင္ ့ အ႓ပိႂင္ ခၾဲထၾက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴဖင္ ့
႒ကီးထၾားေနရာ ၈အေဴခအေနကု ိ ထိန္းသိမ္း႓ပီး ႎုိင္ငံ စည္းလုံး ညီႌၾတ္ေနရန ္ အားေကာင္းေသာ ဗဟုိအစုိးရ 
လုိအပ္ဴခင္း၄ 

(ခ) အိႎၬိယ လမူဵိႂးတုိႛ၉ ေရႀးေဟာင္း႟ုိးရာ အစဥ္အလာမဵားကု ိထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ရာတၾင ္အေထာက္ 
အကူဴ ပႂရန ္ရည္႟ၾယ္ဴခင္း၄ 

(ဂ) အိႎၬိယ အေဴခခံ ဥပေဒကု ိ ေရးဆၾဲသတူုိႛသည ္ ဗဟုိအစုိးရ အင္အားေပဵာ့ေသာ အဴခား ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဗဟုိအစုိးရ လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခမဲႁမဵားကို ဴမင္ေတၾႚဳက႓ပီး ထုိအခက္အခမဲဵိႂးကိ ု ေရႀာင္ရႀား 
လုိေသာ ရည္႟ၾယ္ခဵက ္ရႀိဴခင္း၄ 

(ဃ) ဗဟုိအစုိးရ အင္အား ခဵိနႛဲစၾာဴဖင္ ့စတင ္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတၾင ္တဴဖည္းဴဖည္းႎႀင္ ့
ဗဟု ိတရား႟ုံးခဵႂပ ္ (Supreme Court) ၉ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ဴဖင္ ့ဗဟု ိအစုိးရကု ိလုပ္ပုိင္ခၾင္ ့တုိးတုိးေပးေနဴခင္းကု ိအိႎၬိယ 
အေဴခခံ ဥပေဒကု ိ ေရးဆၾဲသတူုိႛက ဴမင္ေတၾႚရေသာ အခၝ ထုိသုိႛ အဆင့္ဆင္ ့ ေဴပာင္းလဲဴ ခင္း မဴပႂလုိဘ ဲ အစကနဦး 
ကတည္းက အင္အားေကာင္းသည္ ့ဗဟုိအစုိးရကု ိဖၾဲႚစည္းထားရန ္ဆႎၬရႀိဴခင္း စသည္တုိႛေဳကာင္ ့ဴဖစ္သည္၅ 
 



[61] 
 

ဴပည္နယ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးမဵား ခန္ႛထားဴခင္း 
 

အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင ္ဴပည္နယ္မဵားတၾင ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး (Governor) မဵား အဴဖစ္ တာဝန ္ထမ္းေဆာင္မည့္သမူဵား 
ခန္ႛအပ္ေရးတၾင ္ ဂဵာမဏီ၄ ဆၾစ္ဇာလန္၄ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတုိႛႎႀင္ ့ မတ ူ တမထူးူဴခားလဵက ္ ရႀိသည္၅ အဆုိပၝ 
ႎုိင္ငံမဵားတၾင ္ ဴပည္နယ္မဵား၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးမဵားကု ိ သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္နယ္ကသာ ေဆာင္႟ၾက္ဳကသည္၅ ဴပည္နယ ္
ဥပေဒ လၿတ္ေတာ္က ဴဖစ္ေစ၄ ဴပည္သလူထူုက ဴဖစ္ေစ ေ႟ၾးခဵယ္ေသာ နည္းလမ္း တခုခုကုိသာ အသုံးဴပႂသဴဖင္ ့
ထုိနည္းလမ္းမဵား အရ ဴပည္နယ ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး ေ႟ၾးခဵယ္ေရးသည ္ သက္ဆုိင္ရာ ဴပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခၾင္ ့
ေဘာင္အတၾင္း၆သာ ရႀိသည္၅ အိႎၬိယႎုိင္ငံတၾင္မ ူဴပည္နယ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး အဴဖစ္ တာဝန ္ထမ္းေဆာင္မည္ ့ပုဂၢိႂလ္ကု ိ
ဗဟု ိ အစုိးရ သမၳတမႀ ခန္ႛအပ္ဴခင္း၄ ထုတ္ပယ္ဴခင္း ဴပႂလုပ္ႎုိင္သည္၅ ထုိႛအဴပင ္ ႌၿန္ဳကားခဵက္လည္း ေပးႎုိ္င္သည္၅ 
သုိႛဴ ဖစ္၇ ေလ့လာသမူဵားက ဴပည္နယ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးမဵားသည ္ဗဟု ိအစုိးရ သမၳတ၉ ကုိယ္ပၾားမဵား ဴဖစ္႓ပီး ဴပည္နယ ္
အကဵိႂးကု ိရည္ေမ႖ာ္၇ လုပ္ေဆာင္ဴခင္းထက ္သမၳတ၉ အလုိကဵ လုပ္ေဆာင္ဴခင္းက ပုိမဵားသည္ဟ ုေဝဖန္ဳကသည္၅ 
 
 

[ဴဖည့္စၾက္ခဵက ္ ၅ ၅ ပံုမႀန္အားဴဖင္ ့ ဴပည္နယ ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးမဵားသည ္ အေဆာင္အေယာင ္ အဴဖစ္မႀ အပ မည့္သည္ ့

အာဏာမႀ မရႀိေပ၅ ဴဖစ္ပၾားလာ႓ပီး၄ ဴပည္နယ္ ဴပည္သလူထူုက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဴ ဖင္ ့ တင္ေဴမၟာက္ေသာ ဴပည္နယ ္ အစိုးရ 
အုပ္ခဵႂပ္ရန ္ ခက္ခဲ့လာသည ္ အထိ ဴပည္နယ္အတၾင္း ႎိုင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္မႁမဵား၄ ဆပူ ူ အံု႔ကမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားလာသည္ ့
အခၝမႀသာ ဴပည္နယ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးသည ္သမၳတ၉ တိုက္႟ိုက ္အမိန္ႛကိ ုနာခံ႓ပီး 'သမၳတ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေဳကညာကာ' 
ဴပည္နယ ္ အစိုးရ အဖၾဲႚကို ဖဵက္သိမ္း႓ပီး ဴပည္နယ္၉ အုပ္ခဵႂပ္ေရး လုပ္ငန္းမဵားကိ ု တာဝန္ယ ူ ႒ကီးဳကပ ္ ကၾပ္ကရဲဴခင္း 
ဴဖစ္သည္၅ အေဴခအေန ေအးခဵမ္းသၾားပၝက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴပန္လည ္ ကဵင္းပေပး႓ပီး ေ႟ၾးေကာက္ခံ ဴပည္နယ္အစိုးရ 

အဖၾဲႚထံ အာဏာမဵား ဴပန္လည ္လၿေဲဴပာင္းေပးရသည္၅] 
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ှ၅ ကေနဒၝ  ဵ
 

 
 
 
 

ကေနဒၝ ပထဝ ီႎိုင္ငံေရး ေဴမပံု၅ 
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ှ၅ ကေနဒၝ 
 
ကေနဒၝႎုိင္ငံသည ္ ေဴမအကဵယ္အဝန္းအားဴဖင္ ့ ကမာေၲပၞတၾင္ ဒုတိယ အ႒ကီးဆုံး ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္သည္၅ ကေနဒၝကုိ 
ဴပင္သစ္လမူဵိႂးမဵား ျ၀ဝ၂ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး ဴပင္သစ္၉ ကုိလုိန ီ ဴဖစ္ခဲ့သည္၅ ဥေရာပတၾင္ ဴပင္သစ္ႎႀင့္ 
အဂႆလိပ္တုိႛ အဳကား ၁ ႎႀစ္အဳကာ စစ္ပၾဲအ႓ပီး ျ၁ဿ၃ ခုႎႀစ္တၾင ္ အဂႆလိပ္တုိႛက ကေနဒၝရႀ ိ ဴပင္သစ္တုိႛ ပုိင္ဆုိင္ေသာ 
ကၾိဘက္ (Quebec) ႎႀင္ ့ မၾန္ထရ ီ (Montreal) တုိႛကု ိ ကဵႃးေကဵာ္ခဲ့သည္၅ ျ၁၀ဝ ခုႎႀစ္တၾင္ အဂႆလိပ္တုိႛက 
ဴပင္သစ္လက္မႀ ကေနဒၝကု ိ သိမ္းပုိက္ႎုိင္ခဲ့သည္၅ သုိႛဴ ဖင္ ့ ကေနဒၝႎုိင္ငံတၾင္ ဴပင္သစ္စကား ေဴပာေသာ ဥေရာပ 
တုိက္သားႎႀင္ ့ အဂႆလိပ ္ စကားေဴပာေသာ ဥေရာပ တုိက္သား လမူဵိႂးမဵား ေနထုိငလ္ာခဲ့ဳကသည္၅ ကေနဒၝႎုိင္ငံကို 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု အဴဖစ ္ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ ထုိသုိႛ လမူဵိႂးႎႀစ္မဵိႂး ကၾဲဴ ပားမႁ၉ အခန္းကၸသည ္ အတုိင္းအတာ 
တခုအထိ ပၝဝင္ေန႓ပီး ေဴမဧရိယာ ကဵယ္ဴပန္ႛ ႒ကီးမားလၾန္းဴခင္းက ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းဴဖစ္ရန ္ အဓိက 
အေဳကာင္းတရား ဴဖစ္သည္ဟ ုေလ့လာသမူဵားက ေထာက္ဴပဳကသည္၅ 

ကေနဒၝႎုိင္ငံသည ္႓ဗိတိသ႖ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံ တခုဴဖစ္႓ပီး ၈တၾင ္အဴခားႎုိင္ငံမဵားကဲ့သုိႛ ႎုိင္ငံေတာ္ 
အ႒ကီးအကအဲဴဖစ ္သမၳတ သုိႛမဟုတ ္ဘုရင္၄ ဘုရင္မ မရႀိေခဵ၅ ကေနဒၝတၾင္ ဘုရင္ခံ (Governor General) တဦးရႀိ႓ပီး 
ထုိဘုရင္ခံသည ္ ႓ဗိတိသ႖ ဘုရင္မ႒ကီးသည ္ ဓနသဟာယ အဖၾဲႚ႒ကီး၉ အ႒ကီးအက ဲ ဴဖစ္သည့္အေလ႖ာက ္
ကေနဒၝႎုိင္ငံ၉ အ႒ကီးအကလဲည္း ဴဖစ္သည္၅ ကေနဒၝႎုိင္ငံသည ္ ပၝလီမန ္ ဒီမုိကေရစီ (Parlimentary Democracy) 
ကု ိ အေဴခခံ၇ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ဖၾဲႚစည္းေသာ ပထမဦးဆုံး ႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ အေမရိကန ္ ဴပည္ေထာင္စုသည ္
ကေနဒၝထက္ ေဆာလဵင္စၾာ ဖက္ဒရယ ္ဴပည္ေထာင္စ ုဖၾဲႚစည္းေသာ္လည္း ထုိႎုိင္ငံသည ္သမၳတ ဦးေသ႖ာင ္ဒီမုိကေရစီ 
(Presidential Democracy) ႎုိင္ငံ ဴဖစ္သည္၅ 
 

အေဴခခံဥပေဒ 
 
ကေနဒၝႎုိင္ငံ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပု ံအေဴခခံ ဥပေဒသည္ အဴခားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ုႎုိင္ငံမဵားကဲ့သုိႛ 

႓ပီးဴပည့္စုံေနေသာ ပင္မ အေဴခခံဥပေဒ တရပ ္ မဟုတ္ေခဵ၅ ကေနဒၝ၉ အေဴခခံဥပေဒဟ ု သတ္မႀတ္ဴခင္း ခံရေသာ 
ဥပေဒတၾင္ အက္ဥပေဒ (Act) ႎႀင္ ့ ပၝလီမန ္ ဥပေဒ (Statute) မဵား ပၝဝင္လဵက ္ ရႀိသည္၅ ထုိဥပေဒမဵားမႀာ 
အဓိကအားဴဖင္ ့ British North Americe Act 1867, the Westministet Statute 1931, The Constitytion Act 
1982 တုိႛ ဴဖစ္ဳကသည္၅ ကေနဒၝသည ္ ဴပင္သစ ္ ကုိလုိနီဘဝမႀ အဂႆလိပ ္ ကုိလုိနီဘဝသုိႛ ေဴပာင္းလခဲဲ့႓ပီး ကေနဒၝ 
ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စုအဴဖစ ္ ေဴပာင္းလ ဲ ဖၾဲႚစည္းရာတၾင ္ အေဴခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမဵားကု ိ ႓ဗိတိသ႖ 
ပၝလီမန္မႀ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းေပးခဲ့သည္၅ ယေနႛအခၝ ကေနဒၝႎုိင္ငံသည ္ လုံးဝ အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ ႎုိင္ငံတခု 
ဴဖစ္သည္ဟ ု ဆုိရေသာ္လည္း ၈အေနဴဖင္ ့ ထုိအဆင့္သုိႛ ေရာက္ေအာင္ ဴဖတ္သန္းခဲ့ရမႁကု ိ ေထာက္႟ႁ၇ အခဵိႂႚ 
ပညာရႀင္မဵားက ကေနဒၝကု ိ ႓ဗိတိသ႖၉ ဒုိမီနီယံႎုိင္ငံ (Dorminion State) ဟု ေခၞဳကသည္၅ အေဴခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အစိတ္အပုိင္းမဵားကု ိ ႓ဗိတိသ႖ ပၝလီမန္က အတည္ဴပႂေပးရဴခင္း၄ ႓ဗိတိသ႖ ဘုရင္မ႒ကီးကု ိ ကေနဒၝႎုိင္ငံ၉ အ႒ကီးအက ဲ
အဴဖစ ္ အသိအမႀတ္ဴပႂရ႓ပီး ဓနသဟာယ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ ဴဖစ္ေနဴခင္းတုိႛက ဒုိမီနီယံႎုိင္ငံ ဴဖစ္ေဳကာင္းကု ိ
အခဵက္အလက္အရ ပုိ၇ ခုိင္မာေစသည္၅ ကေနဒၝႎုိင္ငံ အတၾက ္ အဴခားေသာ ဥပေဒမဵားကု ိ ၈၉ ပၝလီမန္ကပင္ 
ဥပေဒဴပႂ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမဵားႎႀင္ ့အည ီအတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းေပးသည္၅ 
 

ဴပည္ေထာင္စ ုပၝလီမန ္
 

ကေနဒၝ ဴပည္ေထာင္စ ု ပၝလီမန္တၾင ္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ (Senate) ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ (House of 
Commons) တုိႛ ပၝဝင္သည္၅ ကေနဒၝႎုိင္ငံ၉ အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၄ ဳသစေဳတလဵ 
ႎုိင္ငံမဵားမႀာ ကဲ့သုိႛ အားေကာင္းေသာ လၿတ္ေတာ ္မဟုတ္ဘ ဲေအာက္လၿတ္ေတာ္ကသာ ကေနဒၝ ပၝလီမန္၉ အဓိက 
တာဝန္မဵားကု ိ ထမ္းေဆာင ္ သကဲ့သုိႛ ဴဖစ္ေနသည္၅ ထုိသုိႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္က အင္အားေကာင္းေနဴခင္းမႀာ 
ကေနဒၝသည ္ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ ကဲ့သုိႛပင္ ပၝလီမန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကု ိ အေဴခခံေသာ ပုံစံဴဖင္ ့ ဴပည္ေထာင္စ ု အစုိးရကုိ 
ဖၾဲႛစည္းထားဴခင္းေဳကာင္ ့ ဴဖစ္သည္၅ အိႎၬိယ၄ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဂဵာမဏီႎုိင္ငံတုိႛ၉ အစုိးရ ပုံစံမဵိႂး ဴဖစ္သည္၅ ကေနဒၝ 
ႎုိင္ငံေရးကု ိေလ့လာသမူဵားက ကေနဒၝ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ကု ိဴပည္သလူထူု၉ ႎုိင္ငံေရး ရင္ဴပင္ (Political Tribunal) 
အဴဖစ ္ တင္စားဳကသည္၅ အဘယ့္ေဳကာင္ ့ ဆုိေသာ္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္သည ္ အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ကုိယ္စားဴပႂ 
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ပၝဝင္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသာ နယ္ေဴမေဒသ အသီးသီးမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားကု ိ ပၝဝင္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ ေပးထားဴခင္းေဳကာင္ ့
ဴဖစ္သည္၅ 
 ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စ ု ႎုိင္ငံ တခုတၾင္ အထက္လၿတ္ေတာ္၆ နယ္ေဴမေဒသ အသီးသီး၉ 
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္ ကုယိ္စားဴပႂခၾင္ ့ ရခဵင္မႀရမည္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္လၿတ္ေတာ္တၾင္မ ူ နယ္ေဴမေဒသ 
အသီးသီးမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္ေနစ႓မ ဲဴဖစ္သည္၅ 

ေအာက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ပၝဝင္ ဖၾဲႚစည္းမည္ ့ အမတ္ဦးေရကု ိ ကန္ႛသတ္ထားဴခင္း မရႀိဘ ဲ သန္းေခၝင္စာရင္း 
ေကာက္ယ႓ူပီးတုိင္း တုိးတက္ ေဴပာင္းလေဲနေသာ လဦူးေရႎႀင္ ့လုိက္ေလဵာညီေထၾ ဴဖစ္မည္ ့အမတ္ဦးေရကု ိေဴပာင္းလ ဲ
သတ္မႀတ္လဵက ္ ရႀိဳကသည္၅ ျ၃၂၁ ခုႎႀစ္တၾင္ သတ္မႀတ္ထားေသာ အမတ္ဦးေရမႀာ ြ၂ြ ဦး ဴဖစ္သည္၅ 
ေအာက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္အဴဖစ္ ေ႟ၾးခဵယ္ခံရသ ူ တဦးသည ္ တႎႀစ္အတၾက္ ေထာက္ပ့ံေဳကးေငၾ ေဒၞလာ ျဝ,ဝဝဝ 
ရႀိ႓ပီး ထုိအထမဲႀ အခၾန္ေတာ ္ အဴဖစ္ ေဒၞလာ ြ,ဝဝဝ ဴပန္လည ္ ေပးေဆာင္ရသည္၅ တဖန ္ ပၝလီမန ္ အစည္းအေဝး 
ရက္မဵားတၾင္း ပဵက္ကၾက္ပၝက တရက္လ႖င္ ေဒၞလာ ၀ဝ ႎႁန္းဴဖင္ ့ ဴဖတ္ေတာက္ခံရသည္၅ ပၝလီမန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ ္
၉ သက္တမ္းသည ္ဿ ႎႀစ္ ဴဖစ္သည္၅ 

ကေနဒၝ၉ လက္ရႀ ိအထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္အမတ္ ျဝှ ဦး ပၝဝင္လဵက္ ရႀိဳကသည္၅ ကေနဒၝ ဴပည္ေထာင္စ ု
အဖၾဲႚဝင္မဵားတၾင ္ ဴပည္နယ ္ အဆင္ ့ (Provice) ႎႀင္ ့ နယ္ေဴမ (Territory) အဆင္ ့ ႎႀစ္မဵိႂး ပၝဝင္လဵက္ရႀိရာ 
ႎႀစ္မဵိႂးစလုံးသည ္ အထက္လၿတ္ေတာ္တၾင ္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ ရဳကသည္၅ သုိႛရာတၾင္ ဴပည္နယ ္ အဆင့္ဆင္ ့
အခဵင္းခဵင္းဳကားတၾင္ေသာ ္ လည္းေကာင္း၄ ဴပည္နယ္ႎႀင္ ့ နယ္ေဴမ အဳကားတၾင္ေသာ ္ လည္းေကာင္း လဦူးေရ 
အနည္းအမဵား အေပၞ မတူည္၇ အထက္လၿတ္ေတာ္၆ ကုိယ္စားဴပႂခၾင္ ့ရဳကသည္၅ အနည္းဆုံး ကုိယ္စားဴပႂခၾင့္ရေသာ 
ဦးေရမႀာ ယကူၾန္နယ ္ (Yukan Territory) ႎႀင္ ့အေနာက္ေဴမာက ္နယ္ေဴမ (Northwest Territory) မႀ တဦးစီ ဴဖစ္႓ပီး 
အမဵားဆုံး ကုိယ္စားဴပႂခၾင့္ရေသာ ဦးေရမႀ အၾန္တာရီယု ိ (Ontario) ႎႀင္ ့ ကၾိဘက္ (Quebec) တုိႛမႀ ြှ ဦးစီ 
ဴဖစ္ဳကသည္၅ 

ကေနဒၝ အထက္လၿတ္ေတာ ္အမတ္မဵားကု ိဝန္႒ကီး အဖၾဲႚ၉ အဳကံေပးခဵက ္အရ ဘုရင္ခံခဵႂပ္က ရာသက္ပန ္
ခန္ႛအပ္ တာဝန ္ ထမ္းေဆာင္ေစရသည္၅ ႓ဗိတိသ႖ ပၝလီမန ္ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္မဵား ခန္ႛအပ ္ တာဝန္ေပးမႁႎႀင္ ့
တသူည္၅ ကေနဒၝ အထက္လၿတ္ေတာ ္ အမတ္ေနရာ လစ္လပ္မႁ ဴဖစ္ပၝက ဝန္႒ကီး အဖၾဲႚသည္ ၈တုိႛ၉ ပၝတီမႀ 
သက္႒ကီးပုိင္း ပၝတီဝင္မဵားကု ိ ခန္ႛအပ္ရန ္ ဘုရင္ခံခဵႂပ္ထံ တင္ဴပေလ့ ရႀိဳကသည္၅ ထုိႛေဳကာင္ ့ ကေနဒၝႎုိင္ငံ၉ 
အထက္လၿတ္ေတာ္သည ္ဴပည္နယ္မဵားကု ိကုိယ္စားဴပႂရသည္ဟ ုသတ္မႀတ္ရန ္ခက္ခသဲည္၅ 
▪ - ¤ - ▪ 
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ကုိးကားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမဵား၅ 
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