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ဇူယ်း� (၆)  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး�ါဝင်းးရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး��ါ  ၁၄၈

 နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍရေးအးက်းရှု အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�

ဇူယ်း� (၇)  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အခု�နုးက်းလူအလူု�က်း တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း� တိုး��း�အရေးရ�ယ်ူနှု�င်းးမျိုးုနှှင်းး�  .. ၁၆၀

 �စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��

ဇူယ်း� (၈)  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးှ ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုရေးသားးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ��ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း   ၁၆၁  

 �စစည်း�တိုနး�ဖွဲ့ု��က်ု� အစု��ရဘဏ္ဍးရေးင်းွနှှင်းး� ��ရေးကြက်�ရေးင်းွမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး အခု��ု�က်�ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး� (ရးခုု�င်းးနှုနး�)

ဇူယ်း� (၉)  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဘဏ္ဍးနှှစးအလူု�က်း (��ံမျိုးှနး/နယ်းစ�း) က်�နးသားွယ်းမျိုးု�မျိုးးဏာ .................................. ၁၆၁

 (အရေးမျိုးရုက်နးရေးဒ်လူးသားနး�)

ဇူယ်း� (၁၀) ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ၂၀၁၂-၂၀၂၀ ခု�နစးအတိုွင်းး� ဘဏ္ဍးနှှစးအလူု�က်းနှှင်းး� နယ်းစ�းစခုနး�အလူု�က်း  ......... ၁၆၂  

 က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ါမျိုးးဏာ (က်နးရေးဒ်လူးမျိုးးလူ�)ံ

ပ်ု�မ်းး��
��ံ (၁) က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ရေးသားး  ............ ၁၁၃  

 က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း�



F

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး (ENAC) သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတွိုင်းး တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဒးမျိုးု� 

က်ရေးရစးစနစး ရေး�်�ွနး�လူးရေးရ�အတွိုက်း က်�င်းး��ဖြ��လူ��းရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးရ�ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ��ွ့မျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

အရေးရ�၊ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအရေးရ�နှှင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အရေးရ�တိုု��က်ု� လူ��းရေး�းင်းးရေးနကြက်သားည်း� အစ�အဖွဲ့ွ့�နှှင်းး� အင်းးအး�စ�အသားး�သားး�၏ 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစး�ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒမျိုး�း�ရေးရ�ွ့ခု�မျိုးှတိုး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� အရေး�းက်းအက်ူ 

ဖြ��နှု�င်းးရနးရည်းရွယ်းပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ရေးရ�သားး���တိုးရေးဝလူ�က်းရှုသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

တိုစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးမှျိုး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသုား�� အသွားင်းးကူ်�ရေးဖြ�းင်းး�မျိုးည်း� အနးဂတိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းအတွိုက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�တိုု��က်ု� အးမျိုးခုံခု�က်းရေး��သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

စနစးက်ု� စုတိုးက်ူ���ံရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးရနး ရည်းရွယ်း�း��ါသားည်း။ 

ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� အ�ါ 

အဝင်းး အဖြခုး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌လူည်း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရမျိုးည်း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး၌  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း�အတိုု�င်းး�အတိုးသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရေး�်တွိုင်းးသားးမျိုးက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�အရေး�်တိုွင်းး 

လူည်း� မျိုးူတိုည်းရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�၏ အး�သားးခု�က်းနှှင်းး� အး�နည်း� 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�ပြီး�း� ရေးရရှည်းတိုည်းတိုံ�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� တိုည်းရေး�းက်းသားွး�ရနး 

အရေးရ�ကြိုက်း��ါသားည်း။ 

ဤစးတိုမျိုးး�ဖြ��စ�ရေးရ�သားး�ရးတိုွင်းး အရေးကြက်းင်းး�အရးရေးရွ�ခု�ယ်းမျိုးု�တိုးသားက်း၍ အကြံက်ံဉားဏားနှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု 

မျိုး�း�ရေး��ခု့�ရေးသားး ENAC ဒါရှုု�က်းတိုးဘ�တိုးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� လူူ��ဂုု�လူးအသားး�သားး�တိုု��က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဤစးတိုမျိုးး� �ွက်းရေး�် 

လူးရေးရ�အတိုွက်း အဓိုက်ရေးရ�သားး�ခု့�ရေးသားး ENAC သား�ရေးတိုသားးက်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဤစးတိုမျိုးး�က်ု� ဖွဲ့တိုးရှုုသား�ံ�သား�းရေး��ခု့�ရေးသားး     

သားံလူွင်းးဖြ�ည်းသားူ�ရေးရ�ရး မျိုးူဝါဒရေးလူ�လူးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (SIPP) ၏ ညွှှနးကြက်း�ရေးရ�မျိုးှ�� ယ်ုင်းး�ရေးလူးဝးအး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးက်��ဇူူ�အ�ူ� 

တိုင်းး�ါသားည်း။  �ု��ဖြ�င်းး ဤစးတိုမျိုးး�အတိုွက်း ဥရေးယ်းဇူဉ်းရေးရ�ရေး��ခု့�ရေးသားး �ရးစု�င်းး�ညွှွနး�လူွင်းးအး� လူည်း�ရေးက်းင်းး�နှှင်းး� စးတိုမျိုးး� 

��တိုးရေးဝရးတိုွင်းး ဝု�င်းး�ဝနး�က်ူည်းရေး��ခု့�ကြက်ရေးသားး အဖြခုး� ENAC ဝနး�မျိုးး�မျိုး�း�အး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးက်��ဇူူ�အ�ူ�တိုင်းး�ါသားည်း။ 

ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး ရေးရ�သားး�တိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� သားည်း 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး ရေးရ�သားး�ဖြ��စ��း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး သား�ရေးတိုသားန 

စးတိုမျိုးး�မျိုး�း�၊ စးအ��းမျိုး�း�နှှင်းး� ရေး�းင်းး�ါ�မျိုး�း�က်ု� အဓိုက်�း�ပြီး�း� က်ု��က်း�တိုင်းးဖြ��း�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�နးလူည်းရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု�က်း 

မျိုး�း�မျိုးှး  လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�ရှုနှု�င်းးပြီး�း� မျိုးှး�ယ်ွင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ�မျိုးုတိုစးစ�ံတိုစးရးရှု�ါက် ENAC နှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းး�ါသားည်း။ 
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လူက်းရှုဖြမျိုးနးမျိုးး�နှု�င်းးင်းံရေးရ� အကြက်�းအတိုည်း�အလူွနးက်းလူ၌ တိုည်းရေး�းက်းမျိုးည်း� အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�မျိုး�း� အခုု�င်းးအမျိုးး 

ရှုရေးရ�အတိုွက်း သားက်း�ု�င်းးရးက်ဏ္ဍအလူု�က်း ၎င်းး�တိုု��၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရှုရနး အရေးရ�ကြိုက်း��ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအကြက်း� အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံမျိုး�း�က်ု� တိုင်းးဖြ��း�သားည်း� ဤသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�သားည်း 

နှ�ုင်းးငံ်းရေးရရေး�ွ�ရေးနွှ��့ွမျိုး�း�နှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းမူျိုးဝါဒရေးရ��့ွခု�မှျိုးတိုးမုျိုးမျိုး�း� ဖြ��လူ��းရးတိုငွ်းး အသား�ံ�ဝင်းးသားည်း� အရင်းး�အဖြမျိုးစးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးမျိုးည်းဟု� 

ရေးမျိုး်းးလူင်းး��ါသားည်း။  

	 	 	 	 	 	 	 	ကျေးဒါါ�်တ�ပ်ည်�မ်းွနိ်

       အမျိုးုရေး�းင်းးဒါရှုု�က်းတိုး

                တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ)



H

ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးက်းလူ အရေးဖြခုအရေးနသားည်း မျိုးုမျိုးုနှု�င်းးင်းံတိုစးနှု�င်းးင်းံ�့ �း��း�ကြိုက်း� အ�း�က်�နးရ�းတိုည်း၍ မျိုးရနှု�င်းးရေးတိုး�ရေး�။ 

အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက် ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးနသားည်�းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်း�း မျိုးလူွ့မျိုးရေးသားွ �က်း�ံရေး�ါင်းး�စ�းရသားည်�း က်းလူမျိုး��ု�လူည်း� 

ဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။ ရေးခုတိုးမျိုးးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုစးနှု�င်းးင်းံဖြဖွဲ့စးလူးရေးစရနး နည်း��ည်းအ�ါအဝင်းး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� 

ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်ကြက်ရသားည်းမျိုးှး အစဉ်းအလူးတိုစးခု�လူု� ဖြဖွဲ့စးလူး�ါသားည်း။ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု���့နှု�င်းးင်းံ တိုစးနှု�င်းးင်းံအရေးနဖြဖွဲ့င်း�း နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုးှ လူးရေးရးက်း 

ပြီး�း� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံ�မျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး�သားည်း အလူွနးအရေးရ�ကြိုက်း�သားည်�း အခုနး�က်ဏ္ဍတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်း�း ရေး�ါင်းး� 

စ�းပြီး�း� မျိုးုမျိုးုနှု�င်းးင်းံရှု သားယ်ံဇူးတိုမျိုး�း�ကု်� ��တိုးယ်ူဖြခုင်းး�မျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� နည်း��ည်း၊ ရေးင်းွအရင်းး�အနှှး�၊ အရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းရှု နှု�င်းးင်းံ၊ အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်း�းလူည်း� မျိုးလူွ့မျိုးရေးသားွ �က်းသားွယ်းရေး�းင်းးရွက်းကြက်ရ�ါသားည်း။

�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖြ�င်းး အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်း�း�ါ က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်ရရး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်း�း �တိုးသားက်းသားည်�း အခုနး�က်ဏ္ဍသားည်း အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်�း အခုနး�က်ဏ္ဍတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး ရ�းတိုည်းလူးရသားည်း။

မျိုးုမျိုးုတိုု�� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖြဖွဲ့စး ဖွဲ့ွ့�စည်း�တိုည်းရေး�းက်းရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�အး���တိုးရေးန�့ 

နှု�င်းးင်းံတိုစးနှု�င်းးင်းံ ဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။  ရည်းမျိုးှနး�ခု�က်းအတိုု�င်းး� အမျိုးှနးတိုက်ယ်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အး� ဖွဲ့ွ့�စည်း�နှု�င်းးခု့��ါက်  စ�ရေး�ါင်းး� 

�ါဝင်းးရေးနရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အတိုွက်း  အးဏားခုွ့ရေးဝရေးရ�၊ ဘဏ္ဍးရေးင်းွခုွ့ရေးဝရေးရ� စသားည်�းလူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းမျိုး�း�က်ု� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်း�း 

ဖြ�ဌားနး�က်း ရေး�းင်းးရွက်းကြက်ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�ရေးသားးအခုါတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်း�း�တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ အဖွဲ့ွ့� 

တိုွင်းးသားး လူ��း�ု�င်းးခွုင်း�းရေး���း�သားည်�း အရေးနအ�း�မျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� အ�ု�က်းအရေးလူ်းက်း လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းအးဏားမျိုး�း� 

ခ့ွုရေးဝရေး��အ�း�း�ရနး လုူ�အ�းလူး�ါသားည်း။ အ�ု��ါအခု�က်းသားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဖ့ွွဲ့�စည်း�တိုည်းရေး�းက်းရနး ကြိုကု်���မျိုးး� 

ရေးနရင်းး� ရရှုလူးရေးသားးအရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�နှှင်း�း ဖြဖွဲ့တိုးသားနး�မျိုးုမျိုး�း�က်ရေး��လူးရေးသားး အသားုဉားဏားဟု� �ု�နှု�င်းး�ါသားည်း ။

အ�ု��ါ အသားုအဖြမျိုးင်းးမျိုး�း�က်ု� ယ်ခု� “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးစးတိုမျိုးး�” က် စဉ်း�စး�နှု�င်းးရနး သား�ရေးတိုသားနဖြ�� 

�း�ဖြခုင်းး�ဟု� ဖြမျိုးင်းးမုျိုး�ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုး�း�မျိုးှ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်�င်း�းသား�ံ�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က်ု�ရေးရွ���တိုးပြီး�း� သား�ရေးတိုသားနဖြ���း� 

သားည်း။ ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံ၊ ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုနည်း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြဖွဲ့စးရေး�်လူးရေးသားး အး�သားးခု�က်း/အး�နည်း� 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။  အ�ု��ါ နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ရှု  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၏ အစု�းအ�ု�င်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

 ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း�ရေးရ� မျိုးူလူစဉ်း�စး�မျိုးု�့တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍအး�လူ�ံ�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံသားု��သားး အ�းနှှံ��း�ရနး စဉ်း�စး�ခု�က်းရှုခု့�ကြက်သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြဖွဲ့တိုးသားနး�မျိုးုအရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�က် �ု� 

အခု�က်းမှျိုးး လူ�ရံေးလူးက်းမုျိုးမျိုးရုှသားည်�းအဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်း�း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရကြက်း�တွိုင်းး သားရေးဘး�း�က့ွ်လ့ွူမုျိုးမျိုး�း�၊ ဖြ�ဿနး 

မျိုး�း�က်ု� တိုု���ွါ�ရေးစခု့�သားည်းက်ု� ဖြမျိုးင်းးရေးတွို�လူးကြက်ရ�ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုးှ လူးရေးရးက်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြ��ရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

အး�လူ�ံ�က်ု� က်ု�င်းးတိုွယ်း�း�ရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေးနဖြဖွဲ့င်း�း ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြ��မျိုးည်�း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအး� သားရေးဘး 
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တိုူည်းမျိုးု ရယ်ူသားင်း�းရေးကြက်းင်းး� အရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�က် သားင်းးခုနး�စးရေး��လူးခု့�ကြက်�ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းရှုရေးနပြီး�း� စးခု���းအက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်�းရေးဒသားမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရအဖွဲ့ု��  ဘးမျိုး်မျိုးသားက်း�ု�င်းးသားလူု� ဖြဖွဲ့စးရေးနဖြခုင်းး�အး� က်�စး�ဖွဲ့ု��လူု�အ�း�ါ သားည်း။  ယ်ရေးန�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�က် 

အ�ု��ါလူ�စးဟုးမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံအရေး�်သားု�� မျိုးည်းမျိုး်�ုခုု�က်းရှုု�းရေး�ွ�ရေးစခု့�ရေးကြက်းင်းး� �င်းးသားးဖြမျိုးင်းးသားးဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း�က် သားက်းရေးသား 

အဖြဖွဲ့စး ရေးဖွဲ့်ညွှှနး�ရေးန�ါသားည်း။

�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အခုနး�က်ဏ္ဍတိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားး အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်း�း ရေး�းင်းးရွက်းရရေးသားး 

နယ်းစ�းရေးဒသားက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�သားည်း  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�မျိုးှတို�င်း�း က်�နးသားွယ်းကြက်ရသားည်းခု�ည်း�ဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြဖွဲ့စးရေးနရေးသားးရေးကြက်းင်း�း အခုွနးရေးက်းက်းခုံမျိုးု စရေးသားးက်ုစစမျိုး�း�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်း�း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းမျိုး�း�က်ု� ရှင်းး�ရှင်းး�လူင်းး�လူင်းး�ရှု�း�ဖွဲ့ု�� လူု�အ�းရေးနရေးကြက်းင်းး� မျိုး�က်းရေးမျိုးှးက်းအရေးဖြခုအရေးန 

မျိုး�း�က် တိုွနး�အး�ရေး��ရေးနရေးကြက်းင်းး� ရေးတိုွ�ဖြမျိုးင်းးနှု�င်းး�ါသားည်း ။

ယ်ခု�သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအဖွဲ့ု�� အဖြမျိုးင်းးသားစး၊ အရေးတိုွ�သားစး၊ ဘးသားးရ�းအသားစးဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။  အရေးတိုွ� 

အဖြမျိုးင်းးအသားစးတိုစးခု�အး� လူက်းခုံစဉ်း�စး�ရနးမျိုးှး မျိုး�း�စွးကြိုက်ု���မျိုးး�အး���တိုးကြက်ရ�ါသားည်း။ ဘးသားးရ�းတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးလူးရနး 

မျိုး�း�စွးကြိုက်ု���မျိုးး�ကြက်ရ�ါလူုမျိုး�းမျိုးည်း။ သားု��ရေးသားးး အ�ု��ါဘးသားးရ�းသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�မျိုးှး ယ်ရေးန�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး အခု�င်းး�မျိုး�း� 

ရေးနကြက်ရရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�၊ တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း�၊ က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်း�း �တိုးသားက်း၍ တိုစးစ�ံတိုစးရးရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး� 

ရေး��နှု�င်းးသားည်�း လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးရေး��နှု�င်းးရေးသားး  အသားုအဖြမျိုးင်းးက်ု�ရရေးစလူုမျိုး�းမျိုးည်းဟု� �င်းးဖြမျိုးင်းးမျိုးု�ါသားည်း။

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေးနဖြဖွဲ့င်း�း  အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း��ံသားု�� လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး  အတိုည်းဖြ��ခု�က်း 

ရယ်ူဖြခုင်းး�မျိုး�း�က်ု� ရေး��အ�းရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးရး နှှစးသားက်းမျိုးုရှုလူုမျိုး�းမျိုးည်းဟု�ရေးတိုး�မျိုး�င်းးရေး�။  သားု��ရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုစးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး တိုရး� 

မျိုး်တိုမျိုးုနှှင်း�း ရေးအ�ခု�မျိုးး�တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ည်�းသားွင်းး�စဉ်း�စး�မျိုးည်း�ု�လူ်င်းး  ခုွ့ရေးဝရေး��လူု�က်းရရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းတိုစးခု��ု�အတိုွက်း 

ဖြ�နးလူည်းရရှုလူးမျိုးည်�းည်းညွှွတိုးရေးရ�၊ လူ��းင်းနး�အ�င်းးရေးဖြ�ရေးရ�မျိုး�း�က်မျိုး�း�စွး�ု�မျိုးု�အက်��ု�ရှုလူုမျိုး�းမျိုးည်းဟု� ယ်�ံကြက်ည်းမျိုးု�ါသားည်း။ 

ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုး�း�၌ က်�င်း�းသား�ံ�ရေးနရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�းမျိုး�း�က်ု� 

ရေးလူ�လူး�း�သားည်�းအတိုွက်း အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုး�း�က်ု�လူည်း� သားုဖြမျိုးင်းးခုွင်း�းရ�ါလူုမျိုး�းမျိုးည်း။ �ု�မျိုးှတို�င်း�း မျိုးုမျိုးုတိုု�� 

နုှ�င်းးငံ်းနှှင်း�း လုူ�က်းရေးလူ�းည်းရေး�ွဖြဖွဲ့စးမျိုးည်�းအခု�က်းမျိုး�း�ကု်� ��တိုးနုှတိုးရယူ်ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။ “အကြံကံ်တူို ရေးနးက်းလူူသားးစပြီးမ့ျိုး” �ု�သားည်�း 

အ�ု�အတိုု�င်းး� အ�ု��ါနှု�င်းးင်းံမျိုး�း��က်း �ု�မျိုးု�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး၊ ပြီး�း�ဖြ�ည်�းစ�ံရေးသားး “လူ��း�ု�င်းးခုွင်း�း ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�မျိုး�း�က်ု�” ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း 

အ�ု  ယ်ခု�သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�က်  အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးလူုမျိုး�းမျိုးည်းဟု� ညွှှနး��ု�ခု�င်းး�ါသားည်း။

	 	 	 	 	 	 				 					စ်ိုင််�ညွွနိ််လွှာွင််	

                ဒါရှုု�က်းတိုးဘ�တိုးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းး

           တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ)





1

ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� 

အကြက်း� လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� (Division of power) က်ု� အရေးဖြခုခုံ�း� 

သားည်း။ �ု�သုား��အးဏားခ့ွုရေးဝက်�င်းး�သား��ံရးတွိုင်းး အစဉ်းအလူးအရ ခ့ွုရေးဝက်�င်းး�သား��ံလူးသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�ရုှသားက့်�သုား�� သားမျိုးး�ရုှု��က်�မျိုးဟု�တိုးဘ့ ရေးဖြ�းင်းး�လ့ူလူးရေးသားး ရေးခုတိုးက်းလူအရေးနအ�း� 

နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းအလုူ�က်းလုူ�အ�းခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း အးဏားခ့ွုရေးဝက်�င်းး�သား��ံမုျိုး��စံံမျိုး�း�မှျိုးးလူည်း� ရေးဖြ�းင်းး�လ့ူ 

မျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း �င်းး�က့်ရေးဖြ�းင်းး�လူ့တိုတိုးသားည်း� သားရေးဘး 

သားဘးဝမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။ ၎င်းး�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� 

ရေးလူ�လူးသားည်း�အခုါ အ�င်းးအရှး�ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ� 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးလူ�လူး 

တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ တိုစးခု�မျိုးဟု�တိုးရေးသားးးလူည်း� အနးဂတိုးတိုွင်းး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစး�ူရေး�းင်းးမျိုးည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အစု��ရအ�က်း�က်း 

လူက်း�က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ 

မျိုး�း� မျိုးည်း�မျိုး်ရှုခု့�သားည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍လူည်း� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံရေးရ�၏ အရင်းး�ခုံဖြ�သားနးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးရ� 

ဖြ�ဿနးမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး� ရေး��နှု�င်းးသားည်း� အရေးဖြဖွဲ့တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်းဟုူသားည်း� အရေးဖြခုခုံယ်ူ�ခု�က်း 

ဖြဖွဲ့င်းး� ဤသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရး တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

နယ်းစ�းခု�င်းး��ုစ�းရေးနသားည်း� ဗမျိုးးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး တုို�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နယ်းစ�းက်�နးသွားယ်း 

မျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� အက်��ု�ခုံစး��ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� သားုရှုရနး အစဖြ��စဉ်း�စး�ခု့�ရးမျိုးှ ရေးရ�သားး�ဖြ��စ�ပြီး�း� 

ရေးသားး စးတိုမျိုးး�အခု��ု�က်ု� ရေးလူ�လူးသား�ံ�သား�းပြီး�း�ရေးသားးအခုါ လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးု�ု�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ရနး ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ဦး�တိုည်း 
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ရေးရ�သားး�ဖြ��စ��း�ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� နှှစးရေး�ါင်းး� (၇၀) 

ရေးက်�းးကြက်း တိုစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးရေးအးက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� 

က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�မျိုး�း� ��ံ�ရှုုံ�ခု့�ရသားဖြဖွဲ့င်းး� လူးမျိုးည်း�အနးဂတိုးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ယူ်နစးမျိုး�း� သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�တုို��ခု�့�အ�းနှှင်းး�နုှ�င်းးမှျိုးသားးလူ်င်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�တိုွင်းး က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�မျိုး�း� အးမျိုးခုံခု�က်း�ု�ရှုနှု�င်းးသားည်း ယ်ူ� 

ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ� 

သားည်း���ံစံမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ 

ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ (၃) နှု�င်းးင်းံမျိုးှး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ 

က်ရေးနဒါနှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုု�� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ တိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�သားု�� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ 

မျိုး�း�အကြက်း� �က်း�ံရေးရ�အရလူည်း�ရေးက်းင်းး� အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

အး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��မျိုးုမျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဟုနးတိုး�မျိုးုမျိုးဖြ��သားည်း� ��ံစံဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရေးနကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရတိုု��သားည်း 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� 

ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� �ည်းရေးရ�၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု 

နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး သားးမျိုးက် နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�နှှင်းး� 

ရှင်းးသားနးရ�းတိုည်းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး က်းက်ွယ်းရေးရ�နှှင်းး� လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ� 

�ု�င်းးရး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း 

က်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�သားည်း���ံစံနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးု အတိုု�င်းး�အတိုးသားည်း 

နုှ�င်းးငံ်းအလုူ�က်း က့ွ်ဖြ�း�မုျိုးအခု��ု�ရုှသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�အဖြ�င်းး 

အစု��ရအ�င်းး��င်းး�တုို��၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ကု်�လူည်း သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရ၏ မျိုးဏု္ဍ�င်းးကြိုက်း�သား��ံရ�း 

အကြက်း�အတိုွင်းး �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�က်း အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးုမျိုး�း� �း�ရှုသားည်း။ 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���းမျိုး�း�က်ု�ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းး 

ရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ တိုစးဘက်းသားတိုး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုဘ့ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး လူု�အ�းသားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�စးခု���း�ါ ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� 

အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး��ု�င်းးခွုင်းး�မျိုးရုှရေး�။ အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်းတွိုင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး 

၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးုသားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� �က်းစ�းမျိုးုရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု�လူု� 
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သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး အးဏားရလူးသားည်း� ရေးဒသားတိုွင်းး��ါတိုးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး 

အနုှ�င်းးရသားည်း��ါတိုးနှှင်းး� တူိုည်းရေးနလူ်င်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� ညှွှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ၏ 

မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးဖြဖွဲ့စးလူ်င်းးရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အး�ရေး��ရေး�းက်းခုံမျိုးု�ု�ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး သားက်း�ု�င်းးရးဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု��ံစံနှှင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� အတိုု�င်းး�အတိုးမျိုး�း�မျိုးှးလူည်း� မျိုးတိုူည်းကြက် 

ရေး�။ အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း �ည်းရေးရ�၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း� 

တိုွင်းး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� အဓိုက်တိုည်းရေး�းက်းကြက်ပြီး�း� အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ��ု�င်းးရး က်ုစစရ�းအခု��ု�တိုွင်းး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးမျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်းကြက် 

သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမူျိုးဝါဒနှှင်းး� �နး�က်�င်းးမုျိုးမျိုးရုှဘ့ ကု်�က်းည်းမုျိုးရုှသားက့်�သုား�� တိုစးခုါ 

တိုစးရံတွိုင်းး �နး�က်�င်းးက့ွ်လ့ွူမုျိုးမျိုး�း�ရုှနုှ�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု အသားွင်းးသားဏ္ဍနးရေး�းင်းးရေးသားး ��ံစံမျိုး�း�ရှုသားက့်�သားု�� 

�ူ�ရေး�းင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု အသားွင်းးသားဏ္ဍနးမျိုးရေး�းင်းးရေးသားး ��ံစံမျိုး�း�လူည်း�ရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရမျိုးည်း ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

၎င်းး�တုို��ဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�အတွိုက်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ လူူစွမျိုးး�အး�အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း� 

နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုအရေးနအ�း�မျိုး�း�လူည်း� မျိုးတိုူည်းကြက်ရေး�။ အခု��ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးက်ု�င်းးတိုွယ်းသားည်း� ဝနးကြိုက်း�ဌားနနှှင်းး� ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း��း�ရှုသားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်း�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�တွိုင်းး 

လူည်း� ရှု��ံခုနး�မျိုး�း�ဖွွဲ့င်းး�လှူစး�း�ရုှကြက်ရေးသားးးလူည်း� အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ခုရး�စဉ်း 

အခု��ု�တိုွင်းး ရံဖွဲ့နးရံခုါလူု�က်း�ါရေး�းင်းးရွက်းသားည်း���ံစံဖြဖွဲ့င်းး�သားး �ါဝင်းးကြက်သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�မျိုးုမျိုး�း�မျိုးှး ယ်ခုင်းး�က်းရှုလူးရေးသားးးလူည်း� ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�  နှု�င်းးင်းံ 

ဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအမျိုး�း�စ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး က်�င်းး�သား�ံ�လူ�က်းရှုရေးန 

သားည်း။ သားု��ရေးသားးး က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုမျိုး�း�လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�ကု်� ခ့ွုဖြခုး�သားတိုးမှျိုးတိုးရနးခုက်းခ့ုလူးဖြခုင်းး�၊ က်မျိုးားလွူမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမုျိုးနှှင်းး�အတူို ရေး�်ရေး�ါက်း 

လူးရေးသားး အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ဿနး သားု��မျိုးဟု�တိုး စုနးရေးခု်မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးရ�း 

တိုည်း�ဖြဖွဲ့င်းး�သားး က်ု�င်းးတိုွယ်းရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးရနး ခုက်းခု့လူးဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� အသားုအမျိုးှတိုးအဖြ�� လူက်းခုံလူးကြက်သားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� �ါဝင်းးလူး�ါက် ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� တုို�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနွှ�မုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်လူည်း� ၎င်းး�တုို��၏ အက်��ု� 

စး��ွး�မျိုး�း�က်ု�  က်းက်ွယ်း ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းရနးနှှင်းး� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနးအတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�သားး 

မျိုးှးခုု�အး��း�၍ မျိုးရသားည်းက်ု�သားုရှုလူးရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်���ရေးက်�းးလူးရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံ 

ဖြခုး�ရေးရ�ရးရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရနးစုတိုးအး��က်းသားနးလူးကြက်သားည်း။ 
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ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�က်တိုည်း�က် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက်ု� စးမျိုးံအ��းခု���းလူးခု့� 

ရေးသားး အစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��သားည်း ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း� တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်ု� က်�င်းး�သား�ံ� 

လူးခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြဖွဲ့စး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး လူက်းဝါ�ကြိုက်း�အ��း က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒသားည်း ကြက်း�ရေးနရေးရ�နှှင်းး� သားး�ဖြခုး�ရ�းတိုည်းရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ� 

ခု့�သားည်း� စစးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး စစးအစု��ရ၏ လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 

အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံအခု��ု�မျိုးှလူွ့၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�အရ �ုတိုး�ု�� 

အရေးရ�ယ်ူမျိုးုနှှင်းး� ဖွဲ့ယ်းက်�ဉ်းမျိုးုတိုု��က်ု�ခုံခု့�ရသားည်း။ စစးအစု��ရက်ု�ယ်း၌က်လူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု�တုိုး�က်း�ါဝင်းးမုျိုးနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ၂၀၁၁ ခု�နှှစးရေးနးက်း�ု�င်းး� တိုက်းလူးသားည်း� 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လ့ူမျိုးုအခု��ု�နှှင်းး�အတိုူ ဘက်း 

မျိုးလူု�က်းဘ့ တိုက်းကြွက်ရေးသားးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�လူးသားဖြဖွဲ့င်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ 

သားက်းတိုမျိုးး�နှှစးခု�အတိုွင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ� 

�က်း�ံမျိုးုမျိုး�း� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�မျိုး�း�ဖြ�း�လူးခု့�ရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�မျိုးှး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အး�ရေး��ခုွင်းး�ဖြ��မျိုးု မျိုးရှုရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� မျိုးရှုသားရေးလူးက်း 

နည်း��ါ�ခု့�သားည်း။

�ု��ရေးကြက်းင်းး� အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်း ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း� 

အ�ါအဝင်းး ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရးအခု��ု�တိုွင်းးလူည်း� အရေးရ��ါရေးသားး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရရှု�း�ရနး အရေးရ� 

ကြိုက်း�သားည်း။ သားု��မျိုးှသားး က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�ရှုရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းအး�ရေးက်းင်းး� 

သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးက်ု� တိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�အတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဘက်းမျိုးှ 

လူု�အ�းရေးသားး ကြိုက်ု�တိုင်းးစဉ်း�စး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ��လူ��းရးတိုွင်းး အရေး�းက်း 

အက်ူဖြ��ရနးအလူု�င်းှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�းင်းးရွက်းနုှ�င်းးသားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍ 

အခု��ု�က်ု� အကြံက်ံဖြ���း��ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� အစု��ရတိုစးရ�း၏  

မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�  ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ရှုရနး၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး သားက်း�ု�င်းးရးနယ်း�ယ်းအလူု�က်း က်ွမျိုးး�က်�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ကု်� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ရနးနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ကု်စစရ�းမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်း 

တိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� လူ�ံရေးလူးက်းရေးသားး တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု 

မျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘး�း�မျိုး�း�ရယ်ူသားွး�ရနးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �ု�ါ�လူး�နှု�င်းး 

သားည်း�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�ပြီး�း�မျိုးှ ခု���း�ု�သားွး�ရနး၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��အက်��ု� 

စး��ွး�နှှင်းး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�လူ�ံ�၏ အက်��ု�စး��ွး�အတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�သားး မျိုးှးခုု� 

အး��း��က်းဖြခုင်းး��က်း ၎င်းး�တိုု��က်ု�ယ်းတိုု�င်းးက်လူည်း� က်ွမျိုးး�က်�င်းးရးက်ဏ္ဍအလူု�က်း �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးှသားးလူ်င်းး ၎င်းး�တိုု��လူု�လူး�ရေးသားး က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�၊ က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�နှှင်းး�     

နှု�င်းးင်းံရေးရ� တိုနး�တိုူည်းမျိုး်ခုွင်းး�တိုု��မျိုးှးလူည်း� �ု�၍သားက်းဝင်းးလူု�းရှး�လူး မျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 
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နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း� အး�သားးခု�က်းနှှင်းး� အး�နည်း� 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးက်ု� အး�ရေးက်းင်းး�ရေးစမျိုးည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� သားင်းး�ရေးလူ�းးနှု�င်းးမျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုနှှင်းး� �ု�င်းး�ဖြခုး� 

က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုစနစးတိုစးခု�က်ု� ရေးရွ�ခု�ယ်းသားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း��ါသားည်း။ 

��ု�အဖြ�င်းး အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုး�ုက်ရေးရစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုငွ်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစ�ု�ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ� 

ရးတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး� က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး တိုနး�တိုူရေးရ�က်ုစစတိုု��က်ု�လူည်း� 

အရေးလူ��း��ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�  အမျိုး��ု�သားး�

မျိုး�း�သားးကြိုက်း�စု��ရေးလူ�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ဏ္ဍတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ �ါဝင်းးလူးမျိုးုက်ု� 

အး�ရေး��ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးသားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း��ါသားည်း။ သားု��မျိုးှသားး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒ 

မျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�လူည်း� 

အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�နည်း�တိုူလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အခု��ု�ရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားးမျိုး�း��က်း 

သားးလူွနး၍လူည်း�ရေးက်းင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရေး��နှု�င်းးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 
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ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နး�ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုခု့�သားည်းမျိုးှး ၁၉၄၈ ခု�နှှစး 

က်တိုည်း�က်ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ယ်ရေးန�အခု�နုးတိုွင်းး နှှစးရေး�ါင်းး� (၇၀) ရေးက်�းးပြီး�းဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� စည်း�လူ�ံ�ည်း 

ညွှှတိုးပြီး�း� တိုည်းပြီးင်းုမျိုးး�ရေးအ�ခု�မျိုးး�ရေးသားးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး တိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�မျိုးရှု 

ရေးသား�ရေး�။ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�က်တိုည်း�က် ဖြမျိုးနးမျိုးး�တို�းမျိုးရေးတိုးးနှှင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး 

ရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�အကြက်း� ဖြဖွဲ့စး�ွး�လူးသားည်း� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးနှှင်းး� လူက်းနက်းက်ု�င်းး 

�ဋို�က်ခမျိုး�း�သားည်း ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး မျိုးခု���းပြီးင်းုမျိုးး�နှု�င်းးရေးသား�ဘ့ တိုနး�ဖွဲ့ု��မျိုးဖြဖွဲ့တိုးနှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းသားူလူူ�� 

၏ အသားက်း၊ အု��အုမျိုးး၊ စည်း�စုမျိုးးမျိုး�း�စွးက်ု� ဖွဲ့�က်း�း�ခု့�သားည်း။ ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး မျိုးုမျိုးုတိုု��၏ ဇူးတိုုရေးဖြမျိုးသားု�� 

မျိုးဖြ�နးနှု�င်းးရေးသား�ဘ့ နယ်းစ�းရေးဒသားရှု ဒ�က်ခသားည်းစခုနး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရှု ရေးဝ�လူံရေးခုါင်းး��ါ�ရေးသားး ရေးဒသား 

အခု��ု�တိုွင်းး တိုုမျိုးး�ရေးရှးင်းးရေးန�ု�င်းးရသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးဖြ�ည်းသားူလူူ�� သားုနး�ရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး ရှုရေးနသားည်း။ 

လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအစု��ရအ��းခု���းခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၁၉၆၂ 

ခု�နှှစးမျိုးှစ၍  ၂၀၁၀ ခု�နှှစးအ�ု စစးတို�းမျိုးှ တိုု�က်းရှုု�က်းအ��းခု���းလူးခ့ု�ပြီး�း� ၂၀၁၁ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရစတိုင်းးစးမျိုးံအ��းခု���းက်း စစးအးဏားရှင်းးစနစးမျိုးှ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးသားု�� 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�အသားွင်းးက်ူ�ရေးဖြ�းင်းး�ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးခု့�သားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး စစးတို�း 

က် တိုစးဖွဲ့နးဖြ�နးလူည်းအးဏားသားုမျိုးး�ယ်ူသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�နှု�င်းးသားည်း� အလူး� 

အလူးမျိုးှး �ု�၍�င်းးအလူှမျိုးး�ရေးဝ�သားွး�သားက့်�သားု��ဖြဖွဲ့စးရေးန�ါသားည်း။  

ဖြမျိုးနးမျိုးး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနး၏ ဇူးစးဖြမျိုးစးနှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ရေးဖြခုရးရေးက်းက်းလူ်င်းး မျိုးတိုူည်း 

ရေးသားး အဖြမျိုးင်းးရှုုရေး�းင်းး�အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်း။ တိုစးဘက်းတိုွင်းး ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု�ကြိုက်း�စု��ရေးသားး 

ဖြမျိုးနးမျိုးး�တို�းမျိုးရေးတိုးးက် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏  ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးနှှင်းး� လူက်းနက်းက်ု�င်းး�ဋို�က်ခမျိုး�း�၏ ဇူးစးဖြမျိုးစး 

သားည်း ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးလူက်း�က်း၌ ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးနယ်းခု�့�တိုု��က် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� ဖြ�ည်းမျိုးနှှင်းး� 

ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသားဟုူ၍ ခုွ့ဖြခုး�ပြီး�း� ရေးသားွ�ခုွ့အ��းခု���းခု့�ရးမျိုးှ စတိုင်းးခု့�သားည်းဟု� အခုု�င်းးအမျိုးးရေးဖြ�း�ု� 

ရေးနသားည်း။၁ အဖြခုး�တိုစးဘက်းတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနး၏ ဇူးစးဖြမျိုးစးမျိုးှး ဗမျိုးးတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

၁ NCA  လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု့�သားည်း� (၂) နှှစးဖြ�ည်း� နှှစး�တိုးလူည်းအစည်း�အရေးဝ� (၂၀၁၇ ခု�နှှစး၊ ရေးအးက်းတိုု�ဘးလူ ၁၆ 

ရက်း)၊ NCA လူက်းမှျိုးတိုးရေးရ��ု��ခ့ု�သားည့်� (၄) နှှစးဖြ�ည်း�နှှစး�တိုးလူည်းအစည်း�အရေးဝ� (၂၀၁၉ ရေးအးက်းတုို�ဘးလူ ၁၆ ရက်း) 
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တုို��က် မျိုးဟုးလူူမျိုး��ု�ကြိုက်း�ဝါဒက်�င်းး�သား��ံရေးနပြီး�း� ဗမျိုးးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး အဖြခုး�တုို�င်းး�ရင်းး�သားး�တုို��၏ နုှ�င်းးငံ်း 

ရေးရ�တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးု၊ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� တိုရး�မျိုး်တိုမျိုးုအတိုွက်း အစဉ်းတိုစု�က်းရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးု 

မျိုး�း�က်ု� လူ�စးလူ်�ရှုုက်း ဖွဲ့ုနှှု�းအ��းခု���းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးမျိုးုမျိုး�း� စတိုင်းးရေး�်ရေး�ါက်းခု့�သားည်းဟု� 

ဗမျိုးးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အသားု�င်းး�အဝု�င်းး�မျိုး�း�က်�ု�ကြက်သားည်း။၂ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ� 

ဖြ�ဿနးက်ု� နှု�င်းးင်းံရေးရ�နည်း�ဖြဖွဲ့င်းး� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ရေးတိုွ���ံည်ုုနှုင်းး�အရေးဖြဖွဲ့ရှးသားည်း� နည်း�ဖြဖွဲ့င်းး�) 

ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�သားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး အးဏားသားုမျိုးး�ခု့�ရေးသားး စစးအစု��ရအ�က်း�က်း 

တိုု��သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနးက်ု� စစးရေးရ�နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ�နည်း�လူမျိုးး� 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�ရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၎င်းး�တိုု��အသား�ံ�ဖြ��ခု့�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးရ�နည်း�လူမျိုးး� 

မျိုး�း�မျိုးှး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးု�က်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးရေးရ� 

အင်းးအး�စ�မျိုး�း�က်ု� တိုစးဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�အး�နည်း�ခု�နု့� သားွး�ရေးစသားည်း�ဘက်းသားု�� ရေးရှ�ရှုုရေးနသားက့်�သားု�� 

ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� အဖြင်းင်းး��ွး�ရေးဝဖွဲ့နးစရးမျိုး�း�ရုှရေးန�ါသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ�နည်း�လူမျိုးး��က်း စစးရေးရ� 

နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� အဓိုက်အး��း�ခု့�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း အဓိုက် 

က်�ရေးသားး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�က်ု� ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းးရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသား��ါ။ 

�င်းးရှး�ရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ သားမျိုးု�င်းး�မျိုးှတိုးတိုု�င်းးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� �င်းးလူ�ံစးခု���းအရ 

ယ်ရေးန� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားမျိုးမတိုဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံရေးတိုးး (ယ်ခုင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဗမျိုးးနှု�င်းးင်းံရေးတိုးး) က်ု� 

ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးနယ်း (၄) နယ်းဖြဖွဲ့စးရေးသားး ဗမျိုးးဖြ�ည်းမျိုး၊ ရှမျိုးး�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ ခု�င်းး�ရေးတိုးင်းးတိုနး�နှှင်းး� 

လူွတိုးလူ�းသားည်း� က်ရင်းးနးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ �င်းးလူ�ံစးခု���းသားည်း အနှှစး 

သားးရအး�ဖြဖွဲ့င်းး� တိုနး�တူိုည်းမျိုး်ရေးရ�၊ ကု်�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခွုင်းး�နှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းက်း 

ရေးရ�တိုု�� �ါဝင်းးသားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းက်းရနး လူု�အ�းသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒက်ု�ရေးရ��ွ့ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေးနခု�နုးတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးး�လူွတိုးလူ�းရေးရ�ဖွဲ့ခုင်းးကြိုက်း�အဖြဖွဲ့စး သားမျိုး�တိုးရေးလူ� 

ရှုသားည်း� ဗမျိုးးရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးသားူ ဗု�လူးခု���းရေးအးင်းး�နး�အ�ါအဝင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးအခု��ု�သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း လွူတိုးလူ�းရေးရ�မျိုးရမျိုးး ၁၉၄၇ ခု�နှှစး၊ ဇူူလုူ�င်းးလူ (၁၉) ရက်းရေးန� 

တိုွင်းး ရက်းစက်းစွးလူ��းကြံက်ံသားတိုးဖြဖွဲ့တိုး ခုံခု့�ရသားည်း။ လူွတိုးလူ�းရေးရ�နှှင်းး�အတိုူ ရေးနးင်းးတိုက်းလူးသားည်း� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအစု��ရ အ�က်း�က်းတိုု��သားည်း ဗု�လူးခု���းရေးအးင်းး�နး�နှှင်းး� (ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသား)     

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးတိုု��အကြက်း� သားရေးဘးတိုူခု�မျိုးှတိုးခု့�သားည်း� �င်းးလူ�ံမျိုးူ၊ �င်းးလူ�ံစးခု���းနှှင်းး� 

�င်းးလူ�ံက်တိုုက်ဝတိုးအတိုု�င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးက်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒကု်� ရေးရ��ွ့��ံရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�မျိုးရှုဘ့ တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်�ု အရေးဖြခုခုသံားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

 နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�ည်းလူးခံု - (၂၁) ရးစ��င်းးလူ�ံ ၏ တိုတိုုယ်အစည်း�အရေးဝ� (၂၀၁၈ ခု�နှှစး၊ ဇူူလူုင်းးလူ ၁၁

-၁၆ ရက်း) တိုု��တိုွင်းး ရေးဖြ�းကြက်း�ခု့� ရေးသားး တို�းမျိုးရေးတိုးး က်းက်ွယ်းရေးရ�ဦး�စး�ခု���း ဗု�လူးခု���းမျိုးု�ကြိုက်း�မျိုးင်းး�ရေးအးင်းးလူုင်းး၏ 

မျိုးုနး�ခုွနး�မျိုး�း�တိုွင်းး  ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစး၊ လူက်းနက်းကု်�င်းး �ဋို�က်ခမျိုး�း�၏ ဇူးစးဖြမျိုးစးသားည်း က်ု�လူု�နးရေးခုတိုးတိုွင်းး ပြီးဗုတိုုသား်အစု��ရက် 

က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�ရေးသားး ရေးသားွ�ခုွ့အ��းခု���းရေးရ�စနစး၏ အက်��ု��က်း မျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်းဟု� ရေးဖြ�းကြက်း�ခု့�သားည်း။

၂ The Irrawaddy တိုွင်းး ရေးယ်းးရေးဘးမျိုးး မျိုးနးရှနး ရေးရ�သားး�ရေးသားး “ဗု�လူးခု���းရေးအးင်းး�နး� ရှု��း��ံ�ါ ရေးင်းွစက်�ူနှှင်း�း ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု� 

ကြိုက်း�ဝါဒ” သားတိုင်းး�ရေး�းင်းး��ါ� (၂၀၁၇ ခု�နှှစး၊ ဒးဇူင်းးဘးလူ ၈ ရက်း) https://burma.irrawaddy.com/opinion/

viewpoint/2017/12/ 08/147470.html; Channel FFE တိုွင်းး မျိုးူ�သားစး ရေးရ�သားး�ရေးသားး “ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု�ကြိုက်း�ဝါဒ 

ရှုသားလူး�၊ မျိုးရှုဘူ�လူး� အဖြင်းင်းး�အခု�ံ” သားတိုင်းး�ရေး�းင်းး��ါ� (၂၀၁၉ ခု�နှှစး၊ ကြသားဂ�တိုးလူ ၂၀ ရက်း) https://channelffe.

com/archives/1696. Journal of Federalism တိုွင်းး သားး�ဟုရေးသားွ�ရေးရ�သားး�ရေးသားး “ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု�ကြိုက်း�ဝါဒန့� မျိုး�က်း 

ရေးမျိုးှးက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုည်းရေး�းက်းရေးရ� ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးု�ဋို�က်ခ” ရေး�းင်းး��ါ� (၂၀၂၀ ခု�နှှစး၊ စက်းတိုင်းးဘးလူ ၁၉ ရက်း)
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မျိုး�း�က်ု�သားးရေးရ��ွ့ခု့�ပြီး�း� ယ်ရေးန�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� တိုည်းရေး�းင်းးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

လူက်းနက်းက်ု�င်းးခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�တိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးုနှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းး 

ဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�တိုု��က်ု� အးဏားခုံခု�က်းရေး��သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရေး�ါက်းရေး�ါက်းရေးရ�အတိုွက်း 

တိုက်းလူးသားည်း� အစု��ရအ�က်း�က်းက်ု� ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးလူးခု့�ကြက်သားည်း။ 

လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အ��းခု���းရေးရ�စနစးက်ု� အခု�နုးက်းလူ 

အ�ု�င်းး�အဖြခုး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ခြုံခု�ံင်း�ံ�ု�င်းး�ဖြခုး�ကြက်ည်း�လူ်င်းး လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရသားည်း� ၁၉၄၈ ခု�နှှစးမျိုးှ ၁၉၆၂ 

ခု�နှှစးအတိုွင်းး� �ါလူးမျိုးးနးဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစး၊ ၁၉၆၂ ခု�နှှစးမျိုးှ ၂၀၁၀ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� စစးတို�းအ��းခု���း 

သားည်း� စစးအ��းခု���းရေးရ�စနစး၊ ၂၀၁၀ ခု�နှှစးမျိုးှ ၂၀၂၀ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�ဖြ�ည်းသားူ� 

အစု��ရအ��းခု���းသားည်း� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

စစးတို�းက် တိုစးဖွဲ့နးအးဏားဖြ�နးသားုမျိုးး�ခု့�ပြီး�း� ဤစးတိုမျိုးး�ရေးရ�ရေးနခု�နုးတိုွင်းး စစးအ��းခု���းရေးရ�စနစးက်ု� 

ဖြ�နးလူည်းအသားက်းသွားင်းး�ရနး ကြိုကု်���မျိုးး�ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ နုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�၏�င်းးမျိုးဥ�ရေးဒ သုား��မျိုးဟု�တိုး မုျိုးခုင်းး 

ဥ�ရေးဒဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး လူွတိုးလူ�းရေးရ� 

ရပြီး�း�ခု�နုးမျိုးှစ၍ အးဏားတိုည်းခု့�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ (၃) ခု� (၁၉၄၇ ခု�နှှစး၊ ၁၉၇၄ ခု�နှှစး 

နှှင်းး� ၂၀၀၈ ခု�နှှစး) ရှုခု့�သားည်း။ ၁၉၄၇ ခု�နှှစးဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ အခု���း 

အဖြခုးအးဏားက်ု� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးအရ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အးဏား၊ အ��းခု���းရေးရ�အးဏားနှှင်းး� တိုရး� 

စးရင်းးရေးရ�အးဏားဟုူ၍ �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ��း�သားည်း�အဖြ�င်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ �ု�အးဏားမျိုး�း� 

က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ယ်ူနစးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ��း�သားည်း။ 

၁၉၇၄ ခု�နှှစး နှှင်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုု��သားည်း စစးအ��းခု���းရေးရ�က်းလူ 

အတိုွင်းး� စစးတို�း�ုနး�ခု���းမျိုးုရေးအးက်း ရေးရ��ွ့ခု့�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁၉၇၄ ခု�နှှစး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �ု�င်းး�ဖြခုး� 

က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�တုို�� မျိုးရှုသားရေးလူးက်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� စစးတို�းကြိုက်း�စု��ပြီး�း� ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးု 

လူွနးက့်ရေးသားး တိုစးဖြ�ည်းရေး�းင်းး အ��းခု���းရေးရ�စနစးက်ု� အရေးဖြခုခုံ�း�သားည်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးနှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုု��နှှင်းး� အသားွင်းးသားဏ္ဍးနးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� တိုူည်းရေးသားး 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု� �ါရှုရေးသားးးလူည်း� စစးတို�းအး�အခုွင်းး��ူ�ခုံအးဏားမျိုး�း� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း� 

အဖြ�င်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ ဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုက်ု�ခုက်းခု့ရေးအးင်းးလူည်း� ရေးရ��ွ့�း�သားည်း။ �ု�သားု�� 

စစးတို�းအးဏားခုု�င်းးပြီးမျိုး့ရေးရ�အတိုွက်း စနစးတိုက်�ရေးရ��ွ့�း�ရေးသားးးလူည်း� အတိုု�က်းအခုံနှု�င်းးင်းံရေးရ�

�ါတိုးကြိုက်း�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� အမျိုး��ု�သားး�ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအဖွဲ့ွ့�ခု���း (NLD) သားည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒရေးအးက်းတိုွင်းး က်�င်းး��ခု့�သားည်း� ၂၀၁၅ ခု�နှှစး ရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး ရေးသားးင်းးပြီး�ု�က်မျိုးး�ပြီး�ု� 

အနှု�င်းးရပြီး�း� အစု��ရဖွဲ့ွ့�နှု�င်းး ခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ရေးဝဖွဲ့နးမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုအခု��ု� 

က်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးခု့�သားည်း။ ၂၀၂၀ ခု�နှှစး ရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� ရေးနးက်းတိုဖွဲ့နးရေးသားးင်းးပြီး�ု� 

က်မျိုးး�ပြီး�ု�အနှု�င်းးရရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး အစု��ရဖွဲ့ွ့�ရနး ဖြ�င်းး�င်းးရေးနခု�နုး၌ မျိုးရေးမျိုး်းးလူင်းး��း�သားည်း� 

စစးတို�းအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� လူက်းရှုတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း အရေးမျိုးှးင်းးရေးခုတိုးသားု�� ဖြ�နးလူည်း 

က်�ရေးရးက်းသားွး�သားက့်�သားု�� ဖြဖွဲ့စးရေးန�ါသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး အ�ု���့က် အရေးက်းင်းး�တိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� လူက်းရှုစစးအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုသားည်း 

နှု�င်းးင်းံတိုစးဝှမျိုးး�ရှု ဖြ�ည်းသားူလူူ��တိုု��မှျိုး စစးအ��းခု���းရေးရ�အရေး�် က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� �နး�က်�င်းး 
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ရေးတိုးးလူှနးလူးကြက်ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်ခုင်းးအစု��ရ အ�က်း�က်းတိုွင်းး စစးတို�းက်ု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

လူက်းနက်းက်ု�င်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�က်သားး တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးခု့�ရးမျိုးှ 

ယ်ခု�အခုါတိုွင်းး စစးတို�းရေးတိုးးလူှနးသားည်း� ဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းသားူ�ဝနး�မျိုးး�မျိုး�း�သားည်း ယ်ခုင်းး 

မျိုးရှုခု့�ဖွဲ့ူ�ရေးသားး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အင်းးအး�စ�အသားစးမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး ရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးသားည်း။ �ု�အဖြ�င်းး 

ယ်ခုင်းးအစု��ရအ�က်း�က်းတိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုနး�တူိုည်းမျိုး်ရေးရ�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းး 

ဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�တိုု��က်ု� အးမျိုးခုံခု�က်းရေး��သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းက်းရေးရ�က်ု� ဗမျိုးး 

မျိုးဟု�တိုးရေးသားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�က်သားး အဓိုက်ရေးတိုးင်းး��ု�လူးခု့�ကြက်ပြီး�း� ဗမျိုးး 

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အမျိုး�း�စ�က် ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအရေးရ�က်ု�သားး အဓိုက်ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းး 

လူးခု့�ကြက်ရေးသားးးလူည်း� ယ်ခု�အခုါတိုွင်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�သားည်း အးဏားရှင်းးစနစးမျိုးှနး

သားမျိုး်�ရေး��းက်းရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရေး�်ရေး�ါက်းလူးရေးရ�ဟူုသားည်း� ဘ�ံရည်းမျိုးှနး�ခု�က်း 

�နး�တိုု�င်းးက်ု� �း�ရှုလူးကြက်သားည်း။ �ု��နး�တိုု�င်းးအတိုွက်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး ရေးတိုးးလူှနး 

ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ၂၀၂၀ ခု�နှှစး ရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့တိုွင်းး အနှု�င်းးရရှုခု့�သားည်း� လူှတိုးရေးတိုးး 

က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး  အးဏားရှင်းးစနစးမျိုးှနးသားမျိုး်က်ု��နး�က်�င်းးသားည်း� ရေးတိုးးလူှနးရေးရ� 

အင်းးအး�စ� အသားး�သားး�တိုု��၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အမျိုး��ု�သားး�ည်းညွှှတိုးရေးရ�

အတုို�င်းး�င်းးခံုရေးက်းင်းးစး (NUCC)၃ သားည်း �ု�အုမျိုးးမျိုးက်းကု်� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနုှ�င်းးရေးအးင်းး ကြိုကု်���မျိုးး� 

ရေးန�့က်းလူဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

“ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး”၊ “ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�” စသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းရေးရ�ရးရေးတိုးင်းး��ု� 

မျိုးုသားည်း မျိုးကြက်းရေးသား�ခုင်းးနှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးခု့�ရေးသားး ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�လူူသားုမျိုး�း�လူးက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� ရေးဖြ�း�ု�ရေး�ွ�ရေးနှွ�၊ရေးရ�သားး��ု��ခု�ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးု

မျိုး�း�ရှုလူးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အမျိုးှနးတိုက်ယ်းတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� တိုည်းရေး�းက်းရေးရ� 

က်ုစစက်ု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�က် လူွနးခု့�ရေးသားးနှှစးရေး�ါင်းး� 

မျိုး�း�စွးက်တိုည်း�က် စတိုင်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရေးတိုးင်းး��ု�လူးခု့�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှးတိုစးဘက်း 

တိုွင်းး စစးအးဏားရှင်းး အစု��ရက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံက်ု� စတိုင်းးရေးရ��ွ့ခု့�ခု�နုး၌ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူက်း 

နက်းကု်�င်းးရေးတိုးးလှူနးရေးရ�အဖ့ွွဲ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�စစးအးဏားရှင်းးရေးတိုးးလှူနးရေးရ�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�

သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုးူကြက်မျိုးး�တိုစးခု�ကု်� (၁၄) နှှစးကြက်း အခု�နုး 

ယ်ူပြီး�း� ရေးရ��ွ့ခု့�ကြက်သားည်း။၄ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစံနှုနး�မျိုး�း�စွး �ည်း�သားွင်းး�ရေးရ��ွ့�း�သားည်း� 

၃ အမျိုး��ု�သားး�ည်းညွှှတိုးရေးရ�အတိုု�င်းး�င်းးခုံရေးက်းင်းးစး (National Unity Consultative Council -NUCC) သားည်း ၂၀၂၁ 

ခု�နှှစး၊ ရေးဖွဲ့ရေးဖွဲ့းးဝါရးလူ (၁) ရက်းရေးန�တိုွင်းး ဖြဖွဲ့စးရေး�်ခု့�သားည်း� စစးတို�းအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုရေးနးက်း�ု�င်းး� ရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးရေးသားး 

အဖွဲ့ွ့�အစည်း�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း�  ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးခု�းတိုး (Federal Democracy Charter -FDC) က်ု� ရေးရ��ွ့က်း 

�ု�မှျိုးတိုစး�င်းး� ရေးတိုးးလှူနးရေးရ�အစု��ရတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� အမျိုး��ု�သားး�ည်းညှွှတိုးရေးရ�အစု��ရ (National Unity Government) 

က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။

၄ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ��ွ့ရေးရ�လူ��းင်းနး�စဉ်းသားည်း ၁၉၉၀ �ယ်းစ�နှှစးအရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�၌ 

စတိုင်းးခု့�ပြီး�း� ဒးမျိုးု�က်ရက်းတိုစး မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအဖွဲ့ွ့�ခု���း (Democratic Alliance of Burma-DAB) က် ဦး�ရေး�းင်းးခု့�သားည်း။ 

၁၉၉၄ ခု�နှှစးရေးနးက်း�ု�င်းး� တိုွင်းး DAB ဦး�ရေး�းင်းးခု့�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ မျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ��ွ့ရေးရ� 

လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ အမျိုး��ု�သားး�ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ (NCGUB) က် လူွ့ရေးဖြ�းင်းး�ရယ်ူခု့�ပြီး�း� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

��ံမျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ��ွ့အတိုည်းဖြ��ခု့� သားည်း။ ယ်င်းး� မျိုးူကြက်မျိုးး�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ (မျိုးူကြက်မျိုးး�) ရေးရ��ွ့ရေးရ�နှှင်းး� 

ည်ုုနှုင်းး�မျိုးုရေးက်းးမျိုးတိုး(FCDCC)က် ရေးရ��ွ့ခု့�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ(ဒ�တိုုယ်မျိုးူကြက်မျိုးး�)
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ယ်င်းး�ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုးူကြက်မျိုးး�က်ု� လူူ�ူ�နှိခုံယ်ူ�ွ့မျိုး�း� 

က်�င်းး��၍ အတိုည်းဖြ��ခု�က်း ရယ်ူ ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး� 

မျိုးရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစံနှုနး� အခု��ု�အသားွင်းးသားဏ္ဍနးအး�ဖြဖွဲ့င်းး�သားး �ါဝင်းးသားည်း� 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု�မူျိုး  စစးတို�းက် ၂၀၁၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး လူူ���နှိခုံယ်ူ�ွ့က်�င်းး��က်း 

အတိုင်းး�အဓိမျိုးမ ရေး�းက်းခုံအတိုည်းဖြ��မျိုးုမျိုး�း�ရယ်ူပြီး�း� စတိုင်းးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးလူးခု့�သားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးနှှင်းး�ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရ

စးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှု�င်းးင်းံ တိုည်းရေး�းက်းရေးရ�သားည်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း� 

မျိုး�း�၊အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးး�တို�းမျိုးရေးတိုးး (လူက်းရှု 

အးဏားသားုမျိုးး�သားည်း� စစးရေးက်းင်းးစး) က်ု�ယ်း၌က်လူည်း�  ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းးလူက်းခုံ�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံ

ရေးရ��နး�တိုု�င်းးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�သားွး�မျိုးည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

သားင်းး�ရေးလူ�းးနှု�င်းးမျိုးည်း� “ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစး”နှှင်းး� “ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး”နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဘ�ံနး�လူည်းမျိုးုနှှင်းး� 

ဘ�ံသားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း� မျိုးတိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးရေးသား�ဘ့ �က်းလူက်းရေးလူ�လူး၊ ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ� 

သားွး�ရမျိုးည်း� အရေးနအ�း�တိုွင်းးသားး ရှုရေးန�ါသားည်း။ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးနှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုု��က်ု� 

က်�င်းး�သား�ံ�ရးတိုွင်းးလူည်း� ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးသားး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဗဟုု� 

ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုနည်း�ရေးသားး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးဟုူ၍ ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ခုွ့ဖြခုး�ကြက်ည်း�နှု�င်းး 

သားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�တိုည်း�က်�င်းး ယ်ခုင်းးဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� 

က်�င်းး�သား�ံ�ရးမျိုးှ ရေးနးင်းးတိုွင်းး ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုနည်း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ယ်ခုင်းး 

ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုနည်း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုးှ ရေးနးင်းးတိုွင်းး ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

စနစးသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ� အစရှုသားည်း� ရေးခုတိုးက်းလူ 

ရေးနးက်းခုံအရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုအရေး�်မျိုးူတိုည်းပြီး�း� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ရေးခုတိုးအ�က်း�က်းက်�င်းး�သား�ံ�ခု့�ရေးသားး အ��းခု���းရေးရ�စနစးမျိုး�း�သားည်း 

ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း� ��ံစံသားးရှုခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုနည်း�ရေးသားး၊ တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအး�ရေးက်းင်းး�ရေးသားး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး လူ�ံရေးလူးက်းရေးသားး က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး� 

ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�တိုု��ရှုရေးသားး  ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးက်ု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင်းးအး�စ� 

မျိုး�း�က် တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ရေးတိုးင်းး��ု�လူးခု့�သားည်း။ ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�ရှု 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍသားည်း ယ်ခုင်းး�က်း�ု�၍မျိုး�း�ဖြ�း�လူးပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရက်သားး 

ယ်ခုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း� အးဏားအခု��ု�က်ု�လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်�င်းး�သား�ံ�လူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရ 

သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအး�ရေးက်းင်းး�ရေးသားး အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အုမျိုးးမျိုးက်း 

 အဖြဖွဲ့စး လူူသားုမျိုး�း�သားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ (မျိုးူကြက်မျိုးး�) သားည်း တိုစးခု� 

�က်းမျိုးက်ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံမျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ��ွ့ရေးရ�လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� နှှစးရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး အခု�နုးယ်ူရေးရ��ွ့ပြီး�း�မျိုးှ �ွက်းရေး�် 

လူးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  DAB က်ု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအင်းးအး� 

စ�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ၁၉၈၈ ခု�နှှစး၊ နှု�ဝင်းးဘးလူတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ NUGUB က်ု� ၁၉၉၀ ရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့၌ အနှု�င်းးရခု့�သားည်း� 

လူှတိုးရေးတိုးးက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�  ၁၉၉၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ FCDCC က် က်မျိုးက်�ဖြ��ပြီး�း� ရေးရ��ွ့သားည်း�  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံမျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ��ွ့ရေးရ�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းတိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး ခု�ခုံ ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း� 

မျိုး�း�၊ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအင်းးအး�စ�မျိုး�း�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�အဖွဲ့ွ့�ခု���း (WLB) �ါအဝင်းး အဖြခုး�လူူ��အသားင်းး� အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� �ါဝင်းး 

ခု့�ကြက်သားည်း။
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နှှင်းး�အည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အနးဂတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�ရေး�ွ�ရေးနှွ� ည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး 

အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးရနးရည်းရွယ်းပြီး�း�  ယ်ခု�သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�၌ 

က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း� “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်း (Foreign Affairs Federalism)” နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အရေးကြက်းင်းး�အရးအလူု�က်း ရေးရ�သားး� 

��တိုးရေးဝ�း�ရေးသားး သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�နှှင်းး� ရေး�းင်းး��ါ�မျိုး�း�အခု��ု�ရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်ခု�စးတိုမျိုးး� 

တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအတိုွက်း ရေးရ�သားး���တိုးရေးဝမျိုးုမျိုးရှု ရေးသား�သားည်းကု်� 

သားတုိုဖြ��မုျိုးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� �ု�အရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ကြိုကု်�တိုင်းးစဉ်း�စး��း�နှု�င်းးရနး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�ရှု နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��၏ 

အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�

ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းတွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းမုျိုး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ခ့ွုရေးဝရးတွိုင်းး  �ည်း�သွားင်းး� 

စဉ်း�စး�သားင်းး�သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးု အရေးန�း�တိုု��က်ု�လူည်း� 

အက်�ဉ်း�ခြုံခု�ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။
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၂.၁)	 သုုကျေးတသုနိစ်�တမ်း်�၏	ရည််ရွ�်ချုး�်

 ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးရေး�်�ွနး�လူးရေးရ�

အတိုွက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးတိုု��က်ု� လူု�လူး�သားည်း���ဂုု�လူးမျိုး�း�နှှင်းး� အင်းးအး�စ� 

အသားး�သားး�တိုု��က် ရးစ�နှှစးတိုစးခု�နး��ါ� နည်း�လူမျိုးး�မျိုး��ု�စ�ံအသား�ံ�ဖြ��၍ ရေးတိုးင်းး��ု�တိုု�က်း�ွ့ဝင်းးလူးခု့� 

ကြက်သားည်း။ သားု��ရေးသားးး NCA စးခု���းဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း� စတိုင်းးရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းး 

သားည်း�အခု�နုးမျိုးှစ၍သားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရေးကြက်းင်းး�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုစးဝှမျိုးး� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� 

ရေး�ွ�ရေးနွှ�ရေးရ�သားး� ဖွဲ့လှူယ်းမုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းခွုင်းး�ရုှလူးသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း�၊ သားက်း�ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရးအလူု�က်း အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးု 

��ံစံမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း� သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�အခု��ု� ��ံနှှု�း��တိုးရေးဝမျိုးုမျိုး�း� ရှုလူး 

သားည်း။ �ု�ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�တိုွင်းး  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အနးဂတိုး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရးတွိုင်းး အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးရနးရည်းရွယ်းပြီး�း�  ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ 

မျိုး�း�ရှု ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�တိုု��က်ု� သားက်း�ု�င်းးရး 

က်ဏ္ဍ/အရေးကြက်းင်းး�အရးအလူု�က်း မျိုးည်း�သားု��က်�င်းး�သား�ံ�နှု�င်းးကြက်သားည်းက်ု� တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�ရေးရ�သားး�စဉ်း 

က်းလူနှှင်းး� ရေးရ�သားး�ပြီး�း�ခု�နုးတိုု��တိုွင်းး  မျိုးရှုရေးသား�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

လူွနးခု့�ရေးသားး �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� က်မျိုးားတိုစးဝှမျိုးး� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့တိုု��တိုက်းမျိုးုနှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံအတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ��ု�င်းးရးဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုအခု��ု�ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံသားည်း အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နည်း�တူို က်မျိုးားနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းရမျိုးုမျိုးှး ယ်ခုင်းး�က်း�ု�၍ 

မျိုး�း�လူးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အဓိုက်ရေး�းင်းးရွက်းလူးခု့�ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍသားည်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းးသားး ရှုခု့�သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ခုွင်းး�နှှင်းး� ခု���း�ု�ခုွင်းး�တိုု��သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

တိုွင်းးသားးရှုပြီး�း� သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 
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ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း�က်းတိုွ့ 

အက်��ု��က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရှုဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�၏ အကြိုက်း�အက်�ယ်းက်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးခု့� 

ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း က်ခု�င်းးဖြ�ည်းနယ်းရှု ဖြမျိုးစး��ံစးမျိုးံက်ုနး��ု�င်းးရး 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းနှှင်းး� က်ရင်းးဖြ�ည်းနယ်းရှု ရေးရက်းတိုးတိုည်းရေး�းက်းရေးရ��ု�င်းးရး နး�လူည်းမျိုးု 

စးခုွနးလူှးတိုု��က်ု� ဖြ�ည်းသားူလူူ��နှှင်းး� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး�တိုု�င်းး�င်းး ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ သားက်း�ု�င်းး 

ရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု���း�ု�ခု့�ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရှု ဖြ�ည်းသားူ 

မျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုစးဝှမျိုးး�ရှုဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�က် က်နး�က်ွက်းခု့�ကြက်သားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း လူွတိုးလူ�းရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

သားရေးဘးတိုူ စးခု���းအခု��ု� ခု���း�ု��း�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း ယ်ခုင်းး�က်း�ု�မျိုး�း�လူး 

သားည်း။ �ု�မျိုး�း�ဖြ�း�လူးရေးသားး က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း တိုစးဘက်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအတိုွက်း အခုွနး 

အရေးက်းက်းမျိုး�း�ရရှုရေးစဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံသားး�မျိုး�း�အတိုွက်း ရေးစ��နှုနး�သားင်းး�ရေးသားး က်�နး�စစည်းမျိုး�း�ရေးရွ� 

ခု�ယ်းစး�သား�ံ�နှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း�ရေးက်းင်းး�က်��ု�မျိုး�း� ရရှုရေးစနှု�င်းးသားက့်�သားု�� အဖြခုး�တိုစးဘက်းတိုွင်းး 

စး�ဝင်းးလူးရေးသားး က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�အရေး�် စနစးတိုက်�စုစစးသားည်း� စနစးမျိုးရှုလူ်င်းး  ဖြ�ည်းသားူလူူ�� 

အတိုွက်း က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး ရေးဘ�အနှတရယ်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ယ်ူရေး�းင်းး 

လူးနှု�င်းးသားည်း။ အ�ု��ါ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးက်းင်းး�က်��ု�မျိုး�း�က်ု� မျိုး်ရေးဝခုံစး�ခုွင်းး� 

ရှုရေးရ�နှှင်းး� ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးခု�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဘ�အနှတရယ်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� 

�ူ�ရေး�ါင်းး�ဖွဲ့ယ်းရှး�နှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးခု�တိုည်း�က်သားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

က်ုစစအး�လူ�ံ�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး��က်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးတိုွင်းး အခုနး� 

က်ဏ္ဍတိုစးခု�ရှုရနး လူု�အ�းလူးသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးည်း� အနးဂတိုးဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး� 

�း�ရနး လူု�အ�းလူးသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� သားုရှုနး�လူည်းနှု�င်းးရနးနှှင်းး� အနးဂတိုး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ရး 

တိုွင်းး အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးရနး ရည်းရွယ်း�ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

အခုနး� က်ဏ္ဍမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ မျိုးည်းသားု��ရှုသားည်းနှှင်းး� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး မျိုးည်းသားု�� 

က်�င်းး�သား�ံ�ရေးနသားည်းတိုု��က်ု� သားုရှုနှု�င်းးရနး နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးမျိုးုမျိုး�း�အတိုွက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ 

အခု��ု� (အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ က်ရေးနဒါနှှင်းး� အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်း) ကု်� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ပြီး�း� ဖြ�ည်းတွိုင်းး� 

ဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးမျိုးုမျိုး�း�အတိုွက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ� အရေးဖြခု 

အရေးနမျိုး�း�ကု်� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ရေးရွ�ခု�ယ်း�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း မျိုးည်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� ရှု 

သားည်းက်ု�လူည်း� သားုရှုနှု�င်းးရနး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 
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အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါသား�ရေးတိုသားနရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတိုွက်း ရေးအးက်း�ါအဓိုက်က်�ရေးသားး 

သား�ရေးတိုသားနရေးမျိုး�ခုွနး�မျိုး�း� က်ု� ရေးမျိုး�ဖြမျိုးနး��း��ါသားည်း။ 

၁) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�သားည်းမျိုးှး အဘယ်းနည်း�။ 

၂)   ရေးရွ�ခု�ယ်း�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး  လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� မျိုးည်းသားု��ဖြ�ဌားနး��း�သားနည်း�။  �ု�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း 

မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအရေး�် 

မျိုးည်းသားု�� သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားနည်း�။ 

၃)  ရေးရွ�ခု�ယ်း�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ရှု ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

မျိုး�း�တိုွင်းး  (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး) မျိုးည်းသားု���ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားနည်း�။  

၄) နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားယ်းရေးရ��ု�သားည်းမျိုးှး အဘယ်းနည်း�။ 

၅)  နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ရေးရွ�ခု�ယ်း�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးငံ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း မျိုးည်းသားု���ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားနည်း�။ 

၅)  အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး၊ အ�ူ� 

သားဖြဖွဲ့င်းး�  နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းး

ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ မျိုးည်းသားည်း�အရးမျိုး�း�ကု်� �ည်း�သွားင်းး�စဉ်း�စး�သားင်းး�သားနည်း�။ 

၆)  နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုအ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�  

အစု��ရအရ�းရ�း  အကြက်း�ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�က်ုစစနှှင်းး�အတိုူ သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရမျိုး�း�က် ၎င်းး� 

တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�က်�င်းး�သား�ံ�ရး၌ က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး 

ရှုုရေး�းင်းး�မျိုး�း� မျိုးည်းသားု���ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�နှု�င်းးသားနည်း�။

၂.၂)	 သုုကျေးတသုနိနိည််�နိ�၊	သုုကျေးတသုနိလွှာွမ်း်�ခြုံချု��မ်းုနှှင််�	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�

ဤသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�က်ု� ရေးရ�သားး�ဖြ��စ�ရးတိုွင်းး လူု�အ�းရေးသားး အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း� 

အတိုွက်း ရေးရ�သားး���တိုးရေးဝ�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

စးအ��းစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�၊ အစးရင်းးခုံစးမျိုး�း�၊ ရေး�းင်းး��ါ�မျိုး�း�နှှင်းး� သားတိုင်းး�မျိုး�း�က်ု� အဓိုက်မျိုးှးဖြင်းမျိုးး� 

က်ု��က်း��း��ါသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ENAC မျိုးှ ��တိုးရေးဝ�း�ရေးသားး “အနးဂတိုး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်း

ရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းက်းရးတိုွင်းး အရေးဖြခုခုံသားင်းး�ရေးသားး က်ဏ္ဍအလူု�က်း မျိုးူဝါဒအကြံက်ံဖြ��ခု�က်းမျိုး�း� 

(မျိုးူကြက်မျိုးး�မျိုး�း�) စးအ��း�ါ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း� (မျိုးူကြက်မျိုးး� 

မျိုး�း�) က်ု�အရေးဖြခုခုံပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ� 

�း��ါသားည်း။ (ရေးနးက်း�က်းတိုွ့ -၁ ရှုု)  ဤစးတိုမျိုးး�အတိုွက်း ရေးရ�သားး��း�သားည်း� ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

ဖြဖွဲ့စးရ�းအတိုွက်း လူု�အ�းရေးသားးအခု�က်းအလူက်းအခု��ု�က်ု� သားက်း�ု�င်းးရးရေးဒသားမျိုး�း�နှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရး 

တိုးဝနးရှုသားူမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း�က်းနှွယ်းသားူမျိုး�း�အး� က်ွင်းး��င်းး�ရေးလူ�လူးပြီး�း� ရေးတိုွ���ံရေးမျိုး�ဖြမျိုးနး� 

ရနး ရည်းရွယ်းခု့�ရေးသားးးလူည်း� က်ု�ဗစး-၁၉ က်ူ�စက်းရေးရးဂါ���ံ�ွး�မျိုးု အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 



16

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး တို�းမျိုးရေးတိုးးက် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏား သားုမျိုးး�ယ်ူဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးရေး�်လူးသားည်း� က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ��ု�င်းးရး အရေးဖြခုအရေးနအရ�းရ�းတိုု�� 

ရေးကြက်းင်းး� လူု�အ�းရေးသားးအခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�အတိုွက်း က်ွင်းး��င်းး�ရေးလူ�လူး၊ ရေးက်းက်းယ်ူမျိုးုမျိုး�း� 

မျိုးဖြ��နှု�င်းးခု့�ရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�သားည်း အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးတိုွင်းး က်ု�ယ်းတိုု�င်းး 

ရေးက်းက်းယ်ူသားည်း� မျိုးူရင်းး�သား�ရေးတိုသားန�က်း ရေးရ�သားး���တိုးရေးဝ�း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး စးအ��းစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး စးအ��းစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� စး��ွ့�ု�င်းးဖြ�နးလူည်းရေး�ါင်းး�စ�းသား�ံ�သား�းမျိုးုမျိုး�း� (desk 

review) က်ု� အဓိုက်ဖြ��လူ��းက်း ရေးရ�သားး�ဖြ��စ��း�သားည်း� တိုစး�င်းး�ခုံသား�ရေးတိုသားန (secondary 

research) နှှင်းး� အရည်းအရေးသားွ�အရေးဖြခုခုံသားည်း� သား�ရေးတိုသားန (qualitative research) ဖြဖွဲ့စး�ါသားည်း။ 

ဤသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး ရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးမျိုးုအတိုွက်း ရေးရွ�ခု�ယ်း 

�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏား�ု�င်းးရး 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ 

အဖြခုး�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�) �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု၏ အး�သားးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

��ံစံမျိုး�း�နှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုု��တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍအရေးရ��ါမျိုးုမျိုး�း� စသားည်းတိုု��နှှင်းး��တိုးသားက်း၍  သားုသားင်းး�သားု�ု�က်းသားည်း� 

အဓုိက်အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ကု်� လွူမျိုးး�ခြုံခု�ံတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရတိုု��အကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အးဏားမျိုး�း� 

နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အးဏားမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးု��ံစံမျိုး�း�၊ အး�သားး�ခု�က်းနှှင်းး� 

အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးငံ်း၏ အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းးလူည်း� �ည်း� 

သားွင်းး�စဉ်း�စး�နှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံမျိုး�း�ကု်� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း� 

�ါသားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံလူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း တိုက်းလူးသားည်း� အစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��က်ု� 

ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးလူးခု့�သားည်း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�အခု��ု�နှှင်းး� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� �ယ်းစ�နှှစးရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး အ��းခု���းလူးခု့�သားည်း� စစးအစု��ရက်ု� �နး�က်�င်းး�ရေးတိုးးလူှနး 

သားည်း� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအင်းးစ�အခု��ု�တိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ တိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုည်း 

ရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုခု့�သားည်း။  �ု��ဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးု ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး 

ရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�သားည်း အရေးရ��ါရေးသားးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� ရှုခု့�သားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး 

နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းကု်�င်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� 

အစည်း�မျိုး�း�၏ �ုနး�ခု���းနယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး 

ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� အးဏားရအစု��ရတိုု��၏ ရေးရး�ွမျိုးး�အ��းခု���းသားည်း� နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း� 
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တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုခု့�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း� 

က်ု� ရှးရေးဖွဲ့ွရယ်ူရနး အခုက်းအခု့မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�တိုွင်းး လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းးမျိုးုအခု��ု�က်ု�သားး ရေးလူ�လူး 

တိုင်းးဖြ��း�ပြီး�း�  စစးအစု��ရအ�က်း�က်းက်ု� �နး�က်�င်းးရေးတိုးးလူှနးလူးခု့�ကြက်ရေးသားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအင်းးအး�စ�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း� 

အခု��ု�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍ 

မျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�ရေးရ�သားး�နှု�င်းးဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု� အသားုရေး��လူု��ါသားည်း။

ဤသား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး အခုနး� (၆) ခုနး��ါဝင်းးသားည်း။ အခုနး� (၁) တိုွင်းး သား�ရေးတို 

သားနစးတိုမျိုးး��ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� အက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ပြီး�း� အခုနး� (၂) တိုွင်းး သား�ရေးတို 

သားနရည်းရွယ်းခု�က်း၊ သား�ရေးတိုသားနနည်း�နး၊ လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးုနှှင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံတိုု��က်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

အခုနး� (၃) တိုွင်းး ရေးရ�သားး��း�ပြီး�း�ရေးသားး သား�ရေးတိုသားနမျိုး�း�က်ု� ဖြ�နးလူည်းသား�ံ�သား�း�း�ပြီး�း� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

�ည်းရှင်းး အခု��ု�၏ ရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� သား�ံ�သား�းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ��းမျိုးံရေး�ါင်းး�စ�းသား�ံ�သား�း 

�း��ါသားည်း။ �ု��ရေးနးက်း အခုနး� (၄) တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးမျိုးုအတိုွက်း ရေးရွ�ခု�ယ်း 

�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ယ်င်းး� 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�း 

ရေးလူ�လူးမျိုးုအတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်းနှှစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေးကြက်းင်းး�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ အခုနး� (၅) တိုွင်းး သား�ရေးတိုသားနရေးတိုွ�ရှုခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ရေး�ါင်းး�စ�းသား�ံ�သား�း 

�း�ပြီး�း� မျိုးူဝါဒအကြံက်ံဖြ��ခု�က်းအခု��ု�က်ု� ရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ �ု��ရေးနးက်း အခုနး� (၆) 

တိုွင်းး သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�က်ု� နုဂ�ံ�ခု���းတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ 
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၃.	၁)	 နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�	ဖွဲ့�်ဒါရ�်	(Foreign	Affairs	Federalism)	

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ နုှ�င်းးငံ်းတိုစးနုှ�င်းးငံ်း၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�့တွိုင်းး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ)  အစု��ရအရ�းရ�းမျိုး�း�အကြက်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�/တိုးဝနးမျိုး�း�က်ု� 

ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�ပြီး�း� ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� (foreign 

affairs powers) က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်း/ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဟု��ု�ရးတိုွင်းး အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အရေး�်�း�ရှုရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးဖြခုင်းး�ကု်�ရည်းညွှှနး�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� စးခု���းမျိုး�း� ခု���း�ု� 

ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ��း�ရှုဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး� 

ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုတိုု��က်ု� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက်းက်ွယ်းရေးရ�နှှင်းး� လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ� အစရှု 

သားည်း�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း� �ါဝင်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

နှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

မျိုး�း�လူည်း� ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးသားည်းက်ု�ရေးတွို�ရနှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်း (Foreign Affairs Federalism) 

အရေးကြက်းင်းး�အရးက်ု� စးတိုမျိုးး�နှှင်းး�ရေး�းင်းး��ါ�မျိုး�း�ရေးရ�သားး���တိုးရေးဝဖြခုင်းး�၊ ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြင်းင်းး�ခု�ံဖြခုင်းး� 

တိုု��က်ု�  နှု�င်းးင်းံတိုက်းရှု ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး ရေးလူ�လူးသား�ံ�သား�းသားူမျိုး�း�အကြက်း� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံ 

ဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�သားည်း� စနစး 

က်ု� ရည်းညွှှနး�သားည်း။   

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

သံားတိုမျိုးနးခုင်းး�ဖြခုင်းး�သားည်း အဓုိက်က်�ရေးသားးလူ��းင်းနး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားမုျိုး�င်းး�ရေးကြက်းင်းး�အရ ရေးလူ�လူး 

ကြက်ည်း�လူ်င်းး အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

�က်း�ံရေးရ�/နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး သားံတိုမျိုးနးခုင်းး�ဖြခုင်းး�က်ု� 

ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံ၏ ဗဟုု�အစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�၏ က်ု�ယ်းစး� 
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ရေး�းင်းးရွက်းရေးလူ�ရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� က်မျိုးားတိုစးဝနး�စတိုင်းး 

ဖြဖွဲ့စးရေး�်ခု့�သားည်း� အရေးဖြခုအရေးနနှှစးရ�း (နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အတိုွင်းး�ရှု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�စ�မျိုး�း�က် 

ကု်�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခွုင်းး�နှှင်းး� လွူတိုးလူ�းရေးရ�တုို��အ�ါအဝင်းး ၎င်းး�တုို��၏အခွုင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�ကု်� အခုု�င်းးအမျိုးး 

ရေးတိုးင်းး��ု�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်မျိုးားလွူမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမုျိုးဖြဖွဲ့စးစဉ်းမျိုး�း� စတိုင်းးလူးဖြခုင်းး�) တုို��နှှင်းး�အတူို၅ နုှ�င်းးငံ်း 

တိုက်းရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� အ�ူ�ဖြ��ရေးလူ� 

လူးခု့�သားည်း� �ည်းရှင်းးအခု��ု�၆က် စတိုင်းးရေးရ�သားး�ခု့�ရးမျိုးှ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး �ု�အရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ရေးဖြ�း�ု�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု �ု�ရှုလူးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုသားည်း အစ�ု�င်းး�တိုွင်းး မျိုးရှုသားရေးလူးက်း နည်း�ခု့�သားည်း�အဖြ�င်းး �ု�သားု�� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း 

ဖြခုင်းး�အရေး�် ဗဟုု�အစု��ရက် မျိုးလူု�လူး�ကြက်ရေးသားးးလူည်း� ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရး 

မျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးမျိုးုသားည်း ယ်ခုင်းး�က်း �ု�မျိုး�း�လူးသားည်း�အဖြ�င်းး �ု�သားု���ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုအရေး�် ဗဟုု�အစု��ရ၏ လူက်းခုံနှု�င်းးမျိုးုမျိုးှးလူည်း� �ု�မျိုး�း�လူးသားည်းက်ု�လူည်း� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

�ု��သားု�� အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု� ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး �ါဝင်းး�တိုးသားက်းဖြခုင်းး�က်ု� ယ်ှဉ်းတိုွ့ 

သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (Para-diplomacy) ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ‘အရေးသား�စး�သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (micro- 

diplomacy)’ ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစး၏သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (constituent diplomacy) 

ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးခု်ရေးဝ်ကြက်သားည်း။၇ ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးဟု��ု�ရးတိုွင်းး စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး� ရေးက်�းး 

လူွနးသားည်း�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်း (extra-jurisdictional activity) နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး သားရေးဘးတိုရး� 

�ါဝင်းးသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ ယ်ူနစးတိုစးခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�သားည်း ဥ�ရေးဒအရရရှု�း�သားည်း� ၎င်းး�၏စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�/ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (de 

jure jurisdiction) က်ု� ရေးက်�းးလူွနးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး  ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးအရေးဖြခုအရေးနအရ ရှုရေးန 

သားည်း� ၎င်းး�၏အးဏား (de facto power) က်ု� တိုု��ခု�့�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၈

ယ်ဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးက်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း� အတိုု�င်းး�အတိုးသားည်း 

သားက်း�ု�င်းးရး အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံရေးရ� 

၅  Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: concept and the context. India Quarterly, 73(4), 

375-394.

၆ နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ရေးရ�သားး�ခု့�ရေးသားး အရေးစး�ု�င်းး� �ည်း 

ရှင်းးမျိုး�း�မျိုးှး Panayatos Soldatos, Ivo Duchacek and John Kincaid တိုု��ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ Panayatos Soldatos 

သားည်း က်ရေးနဒါ�ည်းရှင်းးတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ၎င်းး�က် ‘ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�ဖြခုင်းး�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး 

စည်း�လူ�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ုရေးရးက်းဖြခုင်းး�က်ု� �ု�မျိုးု�တိုု��တိုက်းရေးစသားည်း” ဟု� �ု�ခု့�သားည်း။ Ivo Duchacek နှှင်းး� John Kincard တိုု�� 

သားည်း အရေးမျိုးရုက်နး�ည်းရှင်းးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း�ပြီး�း� ၎င်းး�တုို��က်မူျိုးဝါဒနှှင်းး� ဇူးတိုးရေးက်းင်းးမျိုး�း�အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့စးရေးနဖြခုင်းး� (segmentation 

of policies and actors) သားည်း ဒးမျိုးု�က်ရေးရစး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအး�လူ�ံ�၏ သားရေးဘးသားဘးဝဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအး�လူ�ံ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး သားဘးဝက်�သားည်း။” ဟု� �ု�ခု့�သားည်း။ 

၇ Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in 

international affairs. Routledge. 

၈ Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: concept and the context. India Quarterly, 73(4), 

375-394.
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စနစးအရေး�်တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဗဟုု�အစု��ရ နှှင်းး� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�အကြက်း� အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံ

အရေး�်တွိုင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ လူူမုျိုး-ယ်ဉ်းရေးက်��မုျိုး�ု�င်းးရး ဇူးတုိုသားည်းမျိုး�း�ရုှသားည်း� အဖ့ွွဲ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး��ု�င်းးရးရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးု ရှုဖြခုင်းး�/

မျိုးရှုဖြခုင်းး�အရေး�်တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံနယ်းမျိုးုတိုး၏ အဖြခုး�တိုစးဘက်း 

တိုွင်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�တိုွင်းး တိုူည်းရေးသားးတိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�လူူမျိုး��ု� 

မျိုး�း� ရှုဖြခုင်းး�/မျိုးရှုဖြခုင်းး�အရေး�် တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� မျိုးူတိုည်းနှု�င်းးသားည်း။၉ �ည်းရှင်းးတိုစးဦး�က် ယ်ှဉ်းတိုွ့ 

သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးက်ု� အမျိုး��ု�အစး� (၃) မျိုး��ု� ခုွ့ဖြခုး�ဖြ��း�သားည်း။၁၀ ��မျိုးတိုစးခု�မျိုးှး နယ်းစ�း ဖြဖွဲ့တိုး 

ရေးက်�းး ရေးဒသားတွိုင်းး�ယှ်ဉ်းတ့ွိုသံားတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (cross-border regional paradiplomacy) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

��ဝးတိုည်းရေးနရးနး�စ�းမျိုးုနှှင်းး� ဘ�ံဖြ�ဿနးမျိုး�း�၏ သားရေးဘးသားဘးဝနှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးမျိုးု 

အလူး�အလူးမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းး �က်းသွားယ်းရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမျိုး�း�ကု်� ရည်းညှွှနး�သားည်း။ 

�ု�သားု�� �က်းသားွယ်းရေး�းင်းးရွက်းရးတွိုင်းး စနစးတိုက်��း�ရှုသားည်း� �က်းသားွယ်း ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� 

အဖြ�င်းး အလူွတိုးသားရေးဘး �က်းသားွယ်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�လူည်း� �ါဝင်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- အရေးမျိုးရုက်နး-

က်ရေးနဒါနှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နး-မျိုးက်စူးနယ်းနုမုျိုးတိုးတိုစးရေးလူ်းက်းရုှ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်း 

အ��းခု���းရေးရ�မှျိုး��မျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအကြိုက်း�အက့်နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ မျိုးက်စူးကု်� ဖြ�ည်းနယ်း 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ��ံမျိုးှနး�ု�းသားး�အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�က်�င်းး��က်း စွမျိုးး�အင်းး၊ 

ရေးဂဟုရေးဗဒ၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးှ�ဖွဲ့လူှယ်းဖြခုင်းး�၊ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနံမျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး နှှစးဘက်း 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� ခု���း�ု�က်း အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးကြက်သားည်း။  ဒ�တိုုယ်တိုစးခု�မျိုးှး နှု�င်းးင်းံ 

ဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးရေးဒသားတိုွင်းး� ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (trans-regional paradiplomacy) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

နယ်းစ�းခု�င်းး��ုစ�းမျိုးု မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း�  နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးုတိုးရေး�ွနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

ဖြဖွဲ့စးကြက်ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�အကြက်း� ခု�တုိုး�က်းမျိုးုနှှင်းး� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� 

ရည်းညွှှနး�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ အက်��ု�စး��ွး�က်ု� က်ု�ယ်း 

စး�ဖြ��ရနးအတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုကြက်သားည်း။  

တိုတိုုယ်တိုစးခု�မျိုးှး က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရးယ်ဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး (global paradiplomacy) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� လူ��းင်းနး��ု�င်းး��ု�င်းးရးခု�တုိုး�က်းမျိုးုဖြဖွဲ့စးပြီး�း� က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရး ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုအရ အဖြ�ည်း 

ဖြ�ည်း�ု�င်းးရး အဖြ�နးအလူှနးမျိုးးခုု�အး��း�ရမျိုးုက်ု� �ု�မျိုးု�သားုဖြမျိုးင်းးလူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး်က်မျိုးား�နှု�င်းးင်းံအသားး�သားး� 

၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�အကြက်း� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ စက်းမျိုးုလူက်းမျိုးု၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု 

�ု�င်းးရး ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ ဗဟုု�အစု��ရ အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� 

ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရည်းညွှှနး�သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏  ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး  လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်းလူည်း�  အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုနှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ရင်းး�နှှး� 

ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ� အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�ရရှုရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု၊ �ည်းရေးရ�နှှင်းး� နည်း��ည်း�ု�င်းး� 
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ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� �ူရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ� အစရှုသားည်း� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ� 

�ု�င်းးရးက်ုစစမျိုး�း�က်ု�သားး အဓိုက်�း�သားည်း� ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးမျိုးှသားည်း ဗဟုု�အစု��ရက် ရေးဖွဲ့းး��တိုး 

ဖြ�သားသားည်း� ဇူးတိုုသားည်းနှှင်းး� တိုမျိုးူ�ူ�ဖြခုး�သားည်း� ဇူးတိုုသားည်းက်ု� ��တိုးရေးဖွဲ့းးဖြ�သားသားည်း� သားရေးဘး 

ရေး�းင်းးသားည်း� ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးတိုု��က်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�လူည်း� ရှုလူးသားည်း။၁၁ ��မျိုးယ်ှဉ်းတိုွ့ 

သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး��ံစံက်ု� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးက်းလူတိုွင်းး ရေးတိုွ�ရမျိုး�း�သားည်း။ ဒ�တိုုယ်��ံစံနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

�င်းးရှး�ရေးသားး သားးဓိက်တိုစးခု�မျိုးှး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံရှု က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၊ ဘယ်းလူဂ� းယ်မျိုးးနှု�င်းးင်းံရှု 

ဖွဲ့လူနးဒါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� စ�ုနးနှု�င်းးင်းံရှု က်က်းတိုလူု�နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��၏ ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း� (�ည်းရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု၊ ဘးသားးစက်း�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုဖွဲ့ူလူ�ံရေးရ�အစ 

ရှုသားည်း� က်ဏ္ဍမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�) ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး �ည်းရှင်းးအခု��ု�က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရး 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အမျိုး��ု�အစး�နှှစးမျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� ခုွ့ဖြခုး�ရှုုဖြမျိုးင်းးကြက်သားည်း။၁၂ တိုစးမျိုး��ု�မျိုးှး နှု�င်းးင်းံ 

တိုစးခု�၏ စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမုျိုးရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မုျိုးနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး "အ�င်းး�နုမျိုးး�နုှ�င်းးငံ်းရေးရ� (low politics)" 

�ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး အဖြ�နးအလူှနး 

ဖွဲ့လှူယ်းမုျိုးမျိုး�း�ကု်� အဓုိက်လူ��းရေး�းင်းးသားည်း။ ရေးနးက်းတိုစးမျိုး��ု�မှျိုးး နုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�၏ လူ�ခံြုံခု�ံရေးရ�နှှင်းး� ရှင်းးသားနး 

ရ�းတိုည်းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး "အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ� (high politics)" �ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး 

ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� သားံတိုမျိုးနးအ�င်းး�အတိုနး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�တိုု��နှှင်းး� အဓိုက်သားက်း�ု�င်းးသားည်း။ အခု���း 

အဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�၏ ဗဟုု�အစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တွိုင်းး ၎င်းး�၏ အဖ့ွွဲ့�ဝင်းး 

ယ်ူနစးမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��ဖြခုင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုး��း�မျိုးုမျိုးဖြ��ဖြခုင်းး�သားည်း အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�၏ ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းအမျိုး��ု�အစး�နှှင်းး�လူည်း� �က်းစ�းမုျိုးရုှနုှ�င်းး�ါသားည်း။ နုှ�င်းးငံ်း၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒတွိုင်းး 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း�အး� သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� အတိုုအလူင်းး� ရေး���း� 

ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံ၏ ဗဟုု�အစု��ရသားည်း အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�က် “အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး� 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�” �က်း “အ�င်းး�နုမျိုးး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�” သားရေးဘးရေး�းင်းးသားည်း� ယ်ှဉ်းတိုွ့သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး လူ��း 

ရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု�ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး  အး�ရေး��ဖြခုင်းး��ု�ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� မျိုးည်း�သားည်း�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း� 

နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အဖြမျိုးင်းးအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုသားည်း။ �ည်းရှင်းးအခု��ု�က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�သားး အ�းနှှင်းး��း�သားင်းး�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး 

က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားအဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုး 

သားင်းး�သားည်းဟု� ရေးဖြ�း�ု�မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားက့်�သုား�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်း နယ်း 

နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��က်လူည်း� က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်း�းရှုသားည်း�အးဏားအဖြဖွဲ့စး  သားတိုးမျိုးှတိုးသားင်းး�သားည်းဟု� 

ရေးဖြ�း�ု�မျိုးုမျိုး�း� ရှုရေးန�ါသားည်း။  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း� �ါဝင်းး 

�တိုးသားက်းမျိုးု မျိုးရှုသားင်းး�ဟုူသားည်း� အဖြမျိုးင်းးနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ Baasch နှှင်းး� Prakash တိုု��က် အရေးကြက်းင်းး� 

၁၁ Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: lessons from the developed world. The 

Hague: Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.

၁၂ Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. Publius: the 

journal of federalism, 14(4), 5-31.
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ဖြ�ခု�က်းအခု��ု�ရေး��သားည်း။၁၃ ��မျိုးတိုစးခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း အခုင်းး�အက်�င်းး� 

တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရနး အရည်းအခု�င်းး� မျိုးဖြ�ည်း�ဝဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ကု်စစမျိုး�း�တွိုင်းး ရေးရှရှည်းတိုည်းတံို�သားည်း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမှျိုး ရရုှ 

နှု�င်းးသားည်း� သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်း၊ က်ွမျိုးး�က်�င်းးမျိုးုနှှင်းး� ယ်နှတရး�မျိုး�း�မျိုးရှုရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

အ�ု��ါအး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုသားည်း 

တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က်ု� အရှက်းရရေးစပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု�လူည်း� �ုခုု�က်းနှု�င်းး�ါသားည်း။ ဒ�တိုုယ်အခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� မျိုးသားုဖြခုင်းး�နှှင်းး� အရေးတိုွ�အကြံက်�ံမျိုးရှုဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံ၏မျိုးဟုးမျိုးုတိုးမျိုး�း�က်ု� 

အမျိုး�က်းရေးဒါသား�ွက်းရေးစနှု�င်းးပြီး�း� �ု�မျိုးု�က်ွမျိုးး�က်�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းနှှင်းး� 

ဦး�စး�ရေး��ခု�က်းမျိုး�း�ကု်� �ုခုု�က်းရေးစနုှ�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ရနးလုူ�ရေးသားးနုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံ 

ရေးရ�က်ု�လူည်း� �ု�မျိုးု��ု��ရွး�သားွး�ရေးစနှု�င်းးသားက့်�သားု�� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ခုက်းခုက်းခု့ခု့တိုည်း 

ရေး�းက်း�း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု�လူည်း� �ုခုု�က်းရေးစနှု�င်းးသားည်း။ 

��မျိုးအခု�က်းနှှင်းး� ဒ�တိုုယ်အခု�က်းအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးက်ုစစ 

မျိုး�း�က်ု�ရေး�းင်းးရွက်းရနး စွမျိုးး�ရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး�မျိုးရှုဖြခုင်းး�နှှင်းး� မျိုးသားုနး�မျိုးလူည်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� အရေးတိုွ�အကြံက်�ံ 

မျိုးရှုဖြခုင်းး�တိုု��သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရှုရင်းး�စွ့ အး�နည်း�ခု�က်းအဖြဖွဲ့စး ရှုုဖြမျိုးင်းးရေးနသားက့်�သားု��ဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း။ 

အမျိုးှနးတိုက်ယ်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုးရှုဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုးရှုသားရေးလူးက်း နည်း��ါ�ခု့�ဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး� 

ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား မျိုး�း�၊ ဥ�မျိုးး -�ည်းရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု) က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ ယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုဖြ��လူးခု့�သားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံ၌ အခု��ု�ရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�က်း�င်းး 

�ု�မျိုးု�က်ွမျိုးး�က်�င်းးမျိုးု ရှုရေးနနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံရှု က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ဖြ�ည်းသားစး 

ဘးသားး စက်း�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� သားမျိုးု�င်းး� တိုစး 

ရေးလူ်းက်း တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုးရေး�းင်းးရွက်း လူးခ့ု�သားည်း�အရေးတွို�အကြံက်�ံမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါဖွဲ့က်းဒရယ်း/ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ�က်း�င်းး �ည်းရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု �ု�င်းးရး စွမျိုးး�ရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး�ရှုသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ 

တိုတိုုယ်အခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ုခုု�က်းနှု�င်းးရေးဖြခုရှုဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ ရ�းတိုည်းခု�က်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း 

၍ အဖြမျိုးင်းးရှုု�းရေး�ွ�ရေးစနှု�င်းးသားည်း။ �ု�သားု�� မျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးည်းဟု� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းအသားု�င်းး�အဝု�င်းး�က်ု� က်တိုုဖြ���း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးူဝါဒတိုစးခု�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

၁၃ Ryan Baasch & Saikrishna B. Prakash, Congress and the Reconstruction of Foreign Affairs 

Federalism, 115 MICH. L. REV. 47 (2016). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/
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ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက် လူု�က်းနးမျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ က်နး�လူနး�လူ��းနှု�င်းးသားည်း။ စတို�တိုထအခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း၏ အဖြမျိုးင်းးရှုု�းရေး�ွ�မျိုးုမျိုးဖြဖွဲ့စး 

သားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ဿနးရှုရေးနဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး မျိုး့�နှိရှင်းးအမျိုး�း�စ�၏ ရေးမျိုး်းး 

လူင်းး�ခု�က်းမျိုးှး ရေးဒသားနှတရအးဏား�ု�င်းးမျိုး�း�က် ရေးဒသားနှတရက်ုစစမျိုး�း�က်ု� အးရှု�ံစု�က်းရေး�းင်းးရွက်းပြီး�း�  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ အးဏား�ု�င်းးမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး လူှတိုးရေးတိုးးက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� သားမျိုးမတို) က် 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� သားံတိုမျိုးနးက်ုစစရေး�းင်းးရွက်းရနး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အ�က်း�ါအရေးကြက်းင်းး� 

ဖြ�ခု�က်း (၄) ခု�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရနး မျိုးသားင်းး� 

ရေးလူ�းးဟု� Baasch နှှင်းး� Prakash တိုု��က်ရေး�းက်းဖြ�ခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံ 

ရသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး  နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�က်ု� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��သားည်း� အသားံတိုစးသားံ တိုည်း� 

�ွက်းရနး (the need for one voice) လူု�အ�းသားည်း။  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် အသားံအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� 

(တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး�) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း 

သားည်း�အခုါ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး အရှက်းရရေးစနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံအရေး�် နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းယ်�ံကြက်ည်းမျိုးု �ုခုု�က်း��ံ�ရှုုံ�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� �ုရေးရးက်းစွး 

အရေးက်းင်းးအ�ည်း မျိုးရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးဖြခုမျိုး�း�ဖြခုင်းး� 

အစရှုသားည်းတိုု��နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးကြံက်�ံရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�က်ု� အရှက်းရရေးစနှု�င်းးသားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ု� ရှုု�းရေး�ွ�သားွး� 

ရေးစနှု�င်းးသားည်း� သားးဓိက်အခု��ု�က်ု�၁၄ ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရှု အစးဒဟုု�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် မျိုးလူု�လူး�ရေးကြက်းင်းး�ဖြ�သားသားည်း� 

ကြက်း�က် က်ဒါဖွဲ့းဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံ၏ စစးအစု��ရနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။  

၁၉၉၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး နယ်ူရေးရးက်းပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးသားည်း �ါလူက်းစတိုု�င်းး�လူွတိုးရေးဖြမျိုးးက်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� ဥက်ဌူာ 

ရးဇူးအးရဖွဲ့တိုးက်ု� အကြက်မျိုးး�ဖွဲ့က်းသားမျိုးး�နှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�မျိုး�း�က်ု� သားတိုးဖြဖွဲ့တိုးသားည်း� 

လူူသားတိုးသားမျိုးး�ဟု� စွ�းစွ့ က်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ နယ်ူ�ရေးရးက်းပြီးမျိုးု��ရှု လူင်းးက်ွနး�စင်းးတိုး 

တိုွင်းး �င်းး��သားည်း� က်�ွ့တိုစးခု�သားု��တိုက်းရေးရးက်းသားည်း� ရးဇူးအးရဖွဲ့တိုးက်ု� စင်းးတိုးမျိုးှအတိုင်းး�အကြက်�း 

ဖွဲ့ယ်းရှး�ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး �ု�င်းးဝမျိုးးက်ု� အရေးမျိုးရုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ရေးရရှည်းမျိုးဟုးမျိုးုတိုးအဖြဖွဲ့စး 

သားတိုးမျိုးှတိုးပြီး�း� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံက်ု� ��ံမျိုးှနး�က်း�ံသားည်း� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒအရ ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ခု�က် �ု�င်းးဝမျိုးးက်ု� အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး အသားု 

အမျိုးှတိုးဖြ��ပြီး�း� �ု�င်းးဝမျိုးးက်ု� မျိုး�က်းနှှးသားးရေး��သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�လူ်င်းး အရေးမျိုး 

ရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�အရေး�် �ုခုု�က်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ုစစတိုွင်းး အစဉ်းတိုစု�က်း�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� က်ွမျိုးး�က်�င်းး 

မျိုးုနှှင်းး� အရေးတိုွ�အကြံက်�ံ�ု�ရှုရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အးဏား�ု�င်းးမျိုး�း�က်ု�သားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အးဏား 

မျိုး�း� အ�းနှှင်းး��း�သားင်းး�သားည်းဟု� �ည်းရှင်းးအခု��ု�က် အ�ု�ဖြ��ကြက်သားည်း။ 

သား�ု�ရေးသားးး အဖြခုး�တိုစးဘက်းတိုငွ်းး နှ�ုင်းးင်းဖံြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းနှငှ်းး� ရေးဒသားနှတရအစ�ု�ရမျိုး�း�၏ 

အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� ရှုသားင်းး�သားည်း ဟုူသားည်း� အဖြမျိုးင်းးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ Glennon နှှင်းး� Sloane က် 

၁၄  Ibid
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နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြဖွဲ့စး သားတိုး 

မျိုးှတိုးဖြခုင်းး�အရေး�် ဖြ�နးလူည်းရေးခု���း�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

တိုု�� ဘးရေးကြက်းင်းး��ါဝင်းးသားင်းး�သားည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ၎င်းး�တိုု��၏ “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်း-

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�အးဏား ဒဏ္ဍးရး” စးအ��းတိုွင်းး ရှင်းး�ဖြ��း�သားည်း။ Glennon 

နှှင်းး� Sloane တိုု��က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားအဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ရှုုရေး�းင်းး� (၃) ခု�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�နးလူည်းရေးခု���း�   

သားည်း။၁၅ ��မျိုးတိုစးခု�မျိုးှး သားရေးဘးတိုရး�ရေးရ�ရှုုရေး�းင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးအကြက်း�တိုွင်းး “တိုုက်�ရှင်းး�လူင်းး�ရေးသားး ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးမျိုးု (a neat 

distinction) ” ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားည်းဟု� ယ်ူ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး� 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� အ�ါအဝင်းး အခု��ု�ရေးသားးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�မျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး� 

�ါဝင်းးရေးနသားဖြဖွဲ့င်းး� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��က်ု�ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးနှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းးသားည်းဟု� ခုွ့ဖြခုး� 

သားတိုးမျိုးှတိုးရနးခုက်းခု့သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားစးရင်းး�၊ အ�ူ� 

သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�သားနး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားစးရင်းး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�ါဝင်းးသားည်း� 

တိုု�င်းး �ု�စးရင်းး�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး��ါ အက်��ံ�ဝင်းးမျိုးုရှု 

မျိုးရှုက်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး ဖြ�ဌားနး��း�ရနး လူု��ါသားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး က်မျိုးားလူ�ံ� 

�ု�င်းးရး လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးု (globalization) သားု��မျိုးဟု�တိုး လူူ��နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ �ု�မျိုး�း�လူးသားည်း� အဖြ�နး 

အလူှနးခု�တုိုး�က်းမျိုးုနှှင်းး� မျိုးှးခုု�ရေးနရမျိုးုတိုု��ရေးကြက်းင်းး�၁၆ လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု�� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးှးလူည်း� 

ယ်ခုင်းးရေးခုတိုးက်းလူမျိုး�း��က်း �ု�၍မျိုး�း�ဖြ�း�လူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� သားရေးဘးတိုရး�ရေးရ�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးတိုု��က်ု� ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးမျိုးုမျိုးှး က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရး လူှမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးု 

�ု�ရှုလူးသားည်း� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး လူက်းရေးတိုွ�မျိုးက်�ရေးတိုး�သားည်း�သားရေးဘး ရှုလူးသားည်း။

ဒ�တိုုယ်တိုစးခု�မျိုးှး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရှုုရေး�းင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒသားည်း 

ခုွင်းး�ခု�က်းအနည်း�င်းယ်း �ါဝင်းးဖြခုင်းး�မျိုးှတိုစး�ါ� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြဖွဲ့စးသားင်းး�သားည်းဟု� ယ်ူ�ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရှုုရေး�းင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

၁) ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအရေး�် အက်��ု�သားက်း 

ရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� မျိုးည်း�သားည်း�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်းနှှင်းး� ၂) ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥရေး�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး မျိုးည်းသားည်းတိုု��က်ု� 

ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်းတိုု��နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရေးလူ�ရှုရေးသားးးလူည်း� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး �ု�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် 

အဓို�ွါယ်းအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရေးက်းက်းယ်ူက်း အးဏားက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် တိုစးစ�ံတိုစးရးရေးဖြ�း�ု�ဖြခုင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး က်နး�က်ွက်းဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း၏ စးရင်းး��ံ�မျိုး�း� 

၁၅ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism: The Myth of National 

Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University Press. 2016. 

၁၆ https://www.who.int/topics/globalization/en/ 
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သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး �ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� စုစစးစစးရေး��မျိုးုမျိုး�း� 

ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားည်း။ ၂၀ ရးစ� တိုစးခု�လူ�ံ�နး��ါ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

အး�လူ�ံ�နး��ါ�က်ု� ရယ်ူ�း�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုမျိုးှး မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ခု���း�ု��း� 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး က်ူည်းရေး�းင်းးရွက်း 

သားည်း���ံစံဖြဖွဲ့င်းး�သားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေးလူ�ရှုခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ၂၀ ရးစ�ရေးနှှးင်းး��ု�င်းး�မျိုးှစ၍ 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုသားည်း �ု�၍မျိုး�း�လူးပြီး�း� �ု�လူ��းရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�၏ တိုရး�ဝင်းးမျိုးုအရေး�် ယ်ခုင်းး�က်း �ု�၍ 

လူက်းခုံလူးကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

တိုတုိုယ်အခု�က်းမှျိုးး နုှ�င်းးငံ်းရေးရ�ရုှုရေး�းင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏�ုနး�ခု���းမုျိုးကု်� ရေးရှ�ရုှု��စ့ွ 

နှု�င်းးင်းံရေးရ� (conservative political causes) အဖြဖွဲ့စးရှုုဖြမျိုးင်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ �ုနး�ခု���းမျိုးုက်ု� 

လူွတိုးလူ�းရေးသားး/လူစးဘရယ်း နှု�င်းးင်းံရေးရ� (liberal political causes) အဖြဖွဲ့စးရှုုဖြမျိုးင်းးဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် တိုရး�မျိုးဝင်းးရေးရ့�ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးမျိုးုက်ု� က်နး�သားတိုးဖြခုင်းး�၊ လူုင်းးတိုူလူက်း��းမျိုးုမျိုး�း� 

က်ု� ခုွင်းး�မျိုးဖြ��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်းဝနးဖွဲ့�က်းခု�မျိုးုက်ု� က်နး�သားတိုးဖြခုင်းး�အ�ါအဝင်းး အဖြခုး�ရေးသားး အလူး�တိုူ 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� ရေးရှ�ရှုု��စွ့�နးသားည်းဟု� ရှုုဖြမျိုးင်းး 

ကြက်သားည်း။ လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး �ု��က်း�ု�၍ နက်းန့သားည်း။ တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�က်း �ု�၍လူစးဘရယ်းက်�သားည်းမျိုး�း�လူည်း�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့နးလူ�ံအုမျိုးးဓိးတိုးရေးင်းွ���တိုးလူ��းမျိုးုရေးလူ်း�ခု�ရေးရ�အတိုွက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ�က်း 

လူု�က်းနးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�၊ နယ်ူ�က်လူး�ယ်း�ဓိးတိုးရေးင်းွ�က်င်းး�မျိုး့�ဇူ�နးအဖြဖွဲ့စး သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုရး�မျိုးဝင်းး

ရေးရ့�ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�၏ ခုု�လူုံရးနယ်းရေးဖြမျိုးအဖြဖွဲ့စး ရေးကြက်ဖြင်းးဖြခုင်းး�၊ စစးအးဏားရှင်းး အ��းခု���း 

သားည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�မျိုးှ က်�နးစည်းနှှင်းး� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ဝယ်းယ်ူမျိုးုက်ု� �ုတိုး�င်းးဖြခုင်းး� အစရှုသားည်း� လူ��း 

ရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း လူစးဘရယ်းက်�ရေးသားး/လူွတိုးလူ�းရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး 

သားတိုးမျိုးှတိုးနှု�င်းး�ါသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း� 

အး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းးသားး တိုရး�ရေးသားယ်ူ� သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး��က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��၏ အရေးရ��ါရေးသားးအခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ရနးအရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ)မျိုး�း� ဘးရေးကြက်းင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းသားည်း�၊ ဘးရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��သားင်းး�သားည်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ Glennon နှှင်းး� Sloane တိုု��က် 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� (၃) ခု�က်းက်ု� ရှင်းး�ဖြ�ခု့�သားည်း။၁၇ ��မျိုးအခု�က်းမျိုးှး က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု 

(Globalization) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ နယ်း�ယ်းအသားး�သားး�အတိုွက်း 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�နှှင်းး� ဖြ�ဿနးအသားစးမျိုး�း� ရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးပြီး�း� အ�ု��ါအခုွင်းး�အလူမျိုးး�သားစးမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ရယ်ူနှု�င်းးရနး အပြီး�ု�င်းးအ�ု�င်းးကြိုက်ု���မျိုးး�ရနး လူု�အ�းလူးသားက့်�သားု�� ဖြ�ဿနးအသားစး 

မျိုး�း�က်ု�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း-ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းရနး လူု�လူးသားည်း။ ဒ�တိုုယ်အခု�က်းမျိုးှး 

၁၇ Ibid
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်လူု�းရှး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�  သားု��မျိုးဟု�တိုး လူု�းရှး�ရေး�းင်းးရွက်းလူု�သားည်း� 

�နှိမျိုးရှုဖြခုင်းး� (federal inaction or inertia) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူု�းရှး� 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး တိုမျိုးင်းးရည်းရွယ်းခု�က်းရှုရုှ မျိုးရေး�းင်းးရွက်းဖြဖွဲ့င်းး�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး မျိုးည်း�သားည်း�မျိုးူဝါဒမျိုးှ အတိုုအလူင်းး�က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးု မျိုးရှုဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

တိုရး�မျိုးဝင်းးလူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�၊ သားဘးဝ�တိုးတိုနး�က်�င်းးက်းက်ွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �ု�င်းးဘးလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ� 

(cyber security) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး တိုုက်�ရေးသားး မျိုးူဝါဒမျိုးရှုဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ တိုတိုုယ်အခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စွမျိုးး�ရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး� (State Capacity) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အတိုွင်းး�သားု�� ဝင်းးရေးရးက်းလူးမျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� 

က်ု� အခုွနး�ု�င်းးရး ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�မျိုးုက့်�သားု��ရေးသားး သားင်းး�ရေးလူ�းးသားည်း� မျိုးက်းလူ�ံ�မျိုး�း�ရေး��က်း အပြီး�ု�င်းးအ�ု�င်းး 

�့ွရေး�းင်းးကြက်ရသားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးမျိုး�း� မျိုးည်း�သားည်း�ဖြ�ည်းနယ်း 

တိုွင်းး အရေးဖြခုခု�မျိုးည်းမျိုးှး သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ မျိုးက်းလူ�ံ�ရေး���ွ့ရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး�နှှင်းး� သားက်း 

�ု�င်းးနှု�င်းးရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု�းနှှံမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�လူည်း� စး��ွး�

ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းလူးနှု�င်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ရင်းးရေးဘးင်းးတိုနး�နှု�င်းးသားည်း� အစွမျိုးး�အစမျိုး�း� 

ရှုလူးသားည်း�အခုါ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး အသားံတိုစးသားံတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနး လူု�အ�းဖြခုင်းး�မျိုးူနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ Moore  က်လူည်း� ၎င်းး�၏ “အသားံတိုစးသားံတိုည်း�က်ု�ရေးက်�းးလူွနး၍” ရေး�းင်းး��ါ�တိုွင်းး 

ရေးခု��ရေးဖြ�း�ု��း�သားည်း။၁၈ Moore က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတွိုင်းး အသားံတိုစးသားံတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနး 

လူု�အ�းဖြခုင်းး�သားည်း သားမျိုးး�ရှုု��က်� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� စစးဘက်း�ု�င်းးရးက်ုစစမျိုး�း�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး� စးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�က့်�သားု��ရေးသားး သားံတိုမျိုးနးက်ုစစမျိုး�း�တိုွင်းး ကြိုက်ု��ရေးကြက်းင်းး��းရေးလူ�းး

မျိုးုရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�သားည်း တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�က်�ယ်းဖြ�နး�လူးပြီး�း� 

ဖြ�ဿနးနှှင်းး� ဇူးတိုးရေးက်းင်းးအသားစးမျိုး�း� �ါဝင်းးလူးဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံ 

ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�-ဖြ�ည်း�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးရနး ခုက်းခု့လူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�အရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�ကြက်�းမျိုးတိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) တိုု��၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�လူက်းခုံလူးကြက်သားည်း။၁၉ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးတိုွင်းး အသားံတိုစးသားံတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနးလူု�အ�းဖြခုင်းး�မျိုးူသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

တိုစးခု�က် �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းအဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�အရေး�် �ု��က်��ု� 

မျိုး�း� က်�ရေးရးက်းရေးစနှု�င်းးသားည်းဟုူသားည်း�ယ်ူ�ခု�က်းအရေး�် အရေးဖြခုခုံ�း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးရး �ု�ယ်ူ�ခု�က်း 

သားည်း ရးနှုနး�ဖြ�ည်း�က်��ု�ရေးကြက်းင်းး��းရေးလူ�းးမျိုးုမျိုးရှုဟု� အရေးကြက်းင်းးဖြ�ခု�က်းအခု��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� Moore က် 

ဖြ�နးလူည်းရေး�းက်းဖြ��း�သားည်း။၂၀ ၎င်းး�တိုု��မျိုးှးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� တိုစးနှု�င်းးင်းံလူ�ံ�က် ခုံစး�ရမျိုးည်း� အက်��ု��က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�၏ 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းရေးကြက်းင်းး� �ွက်းရေး�်လူးမျိုးည်း� အက်��ု��က်းမျိုး�း��က်း စုတိုး�ူ�နးရေးသားးက် မျိုးကြိုက်း� 

၁၈ David H. Moore, Beyond One Voice, 98 M. L. R. 953, 1017 (2014), Available at: https://digitalcommons.

law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=faculty_scholarship. 
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မျိုးး�ဖြခုင်းး�၊ က်မျိုးား�စး��ွး�ရေးရ�က်ု� မျိုးှးခုု�အး��း�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းး 

ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က် သားက်း�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ��က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

ဖြ�ဿနးအရင်းး�အဖြမျိုးစးဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်း� ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံရှု ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ခု�က်ု�သားးရေးဖွဲ့းး��တိုး၍ �စးမျိုးှတိုး 

�း� တို�ံ�ဖြ�နးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း 

သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ခု�အတိုွက်း သားးမျိုးက် နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�အတိုွက်းလူည်း� ရေးက်းင်းး�က်��ု� 

မျိုး�း� ယ်ူရေး�းင်းးရေးစနှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ �ု�မျိုးု�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးလူးရေးရ�အတိုွက်း 

တိုွနး�အး�ရေး��နှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု�� �ါဝင်းးသားည်း။၂၁

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး� 

ရေးကြက်းင်းး� ရေးက်းင်းး�က်��ု�ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစသားည်း� သားးဓိက်အခု��ု�က်ု�၂၂ ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး� �ည်းရေးရ��ု�င်းးရး ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးနှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း (မျိုး�း�) အကြက်း� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး �က်း�ံရေးရ� 

က်ု� တိုည်းရေး�းက်းရေး��နှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� ဝင်းးလူးရေးအးင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ� 

အတိုွက်းသားးမျိုးက် နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�၏ စး��ွး�ရေးရ�ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�လူးရေးရ�အတိုွက်း အရေး�းက်း 

အက်ူဖြဖွဲ့စးရေးစနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အတိုွက်း �စးမျိုးှတိုး�း�သားည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ �စစည်း� 

ဝယ်းယ်ူမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး ရင်းးနှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒမျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရလူည်း� တိုုက်�ရေးသားးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးလူးရေးရ�အတိုွက်း 

တိုွနး�အး�ရေး��နှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အတိုည်းဖြ�� 

�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသား�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���းအခု��ု��ါ  စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�က်းတိုွနး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု�   

၎င်းး�တိုု��၏ �နှိအရေးလူ�းက်း လူက်းခုံက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း စုတိုးရေးစတိုနးရေးက်းင်းး�မျိုး�း�က်ု� 

ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း။၂၃

၃.၂)	 နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�တွင််	 ခြပ်ည််နိ�်နှှင််�	 ကျေးဒါသုနှတရအစ်ို�ရတို�၏	 ပ်ါ�င််	
ကျေး��င််ရွ�်မ်းုပ်ု�စ်�မ်းး��		(Forms	of	foreign	affairs	engagement	
by	state	and	local	governments)	

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရေးနမျိုးု 

အရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဘးမျိုးှမျိုးရေးဖြ�းဘ့ တိုုတိုး�ုတိုးရေးနပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် အခု�တုိုး 

အ�က်းမျိုးရှုသားည်း� မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရးတိုွင်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �တိုးသားက်း�က်း�ံရသားည်းမျိုး�း�လူည်း�ရုှသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှစးခု�စလူ�ံ� စုတိုးဝင်းးစး�မျိုးုရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�တိုွင်းး 

၂၁ Ibid 

၂၂ Ibid 

၂၃ Ibid
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ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးးနှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�နှှင်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားု�မျိုးဟု�တိုး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ� 

မျိုးဏ္ဍု�င်းးနှှစးခု�လူ�ံ� (ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�) နှှင်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး�  �တိုးသားက်း�က်း�ံရသားည်း။ 

ယ်င်းး��တိုးသားက်း�ံမျိုးုမျိုး�း�သားည်း မျိုး�း�ရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုး အသားွင်းးသားဏ္ဍနးရေး�းင်းး 

ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးခု�ခု�က် သားု��မျိုးဟု�တိုး နှှစးခု�စလူ�ံ�က် ၎င်းး�တိုု��၏ 

အတိုည်းဖြ��ခု�က်းမျိုး�း�၊ ဘဏ္ဍးရေးင်းွရေး�းက်း�ံမျိုးုမျိုး�း�၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး လူွ့အ�းတိုးဝနးရေး��မျိုးုမျိုး�း�ရေး��၍ 

ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� က်ူည်း�ံ��ု��သားည်း။ တိုစးခုါ 

တိုစးရံတိုွင်းးမျိုးူ ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ အစု��ရ)မျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုု��၏ �တိုးသားက်း 

�က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�သားည်း �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု အသားွင်းးသားဏ္ဍနးမျိုးရေး�းင်းးဘ့ မျိုးူဝါဒအခု��ု�အရေး�် 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/ရေးဒသားတရအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� သားရေးဘး�း�က်ွ့လူွ့မျိုးုမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

အခု��ု�ရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်းရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုအရေး�် 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ ဖြင်းင်းး��နးမျိုးုမျိုး�း�  ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု��ံစံ

အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုသားည်း။ Glennon နှှင်းး� Sloane တိုု��ရေး�းက်းဖြ�ရေးသားး အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု��ံစံမျိုး�း�အနက်း အဓိုက်��ံစံ (၄) မျိုး��ု�က်ု� အက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ�သားွး��ါမျိုးည်း။၂၄ 

��မျိုး��ံစံဖြဖွဲ့စးသားည်း� ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အစးအစဉ်း (sister cities program) တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ရှု 

ပြီးမျိုးု��တိုစးပြီးမျိုးု��သားည်း အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံတိုစးခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုစးခု��က်း�ု�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ရှု ပြီးမျိုးု��တိုစးပြီးမျိုးု��နှှင်းး� 

“ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု�� �က်း�ံရေးရ�” က်ု��း�ရှုပြီး�း� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� အရေး�းက်းအက်ူဖြ��နှု�င်းးရနး ရည်းရွယ်းသားည်း။  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရှု ည်း 

အစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အစးအစဉ်းသားည်း ပြီးမျိုးု��မျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး��နး�သားစးတိုး�ွင်းး လူ��းရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်င်းး�ပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� ရေး�ါက်းရေး�ါက်း လူး 

ဖြခုင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� တိုု�က်းရှုု�က်းရေး�်ရေး�ါက်း 

လူးဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးသားမျိုးမတို Eisenhower ၏ လူူ��အခု�င်းး�ခု�င်းး�သားံတိုမျိုးနးခုင်းး�ဖြခုင်းး� 

(people-to-people diplomacy) စုတိုးကူ်�မှျိုးရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ည်းအစးမျိုးပြီးမုျိုး��မျိုး�း� 

အစးအစဉ်းက်ု� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားနနှှင်းး� အခုု�င်းးအမျိုးးခု�တုိုး�က်း�း�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရဘဏ္ဍးရေးင်းွဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး�အစးအစဉ်း၏ အဓိုက်အစုတိုးအ�ု�င်းး�မျိုး�း�က်ု� က်ူည်း�ံ��ု��သားည်း။ ယ်င်းး� 

အစးအစဉ်းသားည်း လူွတိုးလူ�းမျိုးု၊ �ုရေးရးက်းမျိုးုနှှင်းး� �နး�သားစးတိုး�ွင်းးမျိုးုတိုု��က်ု� အး�ရေး��သားဖြဖွဲ့င်းး� 

ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု� တိုစးပြီးမျိုးု��၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းတိုစးခု�ခု�သားည်း နှု�င်းးင်းံသားး�အခု�င်းး�ခု�င်းး�သားံတိုမျိုးနးခုင်းး�ဖြခုင်းး� 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒက်ု� ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားက့်�သားု�� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းးလူည်း� 

ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒအရေး�် ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုက်ု� ��တိုးရေးဖွဲ့းးဖြ�သားနှု�င်းးသားည်း� အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�ရရှုရေးစသားည်း။ 

၂၄ Galbraith, Jean, "Cooperative and Uncooperative Foreign Affairs Federalism" (2017). Faculty 

Scholarship at Penn Law. 1770. Available at: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_

scholarship/1770
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ဒ�တိုုယ်��ံစံမျိုးှး က်�နးသားွယ်းရေးရ�အရ �ုတိုး�င်းးက်နး�သားတိုးမျိုးုနှှင်းး� �က်းစ�းအစးအမျိုးံမျိုး�း�  

(trade sanctions and related measures) ခု�မျိုးှတိုးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး���တိုးက်�နးမျိုး�း�က်ု�အး�ရေး��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� အဖွဲ့ွ့� 

အစည်း�တိုစးခု�ခု�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�က်ု� အး�ရေး��မျိုးုမျိုးဖြ��ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးး 

- ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း အစု��ရစးမျိုးံက်ုနး�မျိုး�း�အတိုွက်း “ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စး/ ရေးဒသား 

�ွက်း” �စစည်း�ဝယ်းရနး မျိုးူဝါဒခု�မျိုးှတိုးနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�တိုွင်းး 

စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး� တိုစးခု�ခု�ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း��ံမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

တိုု��က် �စစည်း�ဝယ်းယ်ူဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အ�ု��ါက်�မျိုးပဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �င်းးစင်းးလူးစးမျိုး�း� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံ 

ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု�  ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရဥ�ရေးဒမျိုး�း�က် တိုး�ဖြမျိုးစးနှု�င်းးသားည်း။ ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အစးအစဉ်း 

က့်�သားု�� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�အရ �ုတိုး�င်းးက်နး�သားတိုးမျိုးုနှှင်းး� �က်းစ�း 

အစးအမျိုးံအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အခုု�င်းးအမျိုးးအး�ရေး��မျိုးုကု်� ရရှုကြက်သားည်း။ �ု�လူု� 

သားည်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�အရေး�် က်�နးသားွယ်းရေးရ�အရ�ုတိုး�င်းးမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံ 

ဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရဥ�ရေးဒမျိုး�း�၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒနှှင်းး� က်ု�က်းည်းရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး� (federal preemption) မျိုးဖြ��သားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒ 

တိုစးခု�ခု�ဖြဖွဲ့င်းး� အက်းအက်ွယ်းရေး��နှု�င်းးသားည်း။ 

တိုတိုုယ်��ံစံမျိုးှး အရေး�းက်းအ�း�မျိုးရှုရေးသားး ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�က်ု� စည်းမျိုး�ဉ်း� 

စည်း�က်မျိုးး�ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး� (Regulations of undocumented immigrants) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

အရေး�းက်း�း�မျိုးရှုရေးသားး ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�အရေး�် �က်း�ံမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အစု��ရ 

အရ�းရ�း၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�မူျိုးဝါဒသားည်း က်ွ့ဖြ�း�နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

တိုု��သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

�ူ�ရေး�ါင်းး�၍ အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရသားဖြဖွဲ့င်းး� အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ 

၏ လူု�အ�းခု�က်း�က်း�ု�ပြီး�း� ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး-အလူ��းရှင်းးမျိုး�း�က်ု� တိုရး�မျိုးဝင်းးရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး� 

ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�က်ု� အလူ��းခုနး�အ�းဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ရနး တိုး�ဖြမျိုးစးဖြခုင်းး�) ရှုပြီး�း� အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� �နး�က်�င်းးသားည်း�ဥ�ရေးဒမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုးှ အက်ူအည်းရေး��ရေးစ 

ဖြခုင်းး�က်ု� ဖြင်းင်းး��ယ်းသားည်း�ဥ�ရေးဒ) ဖြ�ဌားနး�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

မျိုးဖြ��သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။၂၅ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူူဝင်းးမျိုးု

ကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� �နး�က်�င်းးမုျိုးရှုရေးနသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရလူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�

ရေးဒမျိုး�း�က်ု�ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး� ဖြ��နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေး�းက်းအ�း�မျိုးရှုရေးသားး ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး� 

ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�က်ု� ပြီးဖွဲ့ု�ခုွင်းး�နှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�သားည်း ၎င်းး�၏ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�တိုွင်းး 

အရေး�းက်း�း�မျိုးရှုသားည်း� ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�က်ု� ရးဇူဝတိုးသားး�အဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး�၊ 

၂၅ Bulman-Pozen, Jessica, and Heather K. Gerken. "Uncooperative Federalism." The Yale Law Journal 

118, no. 7 (2009): 1256-310. Accessed June 25, 2021. http://www.jstor.org/stable/40389506. 
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အရေး�းက်း�း�မျိုးရှုရေးသားး ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�၏ အလူ��းအက်ု�င်းးရှးရေးဖွဲ့ွမျိုးုက်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးဖြခုင်းး�၊ 

နှု�င်းးင်းံမျိုးှ နှှင်းး��တိုးနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�တိုစးဦး�က်ု� ဖွဲ့မျိုးး�ဝရမျိုးး�မျိုး�ါဘ့ဖွဲ့မျိုးး��း�ဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု��က်ု�  

ဖြ�ဌားနး�ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခံု ဥ�ရေးဒအရ လူူဝင်းးမျိုးု 

ကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ��ု�င်းးရး ၎င်းး�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ရေးနှှးက်းယ်ှက်းမျိုးုဖြဖွဲ့င်းး� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း� 

နှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုး မျိုးရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

ရေး�းက်း�ံရေးင်းွမျိုး�း�မျိုးလူှ့ရေး��ဘ့ �ုနး�သားုမျိုးး��း�နှု�င်းးသားည်း။ အဖြခုး�တိုစးဘက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး�

ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒက်ု� အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

က်လူည်း� ၎င်းး�၏လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�အး� လူွ့အ�းနှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အစးအစဉ်းက့်�သားု��  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�၏ လူူဝင်းးမုျိုးကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ� ဥ�ရေးဒကု်� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတွိုင်းး 

�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ ရေး�းက်း�ံ�ရေးင်းွမျိုး�း� 

ခု�ရေး��နှု�င်းးသားည်း။ 

စတို�တိုထ��ံစံမျိုးှး ဥတို�ရးသားး�ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒ (Climate policy) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အစု��ရအရ�းရ�း 

(နှု�င်းးင်းံတိုက်း၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) တိုု��သားည်း ရးသားးဥတို�ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးု 

က်ု�ရေးလူ်း�နည်း�ရေးစသားည်း� ဥတို�ရးသားး�ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒနှှင်းး� အစးအမျိုးံမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရွက်းကြက်သားည်း။ �ု�သားု��ရေး�းင်းးရွက်းရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း အခု�င်းး� 

ခု�င်းး�ကြက်း�ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး�ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ခု�တုိုး 

�က်းရေး�းင်းးရွက်းသားည်း။ ဥတို�ရးသားး�ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒသားည်း သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး �ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ� 

နှှင်းး��က်းစ�းရေးနပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုွင်းး သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သုားမျိုးး�ရေးရ�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှစးရ�းလူ��ံက် က်�င်းး�သား��ံခွုင်းး�ရုှရေးသားး လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားတိုစးရ�းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ဥတို�ရးသားးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုက်ု�ရေးလူ�း�ခု�သားည်း� အစးအမျိုးံမျိုး�း� 

ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအကြက်း�ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်း 

ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး� က်ွ့ဖြ�း�မျိုးုရှုသားည်း။ အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

�က်း �ု�မျိုးု�တိုင်းး�ကြက်�းရေးသားး ဥတို�ရးသားးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးု ရေးလူ�း�ခု�ရေးရ�အစးအမျိုးံမျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်ပြီး�း� အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စက်းရှု�ံအလူ��းရှု�ံရေး�ါမျိုး�း� 

ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စံခု�နုးစံနှုနး�ရေးအးက်းနည်း�ရေးသားး ဥတို�ရးသားး

ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုရေးလူ�း�ခု�ရေးရ�အစးအမျိုးံမျိုး�း�က်ု�သားး ခု�မျိုးှတိုးသားည်း။ �ု�မျိုးု�တိုင်းး�ကြက်�းရေးသားး အစးအမျိုးံမျိုး�း� 

ခု�မျိုးှတိုး�း�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�နှှင်းး� 

လူည်း� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးပြီး�း� ရေးလူ�း�ရ့ရေးသားး အစးအမျိုးံမျိုး�း�ခု�မျိုးှတိုး�း�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အစးအမျိုးံမျိုး�း�အတိုွက်း �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအး�နည်း�ဖြခုင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးရှုဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရ့က်းမျိုးု��ံစံ 

(၄) မျိုး��ု�က်ု� ခြုံခု�ံင်း�ံကြက်ည်း�လူ်င်းး တိုစးခုါတိုစးရံ၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရ့က်းသားည်း� 



32

သားရေးဘးရေး�းင်းးပြီး�း� တိုစးခုါတိုစးရံ၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုက်ု� ဖွဲ့း�နးသားည်း�သားရေးဘး 

ရေး�းင်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�စနစးအရေး�် 

မူျိုးတိုည်းပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးနှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးတုို��သားည်း တိုစးခုါ 

တိုစးရံတိုွင်းး သားရေးဘး�း�က်ွ့လူွ့မျိုးုမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ��းခု���းရေးရ� 

မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုးှ သားမျိုးမတိုသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးးမျိုးှ ခု�မျိုးှတိုးလူု�က်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး� 

�ါဝင်းးသားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးရ�း (ဥ�မျိုးး - သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သုားမျိုးး�ရေးရ�) တိုွင်းး �ါသားည်း� 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း�က်းရေးက်�းးလူွနးပြီး�း� လူ��းရေး�းင်းးခုွင်းး�မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� က်ုစစရ�းတိုစးခု� (ဥ�မျိုးး - ဥတို�ရးသားး 

ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုရေးလူ�း�ခု�ရေးရ�) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ည်ုုနှုင်းး�  ရေး�ွ�ရေးနှွ� 

ရးတိုွင်းး ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒအက်နး�အသားတိုးအတိုွင်းး�သားးလူ်င်းး ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�ရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အရေးရ� 

က်ုစစတိုစးခု�အတိုွက်း အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး စ�ဖွဲ့ွ့�မျိုးု/အဖွဲ့ွ့�အစည်း�တိုစးခု�၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�အရ 

၎င်းး�တိုု��၏ လူု�းရှး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးမျိုးုက်ု� ခုွင်းး�ဖြ�� 

�း��ါက် �ု�လူု�းရှး�ရေး�းင်းးရ့က်းမျိုးုတိုွင်းး စုတိုးအး��က်းသားနးစွး�ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ ရေး�းင်းးရ့က်းမျိုးုအရေး�် သားမျိုးမတိုက်အး�ရေး��ပြီး�း� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ 

မျိုးူဝါဒက်ု� ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

သားမျိုးမတိုမှျိုးခု���း�ု��း�သားည်း� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ကု်� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� လူု�အ�းသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

ရရှုရေးရ�အတိုွက်း စးခု���းမျိုး�း�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးမျိုး�ု��ခုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း� 

ဖြ��လူ��းရသားည်းမျိုး�း�လူည်း�ရှုရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�လူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး�၌ �ု�နည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

လူည်း� သားွယ်းဝု�က်း�ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�နည်း�တိုူ တိုရး� 

စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးသားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးအဖြ�င်းး 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး��ါ �ါဝင်းးသားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�ကု်�ဖြ�ဌားနး�ရနး ကြိုကု်���မျိုးး�သားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရမျိုးှ ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး� (federal preemption) သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖွဲ့ုအး�ရေး���ါဝင်းးရေးစဖြခုင်းး� 

(federal commandeering) သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� ည်းညွှှတိုးမျိုးုရှုမျိုးရှုက်ု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး 

ရေး��ရသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး အခု��ု�ရေးသားးအရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း  

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရဖြ�ဌားနး�မျိုးည်း�ဥ�ရေးဒက်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��နှု�င်းးသားက့်�သားု�� အခု��ု�ရေးသားး 

အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�း�ူ�ရေး�ါင်းး��ါဝင်းးရေးစဖြခုင်းး�က်ု� မျိုးဖြ��နှု�င်းးရေး�။ ဥ�မျိုးး 

- ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၊ မျိုးက်း�းခု����း�ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� အမျိုး��ု�သားး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နး

သားွယ်းမျိုးုရေးက်းင်းးစး (NFTC) အကြက်း� ဖြဖွဲ့စး�ွး�ခု့�ရေးသားး Crosby v. National Foreign Trade 

Council၂၆ အမျိုးုတိုွင်းး မျိုးက်း�းခု����း� ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� 

က်�မျိုးပဏားမျိုး�း��ံမျိုးှ က်�နးစည်းနှှင်းး� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�၏ 

၂၆ "Crosby v. National Foreign Trade Council." Oyez, www.oyez.org/cases/1999/99-474. Accessed 10 

Jun. 2021
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ဝယ်းယ်ူမျိုးုက်ု�တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးရ�းက်ု� ��တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။ �ု�ရေးနးက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

လူှတိုးရေးတိုးး (က်ွနးဂရက်း) သားည်းလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� �ုတိုး�ု��သားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးရ�းက်ု� ဖြ�ဌားနး� 

ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး�အည်းမျိုးဟု�တိုးဘ့  ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးရေးရးက်းသားည်းဟု��ု�က်း �ု�ဥ�ရေးဒရေးကြက်းင်းး� 

သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုခု့�သားည်း� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးအခု��ု�၏ က်ု�ယ်းစး� NFTC က် မျိုးက်း�းခု����း�အးဏား�ု�င်းး 

အခု��ု�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုရး�ရှု�ံ�၌ တိုရး�စွ့�ု�ခု့�သားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏားစက်း�ရ�း (Supremacy Clause)၂၇ အရ မျိုးက်း�း 

ခု����း� ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ�ု�င်းးရး ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးရေးရးက်းသားဖြဖွဲ့င်းး� �ု�ဥ�ရေးဒက်�င်း�းသား�ံ�မျိုးုက်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�သားည်းဟု� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ 

ရေးနးက်း��းဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၊ မျိုးစစ�ရးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ 

အကြက်း� ဖြဖွဲ့စး�ွး�ခု့�သားည်း� State of Missouri v. Holland၂၈ အမျိုးုတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

ပြီးဗုတိုုနးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�င်းှက်း မျိုး�း�က်းက်ွယ်းရေးရ�စးခု���းအရ က်ွနးဂရက်းမျိုးှ 

၁၉၁၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�င်းှက်းမျိုး�း��ု�င်းးရး အက်းဥ�ရေးဒ (Migratory 

Bird Treaty Act) ဖြ�ဌားနး�ခု့�ပြီး�း�ရေးနးက်း �ု�အက်းဥ�ရေးဒက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းသားည်း� မျိုးစစ�ရးဖြ�ည်းနယ်းသားး� 

မျိုး�း�က်ု�ဖွဲ့မျိုးး��း�ရနး ပြီးခုုမျိုးး�ရေးဖြခုးက်းခု့�သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�င်းှက်းမျိုး�း� 

အမျိုး့လူု�က်းဖွဲ့မျိုးး��း�ဖြခုင်းး�က်ု� ကြက်�းမျိုးတိုးရနး က်ွနးဂရက်းအတိုွက်း အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း� 

အးဏား (enumerated powers) မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� �ု�စးခု���းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�သားနး�အးဏား 

မျိုး�း� (reserved powers) က်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းသားည်းဟု��ု�က်း မျိုးစစ�ရး ဖြ�ည်းနယ်းက် �ု�စးခု���းက်ု� 

အမျိုးုတိုင်းးခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�အက်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း၏လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းဖြခုင်းး� 

မျိုးရှုဘ့ Supremacy Clause အရ သားး�ရ့တိုုရုစားနးမျိုး�း�က်ု� က်းက်ွယ်းသားည်း� အမျိုး��ု�သားး�အက်��ု� 

စး��ွး�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအ�င်းး�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး�သားးလူ်င်းး က်းက်ွယ်းနုှ�င်းးသားည်းဟု� တိုရး�ရှု�ံ�က် 

��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ ရေးနးက်းဥ�မျိုးး တိုစးခု�တိုွင်းးမျိုးူ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း�ါ 

သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းက်ု�လူု�က်းနးဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း�အမျိုးုတိုွင်းး တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းနယ်းက်ု� အနှု�င်းးရေး��ခု့� 

သားည်း။ Medellin v. Texas၂၉ အမျိုးုတိုွင်းး တိုက်း�း�ဖြ�ည်းနယ်း၏ တိုရး�ရှု�ံ�က် အ��းစ�ဖွဲ့ွ့� မျိုး�ဒုနး�က်�င်းး� 

သားတိုးဖြဖွဲ့တိုးမျိုးုတိုွင်းး �ါဝင်းးခု့�သားည်း� မျိုးက်း�းက်ု�နှု�င်းးင်းံသားး� Jose Medellin က်ု� ရေးသားဒဏားခု�မျိုးှတိုးမျိုးု 

အရေး�် Medellin က် တိုက်း�း�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံက် ခု���း�ု�ခု့�သားည်း� Vienna 

Convention စးခု���းက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးရေးရးက်းသားည်းဟု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုရး�ရှု�ံ�သားု�� ရေးလူ်းက်းလူ့ခု�က်း 

တိုင်းးခု့�သားည်း။ Vienna Convention အရ ရးဇူဝတိုးတိုစးခု�အတိုွက်း �ုနး�သားုမျိုးး�ခုံရရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

၂၇ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး Supremacy Clause စက်း�ရ�း�ါရှုသားည်း။ အဓို�ပါယ်းမျိုးှး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဥ�ရေးဒ တိုစးခု�ခု�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�တိုု��သားည်း �နး�က်�င်းးက်ွ့လူွ့မျိုးုရှုသားည်း�အခုါ ဖွဲ့က်းဒရယ်းဥ�ရေးဒသားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� အဖြခုး�ရေးသားးဖွဲ့က်းဒရယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံ၏ 

အ�ွတိုးအ�ု�းဥ�ရေးဒ (Supreme Law of the Land) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၂၈ "State of Missouri v. Holland." Oyez, www.oyez.org/cases/1900-1940/252us416. Accessed 11 Jun. 

2021. 

၂၉ "Medellin v. Texas." Oyez, www.oyez.org/cases/2007/06-984. Accessed 11 Jun. 2021. 
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သားး�တိုစးဦး�သားည်း ၎င်းး�နှု�င်းးင်းံ၏ သားံအမျိုးတိုးက်ု� �က်းသားွယ်း�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး လူု�က်းနးရေးစရနး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း သားမျိုးမတိုက်ု� 

က်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားးအးဏားရေး���း�ပြီး�း� သားမျိုးမတိုသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုရး�ရှု�ံ� (ICJ) က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး 

ခု့�သားည်း�အမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�နးလူည်းကြက်း�နး�ရနး ညွှှနးကြက်း��း�သားည်းဟု� Medellin က် ရေးလူ်းက်းတိုင်းး 

ခု့�သားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� က်ွနးဂရက်းက်ဥ�ရေးဒအဖြဖွဲ့စး ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး� 

မျိုးရှုလူ်င်းး �ု�စးခု���းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�အရေး�် စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�၊ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားက်ု� သားမျိုးမတိုအး� အ�းနှှင်းး��း�မျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

တိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�အး� ICJ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းက်ု� လူု�က်းနးရေးစဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��နှု�င်းးဟု� တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး 

ခု့�သားည်း။ 

အ�က်း�ါသားးဓိက်မျိုး�း�က်ု�ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�လူ်င်းး လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း၃၀ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း�က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး� သားး�ဖြခုး� 

လူွတိုးလူ�းစွး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးတိုတိုးပြီး�း� �ု���ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးဏ္ဍု�င်းး 

တိုစးရ�းရ�းမျိုးှ အး�ရေး��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး �ုတိုး�င်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး�မျိုး�း�ရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရမျိုးည်း ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ကြိုက်း�ကြက်�းမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး �ုနး�ခု���းမျိုးုမျိုး�ါဘ့ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

သားး�ဖြခုး� လူွတိုးလူ�းရေးသားးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း အရေးဖြခုအရေးနအရေး�်မျိုးူတိုည်းပြီး�း� နှု�င်းးင်းံ 

အလူု�က်း က်ွ့ဖြ�း�မျိုးုရှုသားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး�ု�င်းး� �ါဝင်းးမျိုးုရှုသားည်း� က်ုစစတိုစးခု�ခု�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုဖြဖွဲ့င်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုးရှုဘ့ ရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး 

အခု��ု�ရေးသားး အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အတိုုအလူင်းး� 

အတိုည်းဖြ��မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�ါဘ့ ရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး အရေးဖြခုအရေးန 

မျိုး�း�တိုွင်းးမျိုးူ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် သားရေးဘးမျိုးတိုူရေးကြက်းင်းး� အတိုုအလူင်းး� 

ရေးဖွဲ့းးဖြ�သားည်း�တိုု�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�ရး�ု�င်းး��ါဝင်းးသားည်း� က်ုစစရ�းတိုစးခု�ခု�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးန 

သားည်း။၃၁ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဥ�ရေးဒရေးကြက်းင်းး�အရလူည်း�ရေးက်းင်းး� အတိုု 

အလူင်းး�ခုွင်းး�ဖြ���း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး အတိုုအလူင်းး�တိုး�ဖြမျိုးစး�း�ဖြခုင်းး�ရှုသားည်း�တိုု�င်းး 

ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရေးသားး ရေးခုတိုးက်းလူအရေးဖြခုအရေးနအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဘက်းမျိုးှ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း 

�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�) က်ု� တိုု��ခု�့�က်�င်းး�သား�ံ�လူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� 

၃၀ ‘ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�” ဟု� �ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုးှ အကြိုက်း�အက့်တိုစးဦး�ဦး� (ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးု� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�တိုစး�ါ��ါ�) သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးးမျိုးှ ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးရ�းရ�း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းတိုရး�စးရင်းးရေးရ� 

မျိုးဏ္ဍု�င်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းတိုရး�ရှု�ံ� က် ခု�မျိုးှတိုးလူု�က်းသားည်း� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းတိုစးခု�ခု�က်ု�  ရည်းညွှှနး�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

အရေး�် တိုစးနည်း�တိုစးဖွဲ့�ံသားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�/��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

�ု�လူု�သားည်း။

၃၁ Julian G. Ku, Gubernatorial Foreign Policy, 115 Yale L.J. 2380 (2006). Available at: https://

scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/252 
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လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊၃၂ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရဘက်းမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�ကု်� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�လူက်းခံုလူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး�လူည်း� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ယ်ခုင်းး�က်း �ု�မျိုး�း�လူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

၃.၃)	 နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်မ်းုတွင််	 ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	 အချုနိ်��ဏ္ဍမ်းး��	
(The	Roles	of	States	in	International	Trade)

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးခု�အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးခု့�ကြက် 

သားဖြဖွဲ့င်းး�  ၁၉၇၀ �ယ်းစ�ခု�နှှစးမျိုးတိုု�င်းးမျိုးးက်းလူမျိုး�း�၌ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

တိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး�ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးမျိုးုမျိုးှး မျိုးရှုရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးအရေးစး�ု�င်းး�က်းလူတိုွင်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စး��ွး�ရေးရ� ရေးနှှ�ရေးက်ွ�လူးမျိုးုရေးကြက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း  စး��ွး�ရေးရ�တိုု��ခု�့�ရနး နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းး 

ရွက်းလူးကြက်သားည်း။၃၃ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု�ု�င်းးရး ဖွဲ့ုအး�မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားခုံလူူ��တိုု��၏ 

စး��ွး�ရေးရ�အလူး�အလူးမျိုး�း�က်ု� က်းက်ွယ်းရနးနှှင်းး� ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေး��ရနးလူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံနယ်းနုမျိုးုတိုးမျိုး�း�က်ု�ရေးက်�းးလူွနးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။၃၄  ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးစး��ွး�ရေးရ� 

နယ်း�ယ်းတိုွင်းး အဖြ�နးအလူှနးအမျိုးှးသားဟု့ဖြ��ရသားည်း� က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးရေး�်မျိုးုသားည်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ� 

နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ု�ခုွ့ဖြခုး�ရနး တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�နှှင်းး� �ု�၍ခုက်းခု့လူးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�မျိုးှး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�နှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းးရေးသားးးလူည်း� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းရေးနသားည်း� လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအမျိုး�း�အဖြ�း�မျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်း 

ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� တိုုရေးတိုွ��က်း�ံဖြခုင်းး�တိုု�� �ါဝင်းးလူးသားည်း။  ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း (မျိုး�း�) သားု�� ၎င်းး�တိုု��၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� ရေးစလူှတိုးက်း 

�ု�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၌ ရှု�ံ�ခုနး�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးက်း ဖြ�ည်းနယ်း၏နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အသားုရေး�� 

၃၂ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ��မျိုးနှှင်းး� ဒ�တိုုယ်က်မျိုးားစစးရေးနးက်း�ု�င်းး�က်တိုည်း�က် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း�က်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�က်�င်းးသား�ံ�လူးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� အလူ��းသားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ�၊ ရးဇူဝတိုးမျိုးု၊  လူူမျိုး��ု�တို�ံ�သားတိုးဖြဖွဲ့တိုးမျိုးု၊ င်းါ�ဖွဲ့နး�လူ��းင်းနး� 

�ု�င်းးရး က်နးသားတိုးခု�က်းမျိုး�း�၊ စွမျိုးး�အင်းး၊ က်�နး�စစည်း�ရေးစ��နှုနး� ၊ ရေးင်းွရေးကြက်�က်ုစစနှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုဖွဲ့လူှယ်းဖြခုင်းး� အစရှုသားည်း� 

က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� ည်ုုနှုင်းး�၊ ခု���း�ု�အတိုည်းဖြ��လူးခု့�သားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုု��ခု�့�က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုသားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းနယ်း 
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ခု�ဖြ�ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံသားူမျိုး�း�အး� မျိုးုမျိုးုတိုု��ရေးဒသားတိုွင်းး လူးရေးရးက်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံရနး 

စည်း�ရှု�ံ�ရေးဖြ�း�ု�ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ �ု��သားု��ဖြ��လူ��းရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်းရေးသားးး 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�စ�ဖွဲ့ွ့�၍ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး� လူ��းရေး�းင်းးလူးကြက်သားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� အပြီး�ု�င်းးအ�ု�င်းးရှုလူးနှု�င်းးသားည်း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� 

က်ု� �ုရေးရးက်းစွး�ွ့ရေး�းင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�င်းးစ�အတိုွက်းလူည်း� အက်��ု�ဖြဖွဲ့စး�ွနး�ရေးစနှု�င်းးသားည်း။   

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းအသားု�င်းး� 

အဝု�င်းး�မျိုး�း�နှှင်းး�  စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေးနတိုတိုးသားည်း။  �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ� 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းမျိုးုနှှင်းး� �က်းစ�းမျိုးုမျိုးရှုရေးသားးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးနှု�င်းးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ယ်င်းး��ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� တိုရး�ဝင်းးသားံတိုမျိုးနး 

�က်း�ံရေးရ� မျိုးတိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးမျိုးးအခု�နုးတိုွင်းး ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

နှှစးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�မျိုးတိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးမျိုးး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ပြီးမျိုးု�� 

(၆) ပြီးမျိုးု��သားည်း က်���ဘး�နှု�င်းးင်းံရှု ပြီးမျိုးု��မျိုး�း�နှှင်းး� ‘ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�’ �က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုည်းရေး�းက်း 

ခု့�ကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံ၌ ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��မျိုး�း��က်း�ံ 

ရေးရ�က်ု�အသား�ံ�ခု�ပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရက် ဥရေး�က်ခးဖြ���း�သားည်း� လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�တိုရး� 

မျိုး်တိုမျိုးု၊ ရးသားးဥတို�ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုနှှင်းး� လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ� စသားည်း�က်ုစစမျိုး�း�အရေး�် ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

အစု��ရ၏ အးရှု�ံစု�က်းမျိုးုရရှုရေးရ�အတိုွက်း ကြိုက်ု���မျိုးး�ကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး 

အးရ�းအသားင်းး�ခု���းသားည်း အစစရေးရ�နှု�င်းးင်းံအရေး�် အကြိုက်း�အက်�ယ်းသား�ုတိုးရေးမျိုးှးက်းခု့�သားည်း။  အးရ�း 

အသားင်းး�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားည်း အစစရေးရ�နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�အရ တိုု�က်းရှုု�က်း�က်း�ံဖြခုင်းး�၊ 

အစစရေးရ�နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� ရေးက်းး�ု�ရေးရ�ရှင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံဖြခုင်းး�၊ သား�ုတိုးရေးမျိုးှးက်း 

�း�ရေးသားး က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�မျိုးှ��တိုးရေးသားး �စစည်း�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး���တိုးလူ��းသားည်း� က်�နးစည်းမျိုး�း�ဝယ်းယ်ူဖြခုင်းး� 

စသားည်းတိုု��က်ု� �နး�က်�င်းးခု့�သားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�းက်းခုံမျိုးု မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း ယ်င်းး�သား�ုတိုးရေးမျိုးှးက်းမျိုးုက်ု� �နး�က်�င်းးသားည်း�ဥ�ရေးဒမျိုး�း� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း။ 

ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း� �ု��က်�နးစးမျိုးံ 

ခုနး�ခုွ့ရေးရ�အက်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�က်ု� ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းပြီး�း� သား�ုတိုးရေးမျိုးှးက်းမျိုးုက်ု��နး�က်�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

၏ရ�းတိုည်းခု�က်းက်ု� ဖြ�သားခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း��းဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး ၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး 

ရေးတိုးင်းးအးဖွဲ့ရုက်နှု�င်းးင်းံ၏ လူူဖြဖွဲ့�လူူမျိုး့ခုွ့ဖြခုး�သားည်း�မျိုးူဝါဒက်ု� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရှု လူူမျိုးု 

အသုား�င်းး�အဝု�င်းး�မျိုး�း�က်�နး�က်�င်းးခ့ု�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း (၂၈) ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ပြီးမုျိုး��နှှင်းး�ရေးက်းင်းးတိုး (၁၃၀) 

ခု�တိုု��က် ရေးတိုးင်းးအးဖွဲ့ရုက်နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�ကု်� �ုတိုး�ု�� ဒဏားခုတိုးသားည်း� 

ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ဌားနး�ပြီး�း�ရေးနးက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရသားည်း ၁၉၈၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး လူူဖြဖွဲ့�လူူမျိုး့ခုွ့ဖြခုး� 

�က်း�ံမျိုးုက်ု��နး�က်�င်းးသားည်း� အက်းဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း ဒ�တိုုယ်က်မျိုးားစစးရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းဥ�ရေးဒ၏ 

အဓိုက်က်�ရေးသားး အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးလူးပြီး�း� လူွနးခု့�ရေးသားး�ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံတို

က်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�ဖြ�း�လူးသားည်း�နှှင်းး� အမျိုး် နှု�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုကု်� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ကြက်�းမျိုးတိုးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုလူးမျိုး�း�သားည်း (နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားက်ု� တိုု��ဖြမျိုးင်းး�ရနးနှှင်းး� က်�င်းး�သား�ံ�ရနး 
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နည်း�လူမျိုးး�တိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး) ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးနှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးလူး 

သားည်း။၃၅ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�အရ အဖြ�နးအလူှနးအမျိုးှးသားဟု့ဖြ��မျိုးု တိုစးဖြဖွဲ့ည်း� 

ဖြဖွဲ့ည်း�ဖြမျိုးင်းး�မျိုးး�လူးရေးနသားည်း� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးက်မျိုးားတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး၏အခုနး�က်ဏ္ဍ မျိုးည်းသားု�� 

ရှုနှု�င်းးသားည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ Bowman က် နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး� 

ကြက်�းမျိုးတိုးသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အတိုွင်းး�ရှု အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� 

ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အရေးဖြခုခုံမူျိုးဝါဒ�ု�င်းးရး ရေးရွ�ခု�ယ်းစရး (၃)ခု�တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။၃၆ ��မျိုး 

ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုးှး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရေးသားး က်ုစစအး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ က်ုစစဟု�သားတိုးမျိုးှတိုးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု က်ုစစရ�းမျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� က်နး�သားတိုး�း�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးလူ�း�ခု�ဖြခုင်းး� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဒ�တိုုယ်ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုးှး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ုစစ အး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရက်ုစစမျိုး�း�ဟု�သားတိုးမျိုးှတိုးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� စည်းမျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�း 

မျိုးတိုးမျိုးု�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� မျိုး�း�စွး က်နး�သားတိုး�း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ တိုတိုုယ်ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုးှး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ုစစမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� မျိုး်ရေးဝ 

က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးနှု�င်းးရနး 

ဘ�ံသားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းအခု��ု� လူု�အ�းသားည်း။ ယ်င်းး�ဘ�ံသားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း လူု�အ�းမျိုးုရေးကြက်းင်းး�  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမုျိုးရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်း 

မျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��က်ု� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� �ု�မျိုးု�ရရှုရေးစပြီး�း� တိုစးပြီး�ု�င်းး 

တိုည်း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး�

ကြက်�းမျိုးတိုးမျိုးုက်ု� မျိုး�း�စွးက်နး�သားတိုးလူု�က်းသားက့်�သားု��လူည်း� ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ခုွ့ရေးဝမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံ 

အလူု�က်း က်ွ့ဖြ�း�မျိုးုရှုသားည်း။ နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ကြက်ည်း�ဖြခုင်းး� 

ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�က်ုစစမျိုး�း� 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ မျိုးည်းသားည်း�အတိုု�င်းး�အတိုးအ�ု 

ရှုသားည်းက်ု� ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� သားုရှုနှု�င်းး�ါသားည်း။ ဥ�မျိုးး- အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�အးဏားက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အတိုုအလူင်းး� 

အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုက်ု� တိုး�ဖြမျိုးစး�း�ဖြခုင်းး� 

တိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားတိုု��သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရလူက်း�့တိုွင်းး စ���ံရေးနသားည်း�သားရေးဘးရှုသားည်း။၃၇ က်ရေးနဒါ 
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နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး� ကြက်း�ရေးရ�ရး 

မျိုး�း� (interprovincial affairs) နှှင်းး��တိုးသားက်းသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရအး� အဓိုက်အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ုစစနှှင်းး� 

�ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း� (intra-provincial affairs) အ�ါအဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ၎င်းး�တိုု��အအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသွားယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စဉ်း�မျိုး�ဉ်း� 

စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားရှုသားည်း။၃၈ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

(provinces) သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူ်င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား �ု�၍ရှုကြက်ပြီး�း�  နှု�င်းးင်းံတိုက်း  က်�နးသားွယ်း 

မျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရး 

တိုွင်းး တိုု�က်းရှုု�က်း�ါဝင်းးခုွင်းး� �ု�၍ရှုကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။၃၉ �ု��အဖြ�င်းး သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က် 

က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုး�း�က် ရေးခုတိုးက်းလူအရေးဖြခုအရေးနအရေး�် မျိုးူတိုည်းပြီး�း� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ 

သားွး�ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအလူု�က်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ဖြ�း�လူးဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးလူ�း�နည်း�သားွး�ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း 

တိုဖြဖွဲ့ည်း� ဖြဖွဲ့ည်း�တုို��ခု�့�လူးခု�နုး၌ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားသားည်း တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ရေးလူ�း�နည်း�လူးက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ကြက်�းမျိုးတိုး 

ဖြခုင်းး�အးဏားတိုု��လူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။၄၀

ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားးအု�ရး (Regional Trade Theory) အရ စး��ွး�ရေးရ�အရ 

ခု�တုိုး�က်းမျိုးုခုု�င်းးမျိုးးရေးရ� နှှင်းး�/ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒရည်းမျိုးှနး�ခု�က်းမျိုး�း� ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးရေးရ� 

အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံနှှစးခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှှစးခု��က်းမျိုးက်ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားည်း ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

စးခု���းမျိုး�း� (Regional Trade Agreements) မျိုး�း� ခု���း�ု�ကြက်သားည်း။၄၁   ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

စးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း� က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�မျိုးုမျိုး�း� 

ဖြ��လူ��း�း�သားည်း� လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� (FTAs) က့်�သားု��ရေးသားး 

ရေး�ါင်းး�စည်း�ခု�တုိုး�က်းမျိုးုနည်း�ရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�၊ သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း� 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအတိုး�အ�း�မျိုး�း�က်ု� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး�ဖွဲ့ယ်းရှး��း�သားည်း� ဥရေးရး�သားမျိုးဂု (EU) 

က့်�သားု��ရေးသားး ရေး�ါင်းး�စည်း�ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုးုမျိုး�း�ရေးသားး ဘ�ံရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း� (Common Markets)၊  

စး��ွး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေး�ါင်းး�စ�းဖြခုင်းး�နှှင်းး� ရေးင်းွရေးကြက်�တိုစးခု�တိုည်း�ဘ�ံ�း�သားည်း� ရေး�ါင်းး�စည်း� 

ခု�တုိုး�က်းမျိုးု �ု�၍�င်းးမျိုး�း�သားည်း� စး��ွး�ရေးရ�ယ်ူနးယ်မျိုးး (Economic unions)၊ �ု�မျိုးှတိုစး�င်းး� 

၃၈ Ibid

၃၉ Ibid 

၄၀ Ibid 

၄၁ ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���း (Regional Trade Agreement) က်ု� “ဦး�စး�ရေး��က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးဒသား 

(Preferential Trading Areas)” ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ “ဦး�စး�ရေး��က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���း (Preferential Trade 

Agreement)” ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ “ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုအစးအမျိုးံ (Regional Trade Arrangements)” ဟု� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အဖြခုး�ရေးသားး အရေးဝ်အရေးဝ်မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရေးခု်ရေးဝ်ကြက်သားည်း။ 
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ရေးငွ်းရေးကြက်�ယူ်နးယ်မျိုးး (monetary union) �ါဝင်းးသားည်း� အလူ��ံစ�စံး��ွး�ရေးရ�ရေး�ါင်းး�စည်း�မုျိုး (complete 

economic union) နှှင်းး� ရေးနးက်း��ံ�အ�င်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�ါင်းး�စည်း�မျိုးု (political union) 

အ�ု ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းအမျိုး��ု�မျိုး��ု�က်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။၄၂ သားမျိုးး�ရှုု��

က်�ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း� စး��ွး�ရေးရ� 

ရေး�ါင်းး�စည်း�ခု�တုိုး�က်းမျိုးုက်ု�သားး အဓိုက်�း�ကြက်ရေးသားးးလူည်း� အခု��ု�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားည်း က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�အက်��ု�အဖြမျိုးတိုးရရှုနှု�င်းးသားည်း�  စး��ွး�ရေးရ� 

ရေး�ါင်းး�စည်း�မျိုးု�က်း အဖြခုး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတွိုက်း ခု���း�ု�ကြက်သားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - ဥရေးရး�သားမျိုးဂု (EU) သားည်း �ု�၍ခုု�င်းးမျိုးးရေးသားး စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�ါင်းး�စည်း�မျိုးုအတိုွက်း     

က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�ကြက်ရေးသားးးလူည်း� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားည်း စး��ွး�ရေးရ� အက်��ု� 

အဖြမျိုးတိုး�က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး -လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ��ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒမျိုး�း�)  ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရနး 

အတိုွက်း (�ု�၍ ရေးသား�င်းယ်း ရေးသားးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး��င်းး) နှှစးနှု�င်းးင်းံက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�သားည်း။၄၃  

မျိုးည်းသားည်း�ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း သားု��မျိုးဟု�တိုး အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူ စးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�သားည်းဖြဖွဲ့စးရေးစ ခု���း�ု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ရှု ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�သားည်း အ�က်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားက့်�သားု�� 

သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံရေး�် 

မျိုးူတိုည်းသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� �ုရေးရးက်းစွး ကြက်�းမျိုးတိုးနှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒနှှင်းး� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုး 

ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ရေး�းက်းခံုမျိုးုက်ု� မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနရယ်ူရနးလူု�အ�းသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

(ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဥရေးရး�သားမျိုးဂု) ရှုသားက့်�သားု�� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ကြက်း�ဝင်းးမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး 

က်နး�က်ွက်းမျိုးုက်ု� အနည်း�င်းယ်းသားးခုွင်းး�ဖြ���း�ပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရအး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးခုွင်းး�ရေး���း� 

သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဂ�းမျိုးဏားနှု�င်းးင်းံ) ရှုသားည်း။ 

(နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� အး�သားးခု�က်းနှှင်းး� အး�နည်း� 

ခု�က်းမျိုး�း� ရှုသားက့်�သားု�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း�) အ�ု��ါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

အကြက်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား ခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံတိုစးခု�စးတိုွင်းး အး�သားး 

ခု�က်းနှှင်းး� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း�ရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးနည်း�က်�စးမျိုးံအ��းခု���းမျိုးု (democratic 

governance) နှှင်းး� သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး လူ��း��ံ�လူ��းနည်း� (due process) ရှုုရေး�းင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ကြက်ည်း�လူ်င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနည်းမျိုး�း� �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုက်ု� အး�ရေး��သားည်း� 

ရေးအးက်းရေးဖြခုမျိုးှအ�က်းသားု�� ခု�ဉ်း�က်�းမျိုးု��ံစံ (Bottom-up approach) သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ဦး�ရေး�းင်းးမျိုးုက်ု� အဓိုက်�း�သားည်း� အ�က်းရေးအးက်း 

ခု�ဉ်း�က်�းမျိုးု��ံစံ(Top-down approach)�က်း အမျိုး�း�က်�ု�၍လူု�လူး�ကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

၄၂ Ibid

၄၃ Ibid
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နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� ယ်င်းး�သားု���ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ၏ �ုရေးရးက်းမျိုးုနှှင်းး� တိုရး�ဝင်းးမျိုးုအရေး�် 

မျိုးည်းသားု��သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း� သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး� 

တိုစးခု�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု မျိုးူဝါဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု �ု�ရှုလူးဖြခုင်းး� 

မျိုးှး ၁) က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း ဝနးရေး�းင်းးမျိုးု၊ 

ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� အဖြခုး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး က်ဏ္ဍအမျိုး�း�အဖြ�း�က်ု� လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးု�ု�ရှုလူးဖြခုင်းး�၊ 

၂) က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒမျိုး�း�သားည်း လူွတိုးလူ�းစွးက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု��နး�က်�င်းးသားည်း� ယ်ခုင်းး�က်း �ု�မျိုး�း� 

ရေးသားး လူူ��စည်း�ရှု�ံ�လူု�းရေး�းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစဖြခုင်းး� နှှင်းး� ၃) ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) 

မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒတိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��၏အခုနး�က်ဏ္ဍရရှုနှု�င်းးရနး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ 

အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�က်ု� �ု�၍အသား�ံ�ဖြ��လူးဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်းဟု� 

ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။၄၄ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး� 

နှှင်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�၏ 

စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးလူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း(နှှင်းး�ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍက်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�လူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�၏ အစု��ရ၏ဝယ်းယ်ူဖြခုင်းး��ု�င်းးရး စးခု���းမျိုး�း� (public 

procurement contracts) ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� အလူ��းသားမျိုးး�က်ုစစက့်�သားု��ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်း အဖြခုး� 

ရေးသားး သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�လူု�ကြက်သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏�ါဝင်းးမျိုးုက်ု� ယ်ခုင်းး�က်း�ု�၍ �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�လူးကြက်သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု မျိုးူဝါဒမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး �င်းးမျိုးှတိုးမျိုး�း�ရေးသားး 

လူူ��စည်း�ရှု�ံ�လူု�းရေး�းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစနှု�င်းးပြီး�း� ယ်င်းး� လူူ��စည်း�ရှု�ံ�လူု�းရေး�းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းအသားစးမျိုး�း�က်ု�က်နး�က်ွက်းရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖွဲ့ုအး�ရေး��၍ 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးကြက်သားည်း။ �ု�� 

အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) မျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ တိုည်းရေး�းက်း 

�း�သားည်း� အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး� အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�က်ု� အသား�ံ�ဖြ��၍ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး   

၎င်းး�တိုု��၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုု��ဖြမျိုးင်းး�လူးနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ရေး���း� 

ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး     

ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�စ�ဖ့ွွဲ့�မုျိုး သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအကြက်း� စ�ဖ့ွွဲ့�မုျိုး 

��ံစံတိုစးခု�ခု�မျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒနှှင်းး� သားရေးဘး�း�မျိုး�း�က်ု� အ 

သုားရေး����တိုးဖြ�နးဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� စ�ဖ့ွွဲ့��း�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�က်းလှူတိုးရေးတိုးးမှျိုးတိုစး�င်းး� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းမုျိုးမူျိုးဝါဒအရေး�် လွူမျိုးး�မုျိုး��နုှ�င်းးရေးအးင်းး ကြိုကု်���မျိုးး� 

ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း။ 

၄၄  Broschek, Jörg, and Patricia Goff. 2018. Federalism and International Trade Policy: The Canadian 

Provinces in Comparative Perspective. IRPP Insight 23. Montreal: Institute for Research on Public 

Policy. DOI: https://doi.org/10.26070/76vq-3677
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အ�က်း�ါ စးတိုမျိုးး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအခုနး�က်ဏ္ဍအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� အင်းးစတိုး�က်���ရှင်းး� (၃) ခု�က်ု� ရေးရွ�ခု�ယ်း 

�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ (၅) ခု�ဖြဖွဲ့င်းး� ရေးလူ�လူး တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။၄၅ ၎င်းး�အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း� 

က်ု� အက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး ��မျိုးတိုစးခု�မျိုးှး အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ� 

(Intergovernmental Relations) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� 

ရေးဒါင်းးလူု�က်း �က်း�ံရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� အလူ�း�လူု�က်း�က်း�ံရေးရ�နှှစးခု� 

လူ�ံ�က်ု� ရည်းညွှှနး�သားည်း။ အစု��ရ အရ�းရ�းအကြက်း��က်း�ံရေးရ�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအလူု�က်း 

က်ွ့ဖြ�း�မျိုးုရှုသားက့်�သားု�� သားက်း�ု�င်းးရးက်ဏ္ဍအလူု�က်းလူည်း� မျိုးတိုူည်းသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး စနစးတိုက်�ဖ့ွွဲ့�စည်း��း�သားည်း� အစု��ရ�းအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

တိုု��က်ု� ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�ရေးစပြီး�း� အစု��ရတိုစးရ�းရ�း၏ တိုစးဘက်းသားတိုး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုး

အနှတရယ်းကု်� ရေးလူ�း�ခု�ရေး��နုှ�င်းးသားည်း။ စနစးတိုက်� ဖ့ွွဲ့�စည်း��း� ရေးသားး အစု��ရအရ�းရ�း အကြက်း� 

�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး (ရေးဒါင်းးလူု�က်း နှှင်းး�/သားု��မျိုးဟု�တိုး အလူ�း�လူု�က်း) အစု��ရ�းအရ�းရ�း အကြိုက်း�အက့် 

မျိုး�း�၏ ��ံမျိုးှနးအစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�၊ (ရေးဒါင်းးလူု�က်း နှှင်းး�/သားု��မျိုးဟု�တိုး 

အလူ�း�လူု�က်း) ဝနးကြိုက်း�မျိုး�း�၏ က်ဏ္ဍအလူု�က်း နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�၊ စးမျိုးံအ��းခု���းမျိုးု�ု�င်းးရး 

အရေး�းက်းအက်ူမျိုး�း�ရေး��သားည်း� ဝနး�မျိုးး�အဖြ�ည်း�အစ�ံရှုသားည်း� အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�အရေး�ွရေး�ွတိုွင်းး�ရေးရ�မျိုးု� 

ခု���းရှု�ံ�မျိုး�း� စသားည်းတိုု���ါဝင်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး စနစးတိုက်�စ�ဖွဲ့ွ့��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အစု��ရအရ�းရ�း 

အကြက်း��က်း�ံရေးရ�သားည်း အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးရှုရေးစသားည်း�အဖြ�င်းး 

�ု��က်��ု�ဖြဖွဲ့စးရေးစနှု�င်းးသားည်း� အစု��ရတိုစးရ�းရ�း၏ တိုစးဘက်းသားတိုး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� 

လူည်း� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။ စနစးတိုက်�စ�ဖွဲ့ွ့��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံ 

ရေးရ�တိုွင်းး အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ��ံမျိုးှနးရေးတိုွ���ံမျိုးရှုဘ့ ယ်းယ်းစ�ဖွဲ့ွ့�မျိုးု��ံစံသားး ရေးတိုွ���ံဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရမျိုး�း�၏ ရေးတိုွ���ံလူု�သားည်း� �နှိအရေး�်တိုွင်းး မျိုးူတိုည်းရေးနဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး 

သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ အစု��ရ 

အရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�သားည်း အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး� �ု�ရေးသားးး 

အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�သားည်း အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုနှှင်းး� 

�ူရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုတိုု��က်ု� တိုည်းရေး�းက်းရေး��သားည်း� ��ံရ�းဖြဖွဲ့စးရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအခုနး�က်ဏ္ဍအရေး�် 

သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� ရေးနးက်း��းအင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�တိုစးခု�မျိုးှး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး� (Allocation of 

Competencies) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� တိုု�က်းရှုု�က်း သားု��မျိုးဟု�တိုး 

သားွယ်းဝု�က်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး� �က်းနှွယ်းမျိုးုရှုသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�ရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း� ရှုရေးသားးး 

လူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု သားရေးဘးတိုူစးခု���း�ါ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း၏ 

၄၅ Ibid 
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သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ တိုစးခု�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�စွး ရေး���း�လူ်င်းးရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���းသားည်း က်ဏ္ဍမျိုး�း�စွးအရေး�် လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးု�ု�ရှုရေးနလူ်င်းးရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ တိုရး�ဝင်းး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား လူ�ံ�လူ�ံ�လူ�း�လူ�း�ရှုရေးနသားည်း�တိုု�င်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုး 

ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းရရေးလူ� ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� အ�းနှှင်းး��း�မျိုးုက်ု�ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�လူ်င်းး ��ံစံ (၃) မျိုး��ု� 

ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ ��မျိုးတိုစးမျိုး��ု�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းး 

သားည်း�ကု်စစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ကု်� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးတွိုင်းး တုို�က်းရုှု�က်းရေး�းင်းးရွက်း 

ခွုင်းး�ရေး���း�သားည်း���စံံဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ယ်င်းး�ကု်စစရ�းမျိုး�း�တွိုင်းး က်�နးသွားယ်းမုျိုးမူျိုးဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားးကု်စစရ�းမျိုး�း� 

�ါဝင်းးရေးလူ�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဘယ်းလူဂ� းယ်မျိုးးနှှင်းး� �ွစးဇူးလူနးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� မျိုးူဝါဒနှှင်းး� တိုု�က်းရှုု�က်းသားက်း�ု�င်းးမျိုးုရှုရေးသားး လူ��း�ု�င်းး ခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ ဒ�တိုုယ်��ံစံမျိုးှး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းး� 

ခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� မျိုး်ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�ပြီး�း� ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� က်�င်းး�သား��ံ 

ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်ဖြ�ဌားနး�သားည်း� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရေး��ရသားည်း။၄၆ ဥ�မျိုးး - ဂ�းမျိုးဏား ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး��ရသားည်းက် မျိုး�း�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေးရ�အတွိုက်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

�ါဝင်းးလူးရေးရ�ကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် �ည်း�သွားင်းး�စဉ်း�စး�လူးသားည်း။ တိုတုိုယ်��စံံမှျိုးး ဖ့ွွဲ့�စည်း��� ံ

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�အရေး�် ဗးတိုု�အးဏားက်�င်းး�သား�ံ�ခွုင်းး�က်ု� ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဘယ်းလူဂ� းယ်မျိုးးနှှင်းး� �ွစးဇူးလူနးနှု�င်းးင်းံတိုု��၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး 

တိုစးခု��က်းမျိုးက်ရေးသားး အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု� မျိုးခု���း�ု�မျိုးး အစု��ရအရ�းရ�းတိုု��၏ တိုစးည်းတိုစးညွှွတိုးတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး သားရေးဘး 

တိုူည်းခု�က်းက်ု� ရယ်ူရနးလူု�အ�းသားည်း။ 

အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��အကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�ရေးသားး 

ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ �ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�က်းလှူတိုးရေးတိုးး 

(Second Chamber) သားည်းလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး� 

က်ဏ္ဍအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�က်း လူှတိုးရေးတိုးးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

၄၆ ဤ��ံစံအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရသားဖြဖွဲ့င်းး� �ု�သားု��အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

လုူ�အ�း ရေးသားး ဘဏ္ဍးရေးငွ်းမျိုး�း�ကု်� �ံ��ု��မုျိုးမျိုး�း� ရုှနုှ�င်းးသားက့်�သုား�� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဘဏ္ဍရေးငွ်း�ံ�ု��မုျိုးမျိုးဖြ��သားည်းမျိုး�း�လူည်း� 

ရှုနှု�င်းးသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဘဏ္ဍးရေးင်းွ�ံ��ု��မျိုးုမျိုးရေး��ဘ့ ၎င်းး�တိုု��၏ ဖြ�ဌားနး� 

ဥ�ရေးဒအခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရေးစနှု�င်းးသားည်း� အးဏား (Unfunded Mandate) 

မျိုး�း� ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် Unfunded Mandate အးဏားက်ု�က်�င်းး�သား�ံ�၍  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေးစ�ါက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အတိုွက်း 

မျိုးလူု�လူး�အ�းရေးသားး ဝနး��တိုးဝနး�ု��ဖြဖွဲ့စးရေးစနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဘဏ္ဍးရေးင်းွ က်ူည်း�ံ��ု��မျိုးုနှှင်းး�အတိုူ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေးစသားည်း�အးဏားက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။
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က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ� မျိုးူဝါဒ 

မျိုး�း�ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုး၊ အတိုည်းဖြ��သားည်း�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးနှု�င်းးင်းံသားည်း အခုွင်းး�အလူမျိုးး�က်ု� ရေး�� 

�း�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးးစ�ဖွဲ့ွ့�မျိုးုက်ု� ��ံစံနှှစးမျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� ခုွ့ဖြခုး�ကြက်ည်း�နှု�င်းးသားည်း။ 

��မျိုး��ံစံမျိုးှး �း�နုတိုး��ံစံဖြဖွဲ့စးပြီး�း� �း�နုတိုးအမျိုးတိုးမျိုး�း�သားည်း ရေးရွ�ရေးက်းက်းခုံ သားု��မျိုးဟု�တိုး ခုနး�အ�းခုံ

လူှတိုးရေးတိုးးအမျိုးတိုးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဒ�တိုုယ်��ံစံမျိုးှး ရေးက်းင်းးစး��ံစံဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ရေးက်းင်းးစးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း� 

သားည်း သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်း၏ အ��းခု���းရေးရ�အကြိုက်း�အက့်မျိုး�း�က်ု�ယ်းတုို�င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး အ��းခု���း 

ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�က် ညွှှနးကြက်း��း�သားည်း� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအမျိုး�း�စ� 

သားည်း �း�နုတိုး��ံစံက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ကြက်ပြီး�း� ဂ�းမျိုးဏားနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ရေးက်းင်းးစး��ံစံက်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

သား�ရေးတိုသားနရေးတိုွ�ရှုခု�က်းအရ �း�နုတိုး��ံစံတိုွင်းး �း�နုတိုးရေးရ�ရးရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ 

အက်��ု�စး��ွး�က်ု� ရေးရှ�ရှုုသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့နှု�င်းးသားည်း�တိုု�င်းး �း�နုတိုးအမျိုးတိုး 

မျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တုို��၏နုှ�င်းးငံ်းရေးရ��ါတိုးရ�းတိုည်းခု�က်းအရေး�်အရေးဖြခုခံုသားည်း� မ့ျိုးရေး��မုျိုးဖြဖွဲ့င်းး�သားးမ့ျိုးရေး��ကြက် 

သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒလူး�ရးအရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးမျိုးု နည်း� 

သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ရေးက်းင်းးစး��ံစံတိုွင်းး ရေးက်းင်းးစးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးးဖြဖွဲ့စး

သားည်း�အဖြ�င်းး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအကြက်း�) အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ရေးဒါင်းးလူု�က်း 

�က်း�ံရေးရ�စနစးတိုစးခု�လူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �း�နုတိုး��ံစံနှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူ်င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်း 

မုျိုးတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�အကြိုက်း�က့်/ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း�ကု်�ယ်းတုို�င်းး တုို�က်းရုှု�က်း�ါဝင်းးနုှ�င်းးသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ရေးက်းင်းးစးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုးှရေးစလူှတိုးရေးသားး က်ု�ယ်းစး� 

လူှယ်းမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� အစု��ရမျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� အးဏား�ု�င်းးဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုစံနှုနး�နှှင်းး� �နး�က်�င်းး 

က်ွ့လူွ့ရေးနသားည်း။ 

အခု���းအး�ဖြဖွဲ့င်းး��ု�ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း သားမျိုးး�ရှုု��က်�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုအရ အခု���းအဖြခုး

အးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဗဟုု�အစု��ရတိုစးခု�တိုည်း�နှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းး 

ဖြခုင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရေးသားး အရေးဖြခုအရေးနသားစးမျိုး�း�၏ 

လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�အရ ယ်င်းး�အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� သားက်း�ု�င်းးလူးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�တိုု��၏နှု�င်းးင်းံ 

ဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု�  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�၌ က်�င်းး�သား�ံ�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး�အတိုူ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဘက်းက်လူည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�၌ တိုု��ခု�့�က်�င်းး�သား�ံ�လူးကြက်သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အး�သားးခု�က်းနှှင်းး� အးနည်း� 

ခု�က်း အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုနှု�င်းးသားည်းက်ု� အ�က်း�ါစး�ု�ဒးမျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�ပြီး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း� ရှုရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံ 

အမျိုး�း�အဖြ�း�သားည်း အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးကု်� လူ��ံဝတိုး��း��ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရုှဘ့ အက်နး�အသားတိုးအခု��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� အ�ု�က်း 

အရေးလူ�းက်းလူက်းခုံခုွင်းး�ဖြ��လူးကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအခု��ု�က်ု�ကြက်ည်း�လူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရသားည်း တိုစးခုါ 
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တိုစးရံတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�ကု်� က်နး�ကွ်က်းမုျိုးမျိုးရုှဘ့ ခွုင်းး�ဖြ�� 

ဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��ဖြခုင်းး�မျိုး�း�ရုှသားက့်�သုား�� တိုစးခုါတိုစးရံ၌ တိုး��း�က်နး�သားတိုးဖြခုင်းး�မျိုး�း�လူည်း� 

ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

တိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍသားည်း နှု�င်းးင်းံအလူု�က်း ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� ရှုနှု�င်းးသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရ�ါသားည်း။ 

ဤအခုနး�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး အရေးစး�ု�င်းး�စးတိုမျိုးး�မျိုး�း�အး� ရေးဝဖွဲ့နးသား�ံ�သား�းဖြခုင်းး�မျိုးှ 

ရေးအးက်း�ါ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး အခု�က်းအလူက်းက်ု� မျိုးး�ရေးမျိုးးင်းး��ု��ဖြ��း� 

သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး၏ အရေးဖြခုခုံမျိုးူတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး 

အးဏားခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�မျိုးူအရ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အကြက်း�ခုွ့ရေးဝမျိုးုအဖြ�င်းး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစး 

စနစး၏ အရေးဖြခုခုံမျိုးူတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး အးဏား�ု�င်းး�ဖြခုး�ဖြခုင်းး�မျိုးူအရ ဖြ�ည်းနယ်းရေး�းင်းးအစု��ရ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�မျိုး�း� ရှုသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းး ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအရေး�် 

သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

�ု�င်းးရးဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း�က်ု� နး�လူည်းသားရေးဘးက်းရေး�ါက်းရနး အရေးရ� 

ကြိုက်း��ါသားည်း။  

�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�က်ု� အစု��ရ အရ�းအရ�းအကြက်း� ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�နှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�၊ ဥ�ရေးဒ 

ဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� �ု�င်းးဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�အဖြ�င်းး သားက်း�ု�င်းးရး 

အစု��ရ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု�� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ) တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ရးတိုွင်းး က်�း�မျိုးရေးရ�ရးရှုုရေး�းင်းး��ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ဖြခုင်းး� 

(gender mainstreaming) ဖြဖွဲ့င်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� 

အး�ရေး��ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးသားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�သားည်း က်မျိုးား�လူူဦး� 

ရေးရနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ခု�င်းး�စး၏ လူူဦး�ရေးရ တိုစးဝက်းရေးက်�းးခုနး�ရှုရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ က်ဏ္ဍ 

အသားး�အသားး�၌ ၎င်းး�တိုု��က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မုျိုးနှှင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�မျိုးှး အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�နှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်း 

လူ်င်းး အလူွနးအး�နည်း�ရေးနပြီး�း� အခု��ု�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး မျိုးရှုသားရေးလူးက်း�င်းး ဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း�သားည်း အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�အရေး�် မျိုးတိုူည်းရေးသားး သားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုး�း� 

ရှုရေးနသားည်းက်ု� သား�ရေးတိုသားနဖြ���း�မျိုးုအခု��ု�ရှုရေးနပြီး�းဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� က်မျိုးား�နှု�င်းးင်းံအမျိုး�း�စ�သားည်း  

�ု�က်ုစစက်ု� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး��ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�၊ အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးမျိုးု အလူွနးအး�နည်း� 

ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်းက်ု� သားတိုု�း�မျိုးုနှု�င်းး�ါသားည်း။ အ�က်း�ါစး��ဒးမျိုး�း�တွိုင်းး ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း� 

ရေးသားး သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�အး�လူ�ံ�သားည်း က်�း�-မျိုးတိုနးတိုူရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးရှုုရေး�းင်းး� 

�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ဖြခုင်းး�က်ုစစတိုု��က်ု� လူ�ံ�ဝ�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�တိုွင်းး �ု�အရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အက်�ယ်းတိုဝင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ အက်�ဉ်း�အး� 
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ဖြဖွဲ့င်းး� ရေးအးက်း�ါစးကွ်က်းမျိုး�း�တွိုင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့း� မျိုးး�နစးစးအရေးဖြခုဖြ��နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး က်�း�-မျိုး 

ရေးရ�ရး ရှုုရေး�းင်းး�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� သားင်းး�ရေးလူ�းးသားည်း� အစးအမျိုးံမျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု�မျိုးည်းသားု��အး�ရေး�� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်းက်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ (စးက်ွက်း-၁ နှှင်းး� စးက်ွက်း ၂) က်ု� ရှုု)

စ်��ွ�်	(၁) 

ဖွဲ့း�မ်းး�နိစ််စ််အကျေးခြချုခြပ်�	နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�မ်းး�ါဒါနှှင််�	�း��-မ်း	တနိ်�တးကျေးရ� 

ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးအခုါတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ� က်ုစစ 

သားည်း က်မျိုးား�နှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ ဖြ�ည်းတွိုင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းးသားးမျိုးက် ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး 

လူည်း� အး�ရေး��ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးလူးသားည်း� က်ုစစရ�းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး က်မျိုးား� 

နှု�င်းးင်းံအခု��ု�သားည်း က်�း�-မျိုးတိုနး�မျိုးတူိုရေးရ�က်ု� အ�ူ�အး�ရေး��ဖြမျိုးုင်းး�သားည်း� “ဖွဲ့း�မျိုးး�နစးစးအရေးဖြခုဖြ�� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ (Feminist Foreign Policy) -FFP” က်ု� အတိုုအလူင်းး� ဖြ�ဌားနး�ပြီး�း� 

လူက်းရေးတိုွ�အရေးက်းင်းး�ည်းရေးဖွဲ့းးမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ FFP �ု�သားည်းမျိုးှး အခု���း 

အဖြခုးအးဏား�ု�င်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒသားည်း နုှ�င်းးငံ်းရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� လူူမုျိုးရေးရ� 

�ု�င်းးရး က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု�ရေးရှ�ရှုုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု�  �ု�လူု�သားည်း။ FFP နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ရေးလူ�လူး�း�ရေးသားး စးတိုမျိုးး�တိုစးခု�၏ ရေးတွို�ရုှခု�က်းမျိုး�း�အရ လူက်းရုှတွိုင်းး FFP 

က်ု� အတိုုအလူင်းး�က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး� (၇) ခု�ရှုသားည်း။ အယ်င်းး� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ FFP 

မျိုး�း�က်ု� ရေးအးက်းတိုွင်းးအက်�ဉ်း�ခု��ံ� ဖြ�နးလူည်းရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ 

၁)	�ွးဒါင််နှိုင််င်�	။     ။ FFP က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးည်းဟု�  ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး� 

ရေးကြက်ဖြင်းးသားည်း� ��မျိုး��ံ�ရေးသားးနှု�င်းးင်းံဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ွးဒင်းးနှု�င်းးင်းံ၏ FFP သားည်း အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး� 

အရေးရ� (Rights)၊ �ု�အခုွင်းး�အရေးရ� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အတိုွက်း လူု�အ�းရေးသားးအရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း� 

(Resources) နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�ကု်�ယ်းစး�ဖြ��မုျိုး (Representation) ဟူုသားည်း� အခု�က်းသား��ံခု�က်း 

က်ု� လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံ�း�သားည်း။  က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးု�ု�င်းး�၌ �ွးဒင်းးနှု�င်းးင်းံသားည်း အမျိုး��ု�သားမျိုးး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

ဝနးကြိုက်း�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး��ါလူးမျိုးနးအမျိုးတိုးတိုု��က်ု� ခုနး�အ�းရေးရွ�ရေးက်းက်းမျိုးုသားည်း သားမျိုးု�င်းး�အစဉ်း 

အလူးရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး အရင်းး�အဖြမျိုးစး�ု�င်းး�၌လူည်း� �ွးဒင်းးနှု�င်းးင်းံ၏ 

၂၀၂၁ ခု�နှှစးအတိုွက်း ဖြ�ည်း�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အက်ူအည်း ၈၄ ရးခုု�င်းးနှုနး�သားည်း က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ� 

အတိုွက်း လူ�း�း�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ အခုွင်းး�အရေးရ��ု�င်းး�၌လူည်း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး� 

အရေးရ�မျိုး�း�က်ု� အး�ရစရးအတိုု�င်းး�အတိုးတိုစးခု�အ�ု ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း။ 

၂)	�ကျေးနိဒါါနှိုင််င်� ။        ။  က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ၂၀၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်မျိုးား���မျိုး��ံ� 

ရေးသားး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�ဝါဒး�နးရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းအကူ်အည်း�ု�င်းးရး မူျိုးဝါဒ (FIAP) ကု်� ရေးကြက်ဖြင်းး 

ပြီး�း� စတိုင်းးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးခ့ု�သားည်း။ �ွးဒင်းးနုှ�င်းးငံ်း၏ FFP နှငှ်းး� အလူး�တိုူ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ 

FIAP သားည်း ဖြ�ည်း�ဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��ရေးရ�အကူ်အည်း၏ အခု��ု�အစး�တိုစးခု�ကု်� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခွုင်းး� 

အရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တူိုရေးရ�ကု်� ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးရနးအတွိုက်း အသား��ံဖြ��သွားး�ရနး�ါရုှသားည်း။ က်ရေးနဒါ 
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နှု�င်းးင်းံသားည်း တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးုရနး��ံရေးင်းွ (the Equality Fund) တိုည်းရေး�းင်းး၍ အမျိုး��ု�သားမျိုးး� 

အခုွင်းး�အရေးရ��ု�င်းးရး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ဖွဲ့း�မျိုးး�နစးစး လူု�းရှး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု�အတိုွက်း က်ူည်း�ံ��ု�� 

မျိုးုမျိုး�း� ရေး��သားည်း။ 

၃)	လွှားဇူးင််ဘတ်နှိုင််င်�	။    ။၂၀၁၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး လူူဇူင်းးဘတိုးနှု�င်းးင်းံအစု��ရသားည်း FFP 

က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးမျိုးည်း� ၎င်းး�၏ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းက်ု� ရေးကြက်ဖြင်းးခု့�သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း�ဌားန၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအး�လူ�ံ�တိုွင်းး က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� 

�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�နှု�င်းးရနး FFP အတိုွက်း လူ��းင်းနး�အစးအစဉ်း ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရနး က်တိုုဖြ��ခု့� 

သားည်း။ လူူဇူင်းးဘတိုး FFP က်ု� နှု�င်းးင်းံ၏က်းက်ွယ်းရေးရ�၊ သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးနှှင်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�ရေး�းင်းး 

ရွက်းခု�က်းမျိုး�း� တိုွင်းး အသား�ံ�ဖြ��ပြီး�း� ဦး�စး�ရေး��က်ုစစရ�း (၃) ခု� �ါဝင်းးသားည်း။  လူူဇူင်းးဘတိုး FFP 

အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အရင်းး�အဖြမျိုးစး�ု�င်းး�၌ လူူဇူင်းးဘတိုးနှု�င်းးင်းံသားည်း က်�လူ 

သားမျိုးဂု အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�အဖွဲ့ွ့� (U.N. Women) က်ု� အမျိုး�း���ံ�လူှ�ဒါနး�သားည်း� နှု�င်းးင်းံ (၂၀) 

စးရင်းး�တိုွင်းး�ါဝင်းးပြီး�း� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးု�ု�င်းး�၌  ၎င်းး�၏ ၂၀၂၀ ခု�နှှစး၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး� ဥရေးရး� 

ရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း�ဌားနဝနး�မျိုးး�(၆၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�မျိုးှး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၄)	 ခြပ်င််သုစ််နှိုင််င်�	 ။    ။ ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံသားည်း ၎င်းး�၏ FFP က်ု� အတိုုအလူင်းး� 

��တိုးဖြ�နးမျိုးု မျိုးရှုရေးသား�ရေးသားးးလူည်း� ၎င်းး�၏ ၂၀၁၈ ခု�နှှစး က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းမျိုးဟုးဗ��ဟုးတိုွင်းး ဖြ�င်းးသားစးနုှ�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�အက်ူအည်းမျိုးှတိုစး�င်းး� �ံ��ု��သားွး�မျိုးည်း� 

က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ဦး�စး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�က်ု�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ ယ်င်းး�မျိုးဟုးဗ��ဟုးအရ 

က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�အတိုွက်း တိုစးနှှစးခု�င်းး�အလူု�က်း လူ�း�း�သားည်း� ရးခုု�င်းး�နှုနး�နှှင်းး�အတိုူ 

ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်း�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အက်ူအည်းက်ု� ၂၀၁၈ ခု�နှှစး၌ ၃၀ ရးခုု�င်းးနှုနး� မျိုးှ ၂၀၂၂ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး ၅၀ ရးခုု�င်းးနှုနး�အ�ု  တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�သား�ံ�စွ့ သားွး�ရနးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး မျိုးဟုးဗ��ဟုး 

လူက်းရေးတွို�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရး၌ တုို��တိုက်းမုျိုးအရေးဖြခုအရေးနကု်�တုို�င်းး�တိုးသားည်း� တိုးဝနးခံုမုျိုးမူျိုးရေးဘးင်းး 

လူည်း� ခု�မျိုးှတိုး�း�သားည်း။ ဖြ�င်းးသားစးအစု��ရသားည်း က်�း�-မျိုး ရေးရ�ရး က်ွမျိုးး�က်�င်းး�ည်းရှင်းးမျိုး�း� 

�ါဝင်းးသားည်း� သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်�း�-မျိုး တိုနး�တိုူရေးရ� အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး� ရေးက်းင်းးစးတိုစးရ�းက်ု� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ပြီး�း� က်�း�-မျိုး ရေးရ�ရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြ�ည်း�မျိုးူဝါဒ ရေးရ��ွ့အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရး၌ အကြံက်ံဉားဏားမျိုး�း� ရယ်ူသားည်း။ 

၅)	မ်း�ကစ်း�ိုနှိုင််င်�	။      ။ မျိုးက်စူးက်ု�နှု�င်းးင်းံသားည်း ၂၀၂၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး ၎င်းး�၏ FFP က်ု� 

��မျိုး���ံတိုရး�ဝင်းးရေးကြက်ဖြင်းးခ့ု� လူက်းတိုင်းးအရေးမျိုးရုက်တုို�က်းရုှနုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  အရေးဖြခုခံု 

မျိုးူ (၅) ခု�က်း�ါဝင်းးရေးသားး မျိုးက်စူးက်ု�နှု�င်းးင်းံ၏ FFP သားည်း “ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ�ု�င်းးရးဖြခုး�နး�ခု�က်း၊ 

က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး က်ွးဟုခု�က်းနှှင်းး� မျိုးည်းမျိုး်မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�း�ခု�ရေးရ�နှှင်းး� �ရေး��းက်းရေးရ�” အတိုွက်း 

ရည်းရွယ်းသားည်း။ မျိုးက်�ူးကု်�နုှ�င်းးငံ်း၏ FFP သားည်း �နး�သားစးရေးသားးမူျိုးဝါဒတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ရေးလူ�လူး 

အက့်ဖြဖွဲ့တိုးရနး အခု�နုးလူု�ရေးသား�ရေးသားးးလူည်း� ၂၀၂၀-၂၀၂၄ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� အရေးက်းင်းး�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးမျိုးည်း� ရည်းရွယ်းခု�က်း (၅) ခု�မျိုးှး တိုုက်�ရှင်းး�လူင်းး�ပြီး�း� တိုု�င်းး�တိုး၍ရရေးသားး အခု�နုးက်းလူ 

သားတိုးမျိုးှတိုးခု�က်း�ါဝင်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ခု� း�က်���ဖွဲ့ွယ်းရေးက်းင်းး�ပြီး�း� �ုရေးရးက်းစွး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး 

နှု�င်းး�ါက် အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အတိုွက်း စံနမျိုးူဖြဖွဲ့စးလူးနှု�င်းးသားည်း။  
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၆)	စ်ပ်ိနိ်နှိုင််င်�	။     ။ စ�ုနးနှု�င်းးင်းံသားည်း ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး FFP စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး 

�ဌာမျိုးရေးဖြမျိုးုးက်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ စ�ုနးအစု��ရက် ��ံနှှု�း��တိုးရေးဝသားည်း� FFP လူမျိုးး�ညွှှနး 

အရ FFP သားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�၊ က်းက်ွယ်းရေးရ�၊ ဥတို�ရးသားးအရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�တိုရး�မျိုး်တိုမျိုးု 

နှှင်းး� လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ� အ�ါအဝင်းး ဦး�စး�ရေး��က်ဏ္ဍမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� အရေးဖြခုခုံမျိုးူ (၅) ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားွး�ရနး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

အ�ု��ါ လူမျိုးး�ညွှှနးသားည်း တိုးဝနးခုံမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ FFP အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�

တိုု��တိုက်းမျိုးု�ု�င်းးရး နှှစးစဉ်းအစးရင်းးခုံစးက်ု� �ါလူးမျိုးနးတိုွင်းးတိုင်းးဖြ�ရနးနှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရး အရ�း 

ဘက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး�ါရှုသားည်း။ 

၇)	လွှာစ််ဗျားး��နှိုင််င်�	။      ။ လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံသားည်း ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး FFP က်�င်းး�သား�ံ�ရနး 

စတိုင်းးရေးကြက်ဖြင်းးသားည်း� ��မျိုး��ံ�ရေးသားး အးဖွဲ့ရုက်နှု�င်းးင်းံတိုစးနှု�င်းးင်းံ ဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။ လူစးဗ�း� 

နှု�င်းးင်းံ၏ FFP အရေးသား�စုတိုးက်ု�မျိုးူ ��တိုးရေးဖွဲ့းးခု�ဖြ�မျိုးု မျိုးရှုရေးသား�ရေးသားးးလူည်း� လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံ၏ 

�ဋို�က်ခအရင်းး�ခုံ ဖြ�ဿနးရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�မျိုးည်း� “လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံ တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�ကြိုကု်���မျိုးး�မျိုးု” ရေးအးင်းး 

ဖြမျိုးင်းးရေးရ�အတိုွက်း အရေး�းက်းအက်ူ ဖြဖွဲ့စးရေးစရနး ရည်းရွယ်းသားည်း။  

အ�က်း�ါနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ FFP ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးမျိုးုမျိုးှး အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

အတိုွက်း အး�က်�စရးဖြဖွဲ့စးခု့�ရေးသားးးလူည်း� တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး ဖြ�င်းး��နးရေးသားးရေးဝဖွဲ့နးမျိုးုမျိုး�း� 

နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးရေးနရသားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး က်ရေးနဒါနှှင်းး� �ွးဒင်းးနှု�င်းးင်းံတိုု��သားည်း လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ� 

နှှင်းး�အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုက်ု�အး�ရေး��သားည်း� နှု�င်းးင်းံအခု��ု�နှှင်းး� လူက်းနက်းက်�နး 

သားွယ်းဖြခုင်းး�၊ ဖြ�င်းးသားစးအစု��ရက် ခု�က်းအးဏားရှင်းးအစု��ရက်ု� စစးဘက်း�ု�င်းးရးအက်ူအည်း

ရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� မျိုးက်စူးက်ု�နှု�င်းးင်းံသားည်း က်�း�-မျိုးအရေးဖြခုဖြ��အကြက်မျိုးး�ဖွဲ့က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ုရေးရးက်းစွး 

က်ု�င်းးတိုွယ်းရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

ရင်းး�ဖြမျိုးစး: Thompson, L., Ahmed, S., & Khokhar, T. (2021). Defining Feminist Foreign 

Policy: A 2021 Update 
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စ်��ွ�်	(၂) 

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�	နှှင််�	�း��-မ်း	တနိ်�တးကျေးရ�

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူရေးရ�အရေး�် သားက်းရေးရးက်း 

မျိုးုရှုရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရးတိုွင်းး 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� က်�း�-မျိုး တိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� 

�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�မျိုးုအး�နည်း�ရေးနပြီး�း� အခု��ု�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု စးခု���းမျိုး�း�မျိုးှး 

က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�မျိုးု လူ�ံ�ဝမျိုးရှုသားည်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ:မျိုးူဝါဒသားည်း နှု�င်းးင်းံရေးရ�အးဏား၊ စး��ွး�ရေးရ� အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း� 

နှှင်းး� ��ဂုု�လူးရေးရ�က်ု�ယ်း�ု�င်းး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရရှုနှု�င်းးမျိုးုအရေး�်မျိုးူတိုည်းပြီး�း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�နှှင်းး�အမျိုး��ု�

သားး�မျိုး�း�အရေး�် မျိုးတိုူည်းရေးသားးသားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

စးခု���းမျိုး�း�သားည်း ရေးစ��နှုနး�၊ အလူ��းအက်ု�င်းး၊ က်�နး��တိုးလူ��းမျိုးုဖွဲ့ွ့�စည်း���ံနှှင်းး� ပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးု�ု�င်းး

ရးအရေးဖြ�းင်းး�အလူ့မျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးု 

ရှုရေးနသားည်း။  �ု��ရေးကြက်းင်းး�  က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု�ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးလူု��ါက် က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ� 

အရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အး� က်�း�-မျိုး 

ရေးရ�ရး�နး�စစးမျိုးုမျိုး�း� (Gender Analysis of International Trade Instruments) 

ဖြ��လူ��းရနးလူု�သားည်း။  ရေးအးက်းတိုွင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု� 

နှှင်းး� ယ်င်းး�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုု��က် က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူည်းရေးရ�အရေး�် မျိုးည်းသားု��သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းး 

သားည်းနှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူ ရေးရ�ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနး က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးရှုုရေး�းင်းး�က်ု� မျိုးည်းသားု���ည်း�သားွင်းး� 

စဉ်း�စး�နှု�င်းးသားည်းက်ု� အက်�ဉ်း�ခု��ံ�တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။

(�)	 �ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�သုကျေးဘ�တးစ်�ချုး�ပ််မ်းး��နှှင််�	 �ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�မ်းး�ါဒါ	 (Trade	

Agreements	and	Trade	Policy) - က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်း

ရေးရ�ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း သားမျိုးု�င်းး�အစဉ်းအလူးအရ စး��ွး�ရေးရ�၊ သားွင်းး�က်�နး�ု��က်�နးရေးလူ�း�

ခု�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူွယ်းက်ူရေးခု�းရေးမျိုးွ�ရေးစရေးရ� က်ုစစမျိုး�း�က်ု�သားး အဓိုက်�း�ရေးလူ�ရှုပြီး�း� 

က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးအ�ါအဝင်းး လူူမျိုးုရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� ခု�နးလူှ�း�း�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး�အတိုူ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� (Trade 

liberalization) သားည်း ရေးက်းင်းး�က်��ု�နှှင်းး� �ု��က်��ု�မျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစနှု�င်းးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ သားွင်းး�က်�နး/�ု��က်�နးခုွနးနှှင်းး� အဖြခုး�အခုွနးမျိုး�း� ရေးလူ�း�ခု�ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� 

အစု��ရ၏ အခုွနးရေးင်းွရေးက်းက်းခုံရရှုမျိုးု ရေးလူ�း�က်�သားွး�နှု�င်းးပြီး�း� အက်��ု��က်းအရေးနဖြဖွဲ့င်းး�  ဖြ�ည်းသားူ� 

လူူမျိုးုဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့တိုးရေးတိုးက်းရသားည်း�အရေးဖြခုအရေးနသားု�� ရေးရးက်းသားွး�နှု�င်းးသားည်း။  

အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�၏ အဓိုက်အက်��ု�ခုံစး�ရသားူမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း��က်း�ု�၍ �ုခုု�က်းနစးနးနှု�င်းးသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�အရေး�် �ု��က်��ု�သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးမျိုးုက်ု� တိုး��း� 

နှု�င်းးရနး က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး သား�ံ�သား�းမျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းဖြခုင်းး�၊ က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� 

တိုွင်းး က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ုစစ�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးအက်ူအည်း
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မျိုး�း�ရေး��ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု�� ဖြ��လူ��းသားွး�နှု�င်းးသားည်း။ က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး သား�ံ�သား�းခု�က်းမျိုး�း� ဖြ��လူ��းရး 

တိုွင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းနှှင်းး�  က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� အလူ��းသားမျိုးး�ရေးစ��ကွ်က်းအရေး�် မျိုးည်းသားု��သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း။ မျိုးည်းသားည်း� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ကြိုက်း��ွး� သားု��မျိုးဟု�တိုး က်��ံ�သားွး�ရေးစနှု�င်းးသားည်း။ မျိုးည်းသားည်း�ရေးဒသားတိုွင်းး မျိုးည်းသားူ 

(အမျိုး��ု�သားး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�) တိုု��အရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း။ အစရှုသားည်းတိုု��က်ု� 

�ည်း�သားွင်းး�သား�ံ�သား�းမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းသားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နး

သားွယ်းရေးရ�ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုနှှင်းး� အကြိုက်ု�တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�နှှင်းး� က်�း�-မျိုး 

ရေးရ�ရး က်ွမျိုးး�က်�င်းး�ည်းရှင်းးမျိုး�း� �ါဝင်းးရနးအရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ သားု��မျိုးှသားး အး�လူ�ံ�အက်��ံ�ဝင်းးမျိုးု 

ရှုရေးသားး က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေး�းင်းးရွက်း မျိုးုဖြဖွဲ့စးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�အတိုွက်း 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�သားစးမျိုး�း�က်ု� အက်��ု�ရှုရှု အသား�ံ�ခု�နှု�င်းးမျိုးည်း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

(ချု)	 �ုနိ်သုွ�်မ်းုလွှာွ�်�းကျေးချုး�ကျေးမ်းွ�ကျေးစ်ကျေးရ�	 (Trade	 Facilitation) - က်မျိုးား� 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (WTO) ၏ အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းအရ က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူွယ်းက်ူရေးခု�းရေးမျိုးွ�

ရေးစရေးရ�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း��ံ�လူ��းနည်း�မျိုး�း�ကု်� ရှုု��စင်းး�လူွယ်းက်ူ 

ရေးအးင်းးနှှင်းး� သားဟုဇူးတိုဖြဖွဲ့စးရေးအးင်းးဖြ��လူ��း�း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အရေးက်းက်းခုွနးနှှင်းး� နယ်းစ�း 

စးမံျိုးခုနး�ခ့ွုမုျိုး၊ လူ��းင်းနး�လုူ�င်းးစင်းးကု်စစမျိုး�း�၊ က်�နးသွားယ်းမုျိုးအရေးဖြခုခံုအရေး�းက်းအအ�မံျိုး�း�၊ �ု�းကု်မျိုးး� 

မျိုး�း�၊ သားယ်းယ်ူ�ု��ရေး�းင်းးမျိုးုလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ� အစရှုသားည်း� က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး လူ��း��ံ�လူ��း 

နည်း�မျိုး�း� �ု�မျိုးု�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးရ�အတိုွက်း ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ စးတိုတိုးရေးဖြမျိုးးက်းမျိုးု 

နုမျိုးး�က်�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုစည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�နှှင်းး� လူ��း��ံ�လူ��းနည်း� 

မျိုး�း��ု�င်းးရး သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�မျိုးရရုှဖြခုင်းး�တုို��ရေးကြက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�သားည်း အဂတုို 

လူု�က်းစး�မျိုးုနှှင်းး� လူးဒးရေး��လူးဒးယ်ူမျိုးု၏ သားး�ရေးက်းင်းးဖြဖွဲ့စးရဖြခုင်းး�၊ က်�နး�စစည်း�အသားုမျိုးး�ခုံရဖြခုင်းး� 

နှှင်းး� ရေးစးးက်း�ခုံရဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးအရေးဖြခုဖြ�� အကြက်မျိုးး�ဖွဲ့က်းခုံရဖြခုင်းး�တိုု��နှှင်းး� ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရနှု�င်းး 

သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� �စးမျိုးှတိုး�း�သားည်း� ရှုု��စင်းး�လူွယ်းက်ူရေးသားးက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

လူ��း���ံလူ��းနည်း�မျိုး�း� (ဥ�မျိုးး-လူ��းရေး�းင်းးရမျိုးည်း�အရးမျိုး�း�ကု်� တိုစးရေးနရးတိုည်း�၌ ရေး�းင်းး 

ရွက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�) နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� တိုးဝနးမျိုး�း�က်ု� သားုရှုနှု�င်းးသားည်း� က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

�ု�င်းးရး သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�ရယ်ူနှု�င်းးရေးရ�နှှင်းး� �ွင်းး�လူင်းး�ဖြမျိုးင်းးသားးမျိုးုရှုရေးရ�အတိုွက်း 

ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း� ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း� က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူွယ်းက်ူရေးခု�း�ရေးမျိုးွ�

ရေးရ��ု�င်းးရး အတိုး�အ�း�မျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�း�ခု�နှု�င်းးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

(ဂုံး)	 ပ်ို��ုနိ်ခြမ်းှင််�တင််ကျေးရ�အတွ�်	 တနိ်ဖွဲ့ို��ွင််���်ဖွဲ့ွ��ဖြိုးဖွဲ့ိ��ကျေးရ�	 (Value	 Chain	

development	 for	 export	 promotion) - တိုနးဖွဲ့ု��က်ွင်းး��က်းမျိုး�း�သားည်း က်�နး�စစည်း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုတိုစးခု� ��တိုးလူ��းရေး�းင်းးရွက်းရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားးလူ��းင်းနး�အ�င်းး� 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� တိုနးဖွဲ့ု��က်ွင်းး��က်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးုသားည်း ��တိုးလူ��းမျိုးုအ�င်းး�တိုု�င်းး�၌ ��တိုးလူ��းသားူမျိုး�း� 

က် အနည်း���ံ�က်�နးက်�စရုတိုးဖြဖွဲ့င်းး� အဖြမျိုးင်းး���ံ�တိုနးဖွဲ့ု��ရရှုဖြခုင်းး�ရည်းညွှှနး�သားည်း။ က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေးရ� ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� တိုနးဖုွဲ့��ကွ်င်းး��က်းဖံွွဲ့ပြီးဖုွဲ့��မုျိုးမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံ၌ 

အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� အက်��ု�ခုံစး�ရရေးစသားည်း� က်ဏ္ဍမျိုး�း�မျိုးဟု�တိုးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ 
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အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖုွဲ့���့နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ရှု အမျိုး��ု�သားမျိုးး�အမျိုး�း�အဖြ�း�သားည်း စု�က်း���ု�ရေးရ�လူ��းင်းနး� 

တိုွင်းး�ါဝင်းးကြက်ပြီး�း� ၎င်းး�တိုု��၏ စု�က်း���ု�ရေးရ���တိုးက်�နးမျိုး�း�သားည်း က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရး ရေးစ��က်ွက်း 

ခု�တုိုး�က်းမျိုးု (global supply chain) အတိုွင်းး� အရေးဖြခုခုံစံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး�အည်း မျိုး��တိုးလူ��းနှု�င်းး 

ဖြခုင်းး�နှှင်းး�/ သုား��မျိုးဟု�တိုး လုူ�အ�းရေးသားး ��တိုးက်�နး�မျိုးးဏာကု်� မျိုး��တိုးလူ��းရေး��နုှ�င်းးဖြခုင်းး�တုို��ရေးကြက်းင်းး� 

စု�က်း���ု�ရေးရ�က်ဏ္ဍ၏ တိုနးဖုွဲ့��ကွ်င်းး��က်းဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��မုျိုးမျိုးရုှဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး အက်��ု�ရေးက်��ဇူူ�ကု်� မျိုးခံု 

စး�ရရေး�။ စးတိုတိုးရေးဖြမျိုးးက်းမုျိုးနုမျိုးး�က်�ဖြခုင်းး�၊ လူ��းင်းနး�က်ွမျိုးး�က်�င်းးမုျိုးအတွိုက်း ရေးလူ�လူးနုှ�င်းးသားည်း� 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�နည်း��ါ�ဖြခုင်းး�၊ ရေးင်းွရေးကြက်�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးု�ု�င်းးရး ဝနးရေး�းင်းးမျိုးု 

မျိုး�း�က်ု� ရယ်ူနှု�င်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး� အ�ါအဝင်းး အဖြခုး�အရေးကြက်းင်းး�မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�သားည်း 

တိုနးဖွဲ့ု��က်ွင်းး��က်းအတိုွင်းး� �ု�ဖြမျိုးင်းး�မျိုးး�သားည်း� ��တိုးလူ��းမျိုးုအ�င်းး�မျိုး�း�သားု�� တိုက်းလူှမျိုးး�နှု�င်းးမျိုးုက်ု� 

အတိုး�အ�း� ဖြဖွဲ့စးရေးစသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ လူ��းင်းနး�က်ွမျိုးး�က်�င်းးမျိုးု ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု�� 

တိုု��တိုက်းရေးရ�နှှင်းး� ရေးင်းွရေးကြက်�/ရေးခု��ရေးင်းွ ရယ်ူနှု�င်းးရေးရ� အစးအမျိုးံမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� တိုနးဖွဲ့ု��က်ွင်းး��က်းအတွိုင်းး� ဝင်းးရေးင်းွ�ု�ရနှု�င်းးသားည်း� က်�နး��တိုးလူ��းမျိုးုအ�င်းး�တိုွင်းး 

အမျိုး��ု�သားမျိုးး��ါဝင်းးလူးမျိုးုက်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း။ 

အခု���းအး�ဖြဖွဲ့င်းး��ု�ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�သားည်း က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ� 

နှှင်းး� �က်းစ�းမျိုးုရှုရေးနသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသွားယ်းမုျိုးစးခု���းမျိုး�း�ကု်� ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�ခု���း�ု�ရးတွိုင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ရနးနှှင်းး� က်�နးသားွယ်း

မျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�အရေး�် �ု��က်��ု�သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးမျိုးုက်ု� 

က်းက်ွယ်းသားည်း� အစးအမျိုးံမျိုး�း�ခု�မျိုးှတိုးသားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး: von Hagen, M. (2014). Trade and Gender exploring a reciprocal relationship: 

Approaches to mitigate and measure gender-related trade impacts 
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နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်ွနးသားွယ်းရေးရ�တိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

တိုု��၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�း 

မျိုး�း�ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း� ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�ဟုူ၍ နှှစး�ု�င်းး�ခုွ့�း�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတို

က်းဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း�ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�တိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ပြီး�း�  

ဖြ�ည်းတွိုင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�တွိုင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းတွိုင်းးက်�င်းး�သား��ံခ့ု�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�၊ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

နှှင်းး� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အရေးကြက်းင်းး�တိုု��က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�း 

မျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ရးတိုွင်းး ရေးရွ�ခု�ယ်း�း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအသားး�သားး�၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

စနစး�ု�င်းးရး ရေးနးက်းခုံသားမျိုးု�င်းး�အက်�ဉ်း�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�၊ ယ်င်းး�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ဟုူ၍ အ�ု�င်းး� (၄) �ု�င်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ရေးလူ�လူး 

တိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးငံ်းအလုူ�က်းက်�င်းး�သား��ံရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုး�း�သားည်း တိုစး��း 

တိုည်း�မျိုးက်�သားက့်�သားု�� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံသား�ံ�ခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုး�း�သားည်းလူည်း� မျိုးတိုူည်းကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ရးတိုွင်းးလူည်း� အ�ု�င်းး� (၄) �ု�င်းး�ခုွ့၍ ရေးလူ�လူး 

တိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ ၎င်းး�တိုု��မျိုးှး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေးနးက်းခုံသားမျိုးု�င်းး�အက်�ဉ်း�၊ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး 

နှှင်းး� က်ု�က်းည်းမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�၊ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�၊ ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ုအး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍ၊ ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဖြ�းင်းး�လ့ူတုို��တိုက်းမုျိုးမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍတိုု��ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�မျိုးဟု�တိုးသားည်း� အး� 

ရေးလူ�းးစွး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏  နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 
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မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ရေး�ွရေး�ွ�ူ��ူ�မျိုးရှုသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး လူွနးခု့�သားည်း� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�ရေးက်�းးက်းလူအတိုွင်းး� ရေးတိုွ�ရရေးသားး 

ဖြ�ည်းတိုွင်းး� ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုအခု��ု�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� အ�ါအဝင်းး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍတိုွင်းး ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုတိုစးခု��ု�ရှုရေးစခု့�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၄.၁)	နှိုင််င်�တ��ခြဖွဲ့စ််ရပ််မ်းး��	ကျေးလွှာ�လွှာ�ခြချုင််�

၄.၁.၁)	အကျေးမ်းရိ�နိ်ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု

သုမ်းိုင််�ကျေးနိ��်ချု�အ�းဉ််�

အရေးမျိုးရုက်နးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏  ��မျိုး��ံ�ရေးသားး 

ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒဖြဖွဲ့စးသားည်း� ကွ်နးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်း (Articles of Confederation) 

က်ု� ဖြ�ဌားနး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��မျိုးးအခု�နုးက်တိုည်း�က်�င်းး စတိုင်းးခု့�သားည်း။ ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးနယ်းရေးဖြမျိုး 

(၁၃) ခု�တိုု��က် ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းပြီး�း� အခု���းအဖြခုး 

အးဏား�ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။  ယ်င်းး�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးမျိုး�း�က် ၁၇၈၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်ု� က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်းဖြဖွဲ့င်းး� စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။  

သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �က်းလူက်း�း�ရှုကြက်သားည်း။ 

ကွ်နးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်း အရ  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးမျိုး�း�တွိုင်းး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားအရေးဖြမျိုးးက်းအမျိုး�း� 

ရုှရေးနပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတွိုင်းး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏား အနည်း�င်းယ်းသားးရုှသားည်း� ကွ်နးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး� 

��ံစံဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး�  �ု�စဉ်းအခုါက် အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားည်း ဥရေးရး�တိုု�က်းရှု နှု�င်းးင်းံအခု��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးဥရေးရး�သားမျိုးဂု (EU) နှှင်းး� အလူး�သားဏ္ဍးနးတိုူသားည်း။ 
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က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်းရေးအးက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

မျိုး�း�၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�စွးရှုခု့�သားည်း။၄၇ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးမျိုး�း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�) နှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

(သားု��မျိုးဟု�တိုး ဗဟုု�အစု��ရ/ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ) သားည်း လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား အလူွနးနည်း��ါ�ရေးသားး 

ရေးကြက်းင်းး� ရေးအးက်း�ါအဓိုက်က်ဏ္ဍကြိုက်း� (၅) ခု�တိုွင်းး အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း� ရှုခု့�သားည်း။၄၈

၁) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အလူ�ံ�စ�ံအခုွနးအးဏား (exclusive taxation power) က်ု� 

ယ်ူ�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွနးဂရက်း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးး) သားည်း သားွင်းး�က်�နးခုွင်းး�စည်း�ကြက်�း 

ခုွင်းး�အးဏား�င်းး မျိုးရှုခု့�ရေး�။ 

၂) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� ကူ်�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမုျိုးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� က်ူသားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အးဏားအး�လူ�ံ� 

က်ု� ရယ်ူ�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အသားးစး�ရယ်ူမျိုးုမျိုး�း� ရှုခု့�သားည်း။ 

၃)  က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုးရှုရေး�။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားး�ဖြခုး�တိုရး�စးရင်းးရေးရ�စနစးဖြဖွဲ့င်းး� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးကြက်ပြီး�း� ဖြ�ည်း�တိုရး� 

စးရင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� အပြီးမျိုး့ရေးလူ�စး�မျိုးု မျိုးရှုခု့�ရေး�။ 

၄) ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�စးသားည်း က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ မျိုးည်းသားည်း� 

အ�ု�ဖြ��  ဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းက်ု�မျိုး�ု� ဗးတိုု�အးဏားဖြဖွဲ့င်းး��ယ်းခု�နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းအး�လူ�ံ� 

က် တိုည်းတိုညွှှတိုးတိုည်း� သားရေးဘးတိုူရနးလူု�အ�းသားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွနးဂရက်းက်ု� အခုွနးအးဏား 

ရေး��သားည်း� အးတိုးက်ယ်းဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုက်ု� သား�ံ�ကြိုက်ုမျိုးးတိုု�င်းးအ�ု�ဖြ��ခု့�ရေးသားးးလူည်း� မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး 

ခု့�ရေး�။ 

၅) က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�အးတိုးက်ယ်းသားည်း အးတိုးက်ယ်း�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အးဏား 

သားက်းရေးရးက်းရေးစသားည်း�အးဏားက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� ရေး���း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုဘ့ 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ �နှိအရေးလူ�းက်းသားး အးဏားသားက်းရေးရးက်းရေးစခု့�သားည်း။  

အ�က်း�ါအခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး� 

အးတိုးက်ယ်းအရေး�် မျိုးရေးကြက်န�းမျိုးုအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရေး�်�ွက်းလူးပြီး�း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအသားစး 

တိုစးခု� ရေးရ��ွ့ရနး တိုွနး�အး�ရေး��ခု့�သားည်း။၄၉ �ု� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�တိုွင်းး က်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�က် 

စည်း�ဝါ�ည်းရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုစးခု�က်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး�မျိုးရှုဖြခုင်းး�အရေး�် စု��ရုမျိုးးမျိုးုသားည်း 

လူည်း� အဓိုက်အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးခု့�သားည်း။၅၀ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၁၇၈၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ရေးရ��ွ့ခု့�ရေးသားး 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအသားစးတိုွင်းး အးတိုးက်ယ်း၌�ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 
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အးဏားအခု��ု�က်ု�ရေးလူ�း�ခု�ခု့�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�ရေး��ခု့� 

သားည်း။ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းတိုစးခု�မျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏား 

ရေး���း�သားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း (the Supremacy Clause) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ယ်င်းး�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအရ 

ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ဥ�ရေးဒသားည်း ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း။ 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအသားစးအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တွိုင်းး စစးရေးကြက်ဖြင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�၊ လူက်းနက်းက်ု�င်းးတို�းဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�က်ု� အမျိုးုနး� 

ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး� 

နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း� �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုရှုသားည်း� တိုရး�ရေးရ�အမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ကြက်း�နး�ု�င်းးခုွင်းး� အစရှု 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� လူ�ံ�ဝ��ံ�ရှုုံ�သားွး�ဖြခုင်းး� 

မျိုးဟု�တိုးရေး�။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအသားစး�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးမျိုး�း� 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး လူွတိုးလူ�း 

မျိုးုနှှင်းး� က်းက်ွယ်းရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းမျိုးုအခု��ု� ရေး���း�သားည်း။  ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး �း�နုတိုး (အ�က်းလှူတိုးရေးတိုးး) ၏ သား�ံ���ံနှှစး��ံ�နှိမျိုး့ဖြဖွဲ့င်းး� အတိုည်းဖြ��ရနး လူု�အ�း 

ဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး��ု�င်းးရး ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုအရးရှုမျိုး�း� (foreign service officers) က်ု� ခုနး�အ�း 

တိုးဝနးရေး��ရးတိုွင်းး �း�နုတိုး၏အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနး လူု�အ�းဖြခုင်းး�တိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ 

နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ကြသားဇူးအးဏား (leverage) တိုစးစ�ံတိုစးရးရရှုရေးစသားည်း။၅၁ 

တိုစးခု�နုးတိုည်း�တွိုင်းး ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒသားစးသားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားအခု��ု�ကု်� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍လူည်း� က်နး�သားတိုး�း�မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း က်ွနးဂရက်း၏သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�ါဘ့ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���း 

ခု���း�ု�ခုွင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး စစးရေးရ�လူု�းရှး�ခုွင်းး�မျိုး�း� မျိုးရှုရေး�။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအသားစးသားည်း 

အ�ု��ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�စးရင်းးရေးရ�စနစးနှှင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

ဖြ�င်းး�င်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းတိုု��က်ု�လူည်း� ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ 

၁၇၈၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး စတိုင်းးအးဏားသားက်းရေးရးက်းရေးသားး လူက်းရှုအရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း စးဖြဖွဲ့င်းး�ရေးရ�သားး��း�ရေးသားး သားက်းတိုမျိုးး�အရင်းး���ံ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအ

ရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ စတိုင်းးအးဏားသားက်းရေးရးက်းသားည်း�ရေးန�မျိုးှစ၍ ယ်ရေးန�အခု�နုး�ု  

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုရေး�ါင်းး�(၂၇) ကြိုက်ုမျိုးးခုနး�ဖြ��လူ��းခု့�ပြီး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၅၂ သားမျိုးမတို 

ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားမျိုးမတိုနှု�င်းးင်းံရေးတိုးးစနစး (Federal Republic) က်ု�  

၅၁  Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of 

Federalism, 14(4), 95-114. အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�လူှတိုးရေးတိုးးတိုစးရ�းဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးး (�း�နုတိုး) သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြ�ည်းနယ်းအသားး�အသားး�က်ု� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ရေးသားး 

တိုူည်းရေးသားး ရေးရွ�ရေးက်းက်းခုံက်ု�ယ်းစး�လူှယ်း အရေးရအတိုွက်းဖြဖွဲ့င်းး� (ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�လူ်င်းး က်ု�ယ်းစး�လူှယ်း ၂ ဦး�စးဖြဖွဲ့င်းး�)  

ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး လူှတိုးရေးတိုးးတိုစးရ�းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၅၂ Britannica, The Editors of Encyclopedia. "list of amendments to the U.S. Constitution". Encyclopedia 

Britannica, 27 Aug. 2014, https://www.britannica.com/topic/list-of-amendments-to-the-U-S-

Constitution-1787122. Accessed 26 December 2021.
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က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�   ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� 

အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အးဏားအး�လူ�ံ�ကု်�  အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး� 

မျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုွင်းး�အရေးရ�က်ု� (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်းဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းး 

ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� က်းက်ွယ်းရေး���း�သားည်း။ ယ်င်းး�ဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး� 

�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� တိုး�ဖြမျိုးစး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး အးဏားမျိုး�း� 

က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�အး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အးဏားအး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အ�းနှှင်းး��း� 

သားည်းဟု�လူည်း� ယ်တိုုဖြ�တိုး မျိုးှတိုးယ်ူ၍မျိုးရ�ါ။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�၏ 

စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသားး 

အးဏားမျိုး�း� (Implied powers) (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် သားတိုးမျိုးှတိုး 

လူု�က်းသားည်း� အးဏားမျိုး�း�) လူည်း�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း �ု�အးဏားက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�၍ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� တိုး��း��ုတိုး�င်းးနှု�င်းးရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၅၃ 

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�	 လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�မ်းး��နှှင််�စ်ပ််လွှားဉ််�၍	 ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ	 �ိုင််ရ�	

ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�၊ က်နး�သားတိုး�း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� (express or enumerated 

powers) နှှင်းး� အတိုုအက်�မျိုးဟု�တိုးဘ့ ရေးယ်ဘ�ယ်��နးစွးဖြ�ဌားနး�သားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� 

(implied powers) ဟုူ၍ ခုွ့ဖြခုး�နှု�င်းးသားည်း။ အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးလူ်င်းး ယ်င်းး�အးဏားသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏အးဏား သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စး-မျိုးဖြဖွဲ့စးကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�ရှု�ံ�က် စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေး��ရေးလူ�ရုှသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�အနက်း ဖြ�ည်းနယ်းလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� အဓိုက် 

က်�ရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု�က်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး ��ဒးမျိုး-၁၊ �ု�ဒးမျိုးခုွ့-၈ တိုွင်းး က်ွနးဂရက်းက်ု� ရေး���း� 

သားည်း� လူု�အ�းသားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (the Necessary and 

Proper Clause) နှှင်းး� ��ဒးမျိုး-၄၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၂ တိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ 

တိုု��က်ု�ရေး���း�ရေးသားး အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏား (the supremacy clause) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၅၄ 

၅၃ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ဌားနး�ပြီး�း�ရေးနးက်း �ယ်းစ�နှှစး (၃) ခု�အကြက်း ၁၈၁၉ ခု�နှှစး 

တိုွင်းး စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�ရေးသားး McCulloch v. Maryland အမျိုးုတိုွင်းး က်ွနးဂရက်း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးး) တိုွင်းး အတိုု 

အလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�ရေးသားး အးဏား (enumerated powers) အဖြ�င်းး အတိုုအလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� 

အးဏား (Implied powers) မျိုး�း�လူည်း�ရှုသားည်းဟု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း 

နှှစးရေး�ါင်းး� (၉၈) နှှစးအကြက်း ၁၉၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးသားည်း� Marshall v. Gordon အမျိုးုတိုွင်းးလူည်း� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုရး�ရှု�ံ�က် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း� အးဏားမျိုး�း�အဖြ�င်းး အတိုုအလူင်းး� 

ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း�အးဏားမျိုး�း�လူည်း�ရှုသားည်းဟု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။  

၅၄ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး-၁၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၈ တိုွင်းး “[ဤ] ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဥ�ရေးဒမျိုး�း�၊ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအရ ခု���း�ု�ခု့�ရေးသားး 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ခု���း�ု�မျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ အဖြမျိုးင်းး���ံ�ဥ�ရေးဒ ဖြဖွဲ့စးသားည်း။” ဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊  
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူု�အ�းသားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားးဥ�ရေးဒမျိုး�း� ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း အတိုု 

အက်�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အးဏားဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�၏ အ�ွတိုးအ�ု�း 

အးဏားသားည်း အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�ရေးသားး အးဏားဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း 

ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�က်�င်းး�သား�ံ�၍ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးအးဏားသားည်း တိုစးခု�အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအး�လူ�ံ�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားက့်�သားု�� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး��း� 

ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း� အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး�ပြီး�း� အးဏား�ု�င်းးဖြခုး�ဖြခုင်းး�အရေးဖြခုခုံမျိုးူ 

(Principle of Separation of Powers) နှှင်းး�အည်း  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�၊ 

ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းး (၃) ခု�အကြက်း� ခ့ွုရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ (ဇူယ်း�-၁ ရုှု) 

အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏား (enumerated foreign affairs powers) 

အမျိုး�း�စ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း� က်ွနးဂရက်း (အ�က်း 

လူှတိုးရေးတိုးးနှှင်းး� ရေးအးက်းလူှတိုးရေးတိုးး) က်ု� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားက်ု� 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၌ အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက်ု�လူည်း� ရေး���း�သားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားအခု��ု� က်�င်းး�သား�ံ�ရးတိုွင်းး အ�က်း 

လူှတိုးရေးတိုးး (�း�နုတိုး) ၏ ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်းရယ်ူရသားဖြဖွဲ့င်းး� �း�နုတိုးနှှင်းး� �ူ�တိုွ့က်�င်းး�သား�ံ�ရသားည်း� ��းတိုူဖြ�� 

အးဏားမျိုး�း�ရှုသားက့်�သားု�� �း�နုတိုး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနးမျိုးလူု�သားည်း� သားး�ဖြခုး�အးဏားမျိုး�း� 

လူည်း�ရှုသားည်း။ တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� လူှတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း နှု�င်းးင်းံ

ဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးအမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးး 

ခု���းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရက် ခု���း�ု��း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� �ဋို�က်ခ 

ရှုမျိုးရှုနှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး� ရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�သားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ခု���း�ု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

တိုစးခု�ခု�နှှင်းး� �ဋို�က်ခမျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း က်ွနးဂရက်းနှှင်းး� သားမျိုးမတိုက်ု� အ�းနှှင်းး��း� 

ရေးသားးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး� 

ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရုှရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�ကု်�)  က်���ရေးက်�းးသားည်းဟု��ု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးသားည်း။  

 ��ဒးမျိုး-၄၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၂ တိုွင်းး က်ွနးဂရက်း သားည်း “[ဤ] ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဌားနတိုစးခု�ခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး အရးရှုတိုစးဦး�ဦး�က်ု� အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� 

က်�င်းး�သား�ံ� နှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း လူု�အ�းပြီး�း� သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး ဥ�ရေးဒ မျိုး�း�အး�လူ�ံ�က်ု� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�သားွး�ရနး” လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�

အးဏားရှုသားည်းဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ 
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ဇူး���	 (၁)	 အကျေးမ်းရိ�နိ်ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု၏	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရမ်းဏ္ဍိ�င််/အကြီး�း�အ��မ်းး��အကြား���	 ချုွ�ကျေး��းင််�သုု��ကျေးသု�	

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�အ�ဏာ�မ်းး��	

ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ	

မ်းဏ္ဍိ�င််/အကြီး�း�အ��
နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�	အ�ဏာ�မ်းး�� မ်းှတ်ချုး�်

က်ွနးဂရက်း

- သားွင်းး�က်�နးခုွနးမျိုး�း�က်ု� ရေးက်းက်းခုံ�ု�င်းးခုွင်းး�

- အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးငံ်းအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးှ ရေးင်းွရေးခု��ယ်ူ�ု�င်းးခုွင်းး�၊

- နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုအရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်

မျိုးး�ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�၊

- လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ရးက်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�၊

- ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမုျိုးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ သားတိုးမျိုးှတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� 

အဖြ�စးရေး���ု�င်းးခုွင်းး�၊

��ဒးမျိုး-၁ နှှင်းး� ��ဒးမျိုး-၂ 

�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� 

မျိုးှ ရေးက်းက်းနှ�တိုးခု�က်း

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတို

- �း�နုတိုးအစည်း� အရေးဝ�တိုက်းရေးရးက်းသားည်း� �း�နုတိုးအမျိုးတိုးစ�စ�ရေး�ါင်းး�သား�ံ���ံ 

နှှစး��ံ၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်း ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�၊

- (�း�နုတိုး၏ အကြံက်ံဉားဏား၊ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး�) နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� ခုနး�အ�း�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

- (နှု�င်းးင်းံဖြခုး�) သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� လူက်းခုံရေးတိုွ���ံ�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

- နှု�င်းးင်းံဖြခုး�အစု��ရမျိုး�း�က်ု� အသားုအမျိုးှတိုး မျိုးဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�၊

��ဒးမျိုး-၂၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၂ �ါ 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�မျိုး ှ 

ရေးက်းက်းနှ�တိုးခု�က်း

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�

တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း

- နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� ခု���း�ု�သားည်း� စးခု���းမျိုး�း�မျိုးှ ရေး�်ရေး�ါက်းလူးရေးသားး 

အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

- ရေးရတို�း၊ ရေးရရေးကြက်းင်းး�အမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

- ဖြ�ည်းနယ်း သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံသားး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

သားး�အကြက်း� အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

- နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�နှှင်းး� အစု��ရဝနးကြိုက်း�မျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုနုှ�င်းး 

သားည်း� အမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�၊ 

��ဒးမျိုး-၃ �ါ ဖြ�ဌားနး� 

ခု�က်းမျိုး�း�မျိုးှ ရေးက်းက်း 

နှ�တိုးခု�က်း

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားသားည်း မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးရ�းတိုည်း�က်ု�သားး 

အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး��က်း မျိုးဏ္ဍု�င်းးသား�ံ�ရ�းအကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားဖြဖွဲ့င်းး� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး  

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုနှှင်းး� က်ွနးဂရက်းသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�ရး၌ မျိုးတိုူည်းရေးသားး အဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး�း�မျိုး�း� 

ရှုနှု�င်းးသားည်း။ �း�နုတိုး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းမျိုးရရှုရေးသား�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက် ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ� 

ပြီး�း� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းအခု��ု�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းရနး (တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�တိုု�င်းး) ကြက်နး�ကြက်းရေးနတိုတိုးသားည်း။ ဥ�မျိုးး 

- နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုသားည်း စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုအခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း သားရေးဘးတိုူစးခု���း (ICESC) နှှင်းး� က်��ုတိုု�သားရေးဘးတိုူစးခု���း (Kyoto Protocol) တိုု��က်ု� 

လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�ပြီး�း� ဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� �း�နုတိုးက် အတိုည်းဖြ��ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသား�ရေး�။ �း�နုတိုး 

သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက် အမျိုးည်းစးရင်းး�တိုင်းးသားွင်းး�လူု�က်းရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုခု့�သားည်း။ �ု��အတိုူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� 

လူှတိုးရေးတိုးး ခု���း၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း  နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတို၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားအရေး�် 

သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားည်း အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� 
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ဖြ�စးမျိုးုက်���လူွနးသားူမျိုး�း�က်ု� လူွ့ရေးဖြ�းင်းး�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းခု���း�ု��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုလူ်င်းး 

ဖြ�ည်းမျိုးုက်���လူွနးသားူမျိုး�း�ဟု� စွ�းစွ့ခုံရသားူမျိုး�း�က်ု� လူွ့ရေးဖြ�းင်းး�ရေး��ရနး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမ၏ ရေးတိုးင်းး��ု� 

ခု�က်းက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�က် �ယ်းခု�နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း 

သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အနှု�င်းးရေး�� 

သားည်း� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးမျိုးုမျိုး�း� ရှုသားက့်�သားု�� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက်ု� အနှု�င်းးရေး��သားည်း� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးမျိုးုမျိုး�း� 

လူည်း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� လူှတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း ၁၉၄၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းး 

ခု့�ရေးသားး Clark v. Allen အမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� အနှု�င်းးရေး��ခု့�ပြီး�း� ၁၉၆၈ ခု�နှှစး၌စးရင်းးခု့�ရေးသားး 

Zschernig v. Miller အမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

အးဏားက်ု� က်���ရေးက်�းးသားည်းဟု��ု�က်း �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။၅၅

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက် အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားး ၎င်းး�၏ 

လူု�အ�းသားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး ဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (the Necessary and Proper Clause) 

နှှင်းး� အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏား (the Supremacy Clause) တိုု��က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�၍ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး အ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး အက်းဥ�ရေးဒ တိုစးခု�ခု�မျိုးှတိုစး�င်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအး�လူ�ံ�နး��ါ� 

က်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း��ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (the power to preempt or preemptive power) 

ရှုသားည်း။၅၆ (စးက်ွက်း - ၃ ရှုု)  သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း��ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

သားည်း အ�ုနး�အက်ွ�းမျိုး့�မျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအးဏား�ု�င်းးမျိုး�း�က်ု� အမျိုးုနးရေး��ရေးစခုု�င်းး� 

ဖြခုင်းး� သုား�မျိုးဟု�တိုး အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး� (Commandeering) ကု်� တိုး�ဖြမျိုးစး�ုတိုး�င်းး�း�သားည်း� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� က်နး�သားတိုး�း�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ� သားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးနှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး) ၏ ကြိုက်ု�တိုင်းး 

တိုး��း��ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ၎င်းး�၏ မျိုးူဝါဒ 

၅၅ Clark v. Allen (1947) အမျိုးုတိုွင်းး က်ယ်းလူးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရေးန�ု�င်းးသားူတိုစးဦး�၏ ရေးသားတိုမျိုးး�စးတိုွင်းး ဂ�းမျိုးဏား 

နှု�င်းးင်းံသားး�တိုစးဦး�က်ု� ၎င်းး�၏အရေးမျိုးွ�က်း�ံသူားအဖြဖွဲ့စးရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ က်ယ်းလူးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း၏ အရေးမျိုးွ�က်းခုံ 

မျိုးု ဥ�ရေးဒအရ သားက်း�ု�င်းးရး ရးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�၏ နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�က်ု�လူည်း� အရေးမျိုးွ�ံခုံခုွင်းး�ရေး��မျိုးှလူ်င်းး 

ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�တိုစးဦး�ဦး��ံမျိုးှ အရေးမျိုးွ�က်းခုံခုွင်းး�ရှုသားည်း။ �ု�စဉ်းအခုါ၌ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

သားး� အရေးမျိုးွ�က်းခုံမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ တိုစးနုင်းးင်းံလူ�ံ�က်ု�လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး� 

အကြက်း�သားရေးဘးတိုူစးခု���း မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားက်ု� 

က်���ရေးက်�းးဖြခုင်းး�မျိုးရှုဟု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� လူှတိုးရေးတိုးးခု���းတိုရး�သားူကြိုက်း� 

စတိုး�ဝ�းက် �ု�အမျိုးုသားည်း မျိုးှး�ယ်င်းး�စွး စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�ရေးသားး အမျိုးုဖြဖွဲ့စးသားည်းဟု� မျိုးှတိုးခု�က်းရေး��ခု့�သားည်း။  �ု��ရေးနးက်း 

Zschernig v. Millar (1968) အမျိုးုတိုွင်းး ရေးအးးရးဂွနးဖြ�ည်းနယ်း၏ အရေးမျိုးွ�က်းခုံဖြခုင်းး�ဥ�ရေးဒသားည်း က်ယ်းလူးဖွဲ့ု��နး�ယ်း� 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ အရေးမျိုးွ�က်း�ံဖြခုင်းး�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� �င်းးတိုူသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�အရေးမျိုးွ�က်းခုံခုွင်းး�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�မျိုးှ 

နှု�င်းးင်းံသားး�မျိုး�း�သားည်း ရေးအးးရးဂွနးဖြ�ည်းနယ်းသားး�မျိုး�း��ံမျိုးှ အရေးမျိုးွ�က်းခုံ�ု�င်းးခုွင်းး� ရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုရး�ရှု�ံ�က် 

ရေးအးးရးဂွနးဖြ�ည်းနယ်း၏ ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားက်ု� က်���ရေးက်�းးရးရေးရးက်းသားည်းဟု� 

��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုု��၏ ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းတိုစးခု�ခု�  (ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး� 

ကြက်း�စးခု���း၊ ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖွဲ့က်းဒရယ်းမျိုးူဝါဒ) မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်င်းး�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ 

ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� �ဋို�က်ခမျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး  ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

အးဏားက်ု� က်���ရေးက်�းးသားည်းဟု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။

၅၆  Ku, J. G. (2006). Gubernatorial foreign policy. The Yale Law Journal, 2380-2415. Available at: 

https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/9676/85_115YaleLJ2380_

Symposium2006_.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 
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မျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�း ရေးစခုု�င်းး�လူး�ါက် 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�သားည်း အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး�က်ု� �နး�က်�င်းးသားည်း�အရေးဖြခုခုံမျိုးူ (anti-

commandeering doctrine) ဖြဖွဲ့င်းး�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။၅၇ (စးက်ွက်း-

၄ ရှုု) အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး�က်ု� �နး�က်�င်းးသားည်း� အရေးဖြခုခုံမျိုးူသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ 

(၁၀) ကြိုကု်မျိုးးရေးဖြမုျိုးးက်းဖြ�င်းး�င်းးခု�က်း (10th Amendment) ကု်�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု��ံက် အဓုိ�ပါယ်း 

ရေးက်းက်းယ်ူ�း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းခု�က်းအရ ယ်င်းး�အရေးဖြခုခုံမျိုးူ 

သားည်း ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� အခု���း 

အဖြခုးအးဏားခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုက်ု� �င်းးဟု�းဖြ�ရးရေးရးက်းသားည်း။

စ်��ွ�်	(၃) 

ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ�	ကြီး�ိ�တင််တ���း�ခြချုင််�	(Federal	Preemption)

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏား 

(the Supremacy Clause) နှှင်းး� လူု�အ�းပြီး�း�သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏား (the Necessary and Proper Clause) အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း� 

နှု�င်းးသားည်း။   ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

က်ွနးဂရက်းသားည်း  သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� ဖြ�ဌားနး�၍လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ယ်ခုင်းးခု�မျိုးှတိုးခု့�ရေးသားး စးရင်းး��ံ�မျိုး�း�အရ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းက် သားတိုးမျိုးှတိုးရေး��လူု�က်းသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

၏အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ကြိုက်ု�တိုင်းး တိုး��း�ဖြခုင်းး�ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� (၃) ခု� 

မျိုးှး ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

(�)	 အတိအလွှာင််�ကြီး�ိ�တင််တ���း�ခြချုင််�	(Express	Preemption) 

က်ွနးဂရက်းက်ဖြ�ဌားနး�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍက်ု� တိုး��း��း�ရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း��ါရှုလူ်င်းး အ�ု��ါအရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ဥ�ရေးဒဖြ���ါက် ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - က်ွနးဂရက်းက် ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး�အက်းဥ�ရေးဒတိုွင်းး 

မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး��ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရးအး�လူ�ံ� အက်��ံ�ဝင်းးသားည်းဟု� အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း� 

သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ က်ု�ယ်း�ု�င်းးမျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ကု်� ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး� 

မျိုးရှုရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး�ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� 

အတိုုအလူင်းး� တိုး��း��း�သားည်း။ 

၅၇ Ibid 
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(ချု)	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ၏	 လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�တွင််	 အ�း����င််ခြဖွဲ့စ််သုခြဖွဲ့င််�	 ကြီး�ိ�တင််	

တ���း�ခြချုင််�	(Field	Preemption) 

က်ွနးဂရက်းက် ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� အတိုုအလူင်းး�တိုး��း��း�သားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� မျိုး�ါရှုရေးသားးး 

လူည်း� အ�ု��ါဥ�ရေးဒတွိုင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုွင်းး အလူွနးက်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုပြီး�း� ၎င်းး�နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�မျိုးရှုဟု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�က် ရေးက်းက်းခု�က်းခု�က်း ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်း 

ဥ�ရေးဒက်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - Rice v. Santa Fe Elevator Corps. 

(1947) အမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်�နးရေးလူှးင်းးရှု�ံအက်းဥ�ရေးဒနှှင်းး� 

ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးရေးလူှးင်းးရှု�ံ�ု�င်းးရး 

ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်းဟု� ရေးက်းက်းခု�က်းခု�က်း အးလူူနှွု�က်းဖြ�ည်းနယ်း၏ က်�နးရေးလူှးင်းးရှု�ံ 

ဥ�ရေးဒက်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ 

(ဂုံး)		 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုဥပ်ကျေးဒါနှှင််�	 ပ်ဋိိပ်�ခခြဖွဲ့စ််သုခြဖွဲ့င််�	 ကြီး�ိ�တင််တ���း�ခြချုင််�	 (Conflict	

Preemption) 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒနှှစးခု�လူ�ံ�က်ု� လူု�က်းနးရေး�းင်းးရွက်းရနး 

မျိုးဖြဖွဲ့စးနုှ�င်းးသားည်း� အရေးဖြခုအရေးနမျိုး��ု�တွိုင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ကွ်နးဂရက်း၏ 

ရည်းရွယ်းခု�က်း ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးရေးရ�အတွိုက်း ရေး�းင်းးရွက်းရနး အတိုး�အ�း�ဖြဖွဲ့စးရေးနလူ်င်းးရေးသားးး

လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး� 

�း�နုှ�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ လူူဝင်းးမုျိုးကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�မူျိုးဝါဒဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

Hines v. Davidowitz အမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် �င်းး�းရေးဗ�နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း၏ 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ လူူဝင်းးမုျိုးကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒကု်� အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး အတိုး�အ�း�ဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်းဟု� ရေးက်းက်းခု�က်းခု�က်း ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒ 

က်ု� တိုး��း�ခု့�သားည်း။ �င်းး�းရေးဗ�နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ�ံ မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးရနး၊ မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးခုရေး��ရနးနှှင်းး� မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးက်ဒးက်ု�င်းးရေး�းင်းး 

�း�ရနးလူု�အ�းရေးကြက်းင်းး� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး� 

မျိုး�း�မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးဖြခုင်းး� ဥ�ရေးဒတိုွင်းးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံ 

တိုွင်းးမျိုးှတိုး��ံတိုင်းးရမျိုးည်းဟု��ါရှုသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း� မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးဖြခုင်းး�သားည်း လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း� 

ကြက်�းရေးရ��ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� လူူဝင်းးမုျိုးကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ အလူ�ံ�စ�ံအးဏား (exclusive power) ဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒသားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒအရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း�သားရေးဘးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ရေးနးက်း��း ဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး  

နှု�င်းးင်းံတိုက်း�ုတိုး�ု��မျိုးုဖြဖွဲ့စးသားည်း။ Crosby v. National Foreign Trade Council အမျိုးု 

တိုွင်းး မျိုးက်း�းခု����း�ဖြ�ည်းနယ်းက် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံမျိုးှ က်�နးစည်းမျိုး�း�က်ု� ဝယ်းယ်ူမျိုးုမျိုးဖြ��ရနးနှှင်းး� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ရနး တိုး�ဖြမျိုးစး�း�သားည်း� ဥ�ရေးဒ 

တိုစးခု�က်ု� ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 
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အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� �ုရေးရးက်းစွးရေး�းင်းးရွက်းရနး အရေးနှှးက်းအယ်ှက်း 

ဖြဖွဲ့စးရေးစသားည်းဟု��ု�က်း ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒက်ု� တိုး��း��ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။  ။ https://www.youtube.com/watch?v=AUdEKRSrkP0;

https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1844-copyright-

law-preemption-state-law; 

https://sgp.fas.org/crs/misc/R45825.pdf

စ်��ွ�်	(၄) 

အတင််�အကြား�ပ််ကျေးစ်ခုိျုင််�ခြချုင််�	(Commandeering)	နှှင််�	အတင််�အကြား�ပ််ကျေးစ်ခုိျုင််�ခြချုင််�	

�ို�နိ််�းင််သုည််�	အကျေးခြချုချု�မ်းး	(Anti-commandeering	doctrine)

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး 

တိုွင်းး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� 

ခုွ့ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း�မျိုးူ (Division of Power) သားည်း တိုစးခု�အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�မျိုးူအရ 

အစု��ရတိုစးရ�းရ�း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ) သားည်း အဖြခုး� 

အစု��ရတိုစးရ�းရ�း (ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ) ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�) က်ု� ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းဖွဲ့က်း 

�ု�င်းးခုွင်းး� မျိုးရှုရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ  အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး� 

(Commandeering) သားည်း က်ွနးဂရက်းက် ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး တိုးဝနးတိုစးရ�းရ�းက်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�အး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုရး�ဥ�ရေးဒ စု��မျိုးု��ရေးရ�တိုးဝနး 

တိုစးရ�းရ�းက်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးအး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး� 

ဖြခုင်းး�က်ု� ရည်းညွှှနး�သားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး� 

သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �ု�ါ�သားဖြဖွဲ့င်းး� �ု�သားု��ဖြ��လူ��းလူး�ါက် 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် တိုး��း��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး- New York v. United States 

အမျိုးုနှှင်းး� Printz v. United States အမျိုးုတိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း 

သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး�က်ု� 

�နး�က်�င်းးသားည်း�မျိုးူ (anti-commandeering doctrine) က်ု�အသား�ံ�ဖြ��၍ ယ်င်းး�အမျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး 

အဖြင်းင်းး��ွး�စရးဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု��ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ ယ်င်းး� 

မျိုးူအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး� 

(အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��အဖွဲ့ွ့� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�အရးရှုမျိုး�း�အး� 

အတိုင်းး�အကြက်�း တိုးဝနးရေး��ရေးစခုု�င်းး�ဖြခုင်းး�) က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းက် 

တိုး�ဖြမျိုးစးခု့�သားည်း။ 

၁၉၉၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး New York v U.S အမျိုးုတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� အ�င်းး�နုမျိုးး�   
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ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက် စွနး��စး�စစည်း�မျိုးူဝါဒ ဖြ�င်းး�င်းးသားည်း�အက်းဥ�ရေးဒ (the Low-Level 

Radioactive Waste Policy Amendments Act)က်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�အက်းဥ�ရေးဒ 

တွိုင်းး  ရေးရဒးယု်�သားတိုတ�ကြွက် စွနး��စး�စစည်း�စွနး��စးမုျိုး�ု�င်းးရး နည်း�လူမျိုးး� (၃) ခု�ကု်� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�မှျိုး 

ရေး�းင်းးရွက်းရနး ဖြ�ဌား�နး�း�သားည်း။ ��မျိုးနည်း�လူမျိုးး�မျိုးှး ရေးင်းွရေးကြက်�မျိုးက်းလူ�ံ� (a monetary 

incentive) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက်စွနး��စး �စစည်း�စွနး��စးသားည်း�ရေးနရးရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�က် ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး� စွနး��စးသားည်း� ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက် စွနး��စး�စစည်း�မျိုး�း�အရေး�် 

��းရေး�းင်းး�အခုွနး (surcharge) စည်း�ကြက်�းရေးက်းက်းခုံ နှု�င်းးသားည်း� နည်း�လူမျိုးး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ဒ�တိုုယ်နည်း�လူမျိုးး�မျိုးှး ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက်စွနး��စး�စစည်း�စွနး��စးမျိုးုက်ု� အး�ရေး��မျိုးုမျိုးဖြ��သားည်း� 

နည်း�လူမျိုးး� (an access incentive) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက်စွနး��စး�စစည်း� စွနး��စးမျိုးု 

က်�နးက်�စရုတိုးက်ု� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စွနး��စး�စစည်း�မျိုး�း� 

�ု�င်းးရး လူမျိုးး�ညွှှနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်ု�က်းည်းမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး စွနး��စး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း 

အတိုွင်းး� စွနး��စးခုွင်းး�မျိုးရေး��ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ တိုတိုုယ်နည်း�လူမျိုးး�မျိုးှး တိုးဝနးယ်ူတိုးဝနးခုံရေးစ 

ဖြခုင်းး� (title sanction) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် သားတိုးမျိုးှတိုး�း�သားည်း� ရေးန�ရက်းမျိုး�း� 

အတိုွင်းး� ရေးရဒးယ်ု�သားတိုတ�ကြွက်�စစည်း�စွနး��စးမျိုးု��က်းက်ွက်းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ��ဂုလူုက် 

အဖ့ွွဲ့�အစည်း�မျိုး�း�မှျိုး��တိုးလူ��းရေးသားး စွနး��စး�စစည်း�မျိုး�း�ကု်�တိုးဝနးခံုရပြီး�း� ယ်င်းး�စွနး��စး�စစည်း� 

မျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး �ုခုု�က်းနစးနးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရနးတိုးဝနးရှုသားည်း။ အ�ု��ါအက်းဥ�ရေးဒ 

သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားကု်�က်���ရေးက်�းးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအခွုင်းး�အရေးရ�ကု်� အက်း 

အက်ွယ်းရေး���း�သားည်း� (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ ဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းက်ု� 

ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးရေးရးက်းသားည်းဟု� နယ်ူ�ရေးယ်းက်းဖြ�ည်းနယ်းက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�တိုွင်းး 

အမျိုးု�ွ့ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒ�ါ LLRW ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�သားည်း� ��မျိုး 

နည်း�လူမျိုးး�နှှစးခု�က်ု� အတိုည်းဖြ��ခု့�ပြီး�း� တိုတိုုယ်တိုစးခု�က်ု��ယ်းခု�ခု့�သားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး� 

�ု�ရေးသားးး တိုတိုုယ်နည်း�လူမျိုးး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ကု်� အတိုင်းး�အကြက်�း 

ရေး�းင်းးရွက်းရေးစသားည်း� သားရေးဘး�ါရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။

ရေးနးက်း��းင်းါ�နှှစးအကြက်း ၁၉၉၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး Printz v. United 

States တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း ရေးနးက်း��းဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ဌားနး� 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး ဘရက်းဒးလူက်းက်�ုင်းးရေးသားနတိုးအကြက်မျိုးး�ဖွဲ့က်းမျိုးု  က်းက်ွယ်းတိုး��း�ရေးရ� 

အက်းဥ�ရေးဒ (the Brady Handgun Violence Prevention Act) က်ု�လူည်း� �ယ်းခု�ခု့� 

သားည်း။ ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒမျိုးူကြက်မျိုးး�သားည်း ၁၉၈၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး သားမျိုးမတိုရှုု�နယ်းရေးရဂင်းးက်ု� လူ��းကြံက်ံသားတိုး 

ဖြဖွဲ့တိုးရနးကြိုက်ု���မျိုးး�ရးမျိုးှတိုစး�င်းး��ွက်းရေး�်လူးသားည်း။ ရေးရနံသားရေးဌာ�သားး�ဂွနးဟုင်းး�က်ရေးလူဂ��

နးယ်းသားည်း လူက်းက်ု�င်းး ရေးသားနတိုးဖြဖွဲ့င်းး�  သားမျိုးမတိုရေးရဂင်းးရင်းးက်ု��စးခုတိုးခု့�သားည်း။ သားမျိုးမတိုသားည်း 

ရင်းးဘတိုးတွိုင်းးအ�စးခံုရပြီး�း� အဖြ�င်းး�အ�နးဒဏားရးရခ့ု�ရေးသားးးလူည်း� ရေးနးက်း�ု�င်းး�တွိုင်းး ဖြ�နးလူည်း 

သားက်းသားးလူးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး �ု�စဉ်းက် ၎င်းး�၏သားတိုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�နးကြက်း�ရေးရ��ု�င်းးရး အတိုွင်းး� 

ရေးရ�မျိုးှ�� ဂ�နုး�ဘလူက်းဒးသားည်း ဦး�ရေးခုါင်းး�တိုွင်းးအ�စးခုံရပြီး�း� ရးသားက်း�နးဒဏားရးရသားွး�သားည်း။  
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စုတိုးရေးရးဂါအခုံရှုဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� �ု�လူ��းကြံက်ံသားတိုးဖြဖွဲ့တိုးရနးကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုတိုွင်းး ဂွနးဟုင်းး�က်ရေးလူ 

အဖြ�စးမျိုးရှုဟု� တိုရး�ရှု�ံ�က်��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ ဂွနးဟုင်းး�က်ရေးလူသားည်း သားမျိုးမတိုရေးရဂင်းးနှှင်းး� 

ဘလူက်းဒးက်ု� �စးခုတိုးခု့�သားည်း�ရေးန� မျိုးတိုု�င်းးခုင်းး (၄) ရက်းအလူု�တိုွင်းး ရေးသားနတိုးဝယ်းယ်ူစဉ်းအခုါ 

တိုွင်းး ဂွနးဟုင်းး�က်ရေးလူ၏ရေးနးက်းခုံက်ု� စ�ံစမျိုးး�စစးရေး��မျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ�းခု့��ါက် ဟုင်းး�က်ရေးလူ 

က်���လွူနးခ့ု�ရေးသားး ယ်ခုင်းးရးဇူဝတိုးမုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� ၎င်းး�၏စုတိုးရေးရးဂါက်�သားခံုယူ်မုျိုး အခု��ု� သုား��မျိုးဟု�တိုး 

အး�လူ�ံ�က်ု� သားုရှုနှု�င်းးမျိုးည်းဟု��ု�က်း �ု��စးခုတိုးမျိုးုဖြဖွဲ့စး�ွး�ပြီး�း�နှှစးနှှစးအကြက်းတိုွင်းး လူက်းနက်း 

�ုနး�ခု���းရေးရ�လူု�းရှး�မျိုးုတိုွင်းး တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးလူးသားည်း�အဖြ�င်းး ရေးနးက်း�ု�င်းး�၌  ဘလူက်းဒး 

အက်းဥ�ရေးဒမျိုးူကြက်မျိုးး� �ွက်းရေး�်လူးရေးရ�တိုွင်းးလူည်း� �ါဝင်းးလူးသားည်း။ ဘလူက်းဒးအက်းဥ�ရေးဒ 

တိုွင်းး လူက်းနက်းဝယ်းယ်ူမျိုးုမျိုး�ု� ဖြ�ည်းနယ်းတိုရး�ဥ�ရေးဒစု��မျိုးု��ရေးရ�အရးရုှမျိုး�း�က် ရေးနးက်းခုံ 

စစးရေး��မျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းရနး (၅) ရက်းကြက်း ရေးစးင်းး��ု�င်းး�ရသားည်း။  ယ်င်းး�အက်းဥ�ရေးဒက်ု� အမျိုး��ု� 

သားး�ရှုု�င်းးဖွဲ့ယ်းအသားင်းး� (National Rifle Association) တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်း အခု��ု�၏ 

ဥ�ရေးဒစု��မုျိုး��ရေးရ�အရးရုှမျိုး�း�က် �ု�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းကု်�က်နး�ကွ်က်းပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� လှူတိုး 

ရေးတိုးးခု���းတွိုင်းးတိုရး�စ့ွ�ု�ခ့ု�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လှူတိုးရေးတိုးးခု���းက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ု� တိုု�က်းရှုု�က်းကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားးးလူည်း�  ဖြ�ည်း 

နယ်းအ��းခု���းရေးရ� အရးရှုမျိုး�း�က်ု� အတိုင်းး�အကြက်�း ရေးစခုု�င်းး��ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရုှဟု��ု�က်း ယ်င်းး� 

ဥ�ရေးဒက်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး ။    ။ https://www.youtube.com/watch?v=rv4MOKhFBe4;Adler, Matthew D. 

“State Sovereignty and the Anti-Commandeering Cases.” The  ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, vol. 574, no. 1, Mar. 2001, pp.  

158–172, doi:10.1177/000271620157400112. 

အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�သားည်း အလွူနးက်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားးးလူည်း� အ�က်း 

တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း�အတိုု�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� အက်းအက်ွယ်းရေး���း�သားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� က်နး�သားတိုး 

�း�သားည်း။ ယ်င်းး�က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

ခု���း�ု��း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမုျိုးမျိုး�း�အတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရအရေး�် က်ွနးဂရက်း ၏ အရေးရ�ယ်ူနှု�င်းးမျိုးုက်ု� ရှုု�းရေး�ွ�ရေးစခု့�သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး� (ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�၊ လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�၊ အတိုည်းဖြ�� 

ဖြခုင်းး�နှှင်းး� လူက်းခုံဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�  အလူ�ံ�စ�ံလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏား ရေး��အ�း�း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး 

ဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍) တိုစးစ�ံတိုစးရး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှု�ါ။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းတိုစးခု�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားည်း�အခုါ ၎င်းး�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး��ု�င်းး� 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍  ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးုးက်းဖြ�င်းး�င်းး 

ခု�က်းက် က်နး�သားတိုးနှု�င်းးသားည်း�သားရေးဘးရှုရေးနသားည်း။ 
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အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ  က်ွနးဂရက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ရးတိုွင်းး လူ��း��ံ�လူ��းနည်း��ု�င်းး 

ရးအခုက်းအခု့မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ�က်ု�  က်းက်ွယ်း 

ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းသားည်း� နည်း�လူမျိုးး�တိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး အး��း�နှု�င်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။  အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

�း�နုတိုးသားည်း အစဉ်းအလူးအရရေးတိုွ�ရရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်းမျိုး�း�က်ု� 

က်���ရေးက်�းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အတိုည်းဖြ��ရနး ဖြင်းင်းး��ယ်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း� 

ရေးက်းင်းး�၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး ခြွခုင်းး�ခု�က်းမျိုး�း� (textual reservations)  သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးစက်း�ရ�းမျိုး�း� (federalism clauses)  ဖြဖွဲ့င်းး� �ည်း�သားွင်းး�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�

ရေးက်းင်းး�  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ မျိုးူလူအခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�က်ု� အး�တိုက်းသားရေးရး က်းက်ွယ်းရေးစးင်းး�ရေးရှးက်း

ရေးလူ�ရှုသားည်း။အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က့်သားု���င်းး နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�ခု���း�ု�ရေးသားး 

စးခု���းမျိုး�း�သားည်း  �ု�စးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး� ည်းညွှှတိုးမျိုးုမျိုးရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု�� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး �ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

စ်��ွ�်	(၅) 

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�တွင််	 ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��ကျေး��င််ရွ�်မ်းု�ို	 တ���း�ခြချုင််�	 (Foreign	

Affairs	 Preemption)	 နှှင််�	 ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ��တွင််	 ကျေးဖွဲ့�်ခြပ်���ခြချုင််�	

မ်းရှိကျေးသု�	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ၏	 နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�အ�ဏာ�အရ	 တ���း�ခြချုင််�	

(Dormant	Foreign	Affairs	Preemption)

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

စက်း�ရ�း (Foreign Affairs Clause)” မျိုး�ါရှုရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအမျိုး�း�စ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းဖွဲ့က်း လူ်င်းး 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်���ရေးက်�းးလူးလူ်င်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးနှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုု��က် ဖြ�ည်းနယ်း 

ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုစးခု�ခု�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ တိုစးခုါတိုစးရံ 

တိုွင်းး အ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးခု�တိုည်း�က် တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�တိုွင်းး 

မျိုးူ ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်ွနးဂရက်း-အ��းခု���းရေးရ�သားရေးဘး 

တိုူည်းခု�က်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း� 

ရေးက်းင်းး� က်ွနးဂရက်း၏  အခုနး�က်ဏ္ဍလူု�အ�းသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအး�လူ�ံ�က်ု� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။ �ု�သားု�� အတိုု 

အလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုဖြဖွဲ့စးလူး�ါက်  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေးလူ�ရှုသားည်း။ 
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု� က်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးသားည်း။ �ု�သားု���ယ်းဖွဲ့�က်းဖြခုင်းး�က်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အးဏားက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�မျိုးူ (Dormant Foreign 

Affairs Doctrine) ဟု� ရည်းညွှွနး�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ ယ်င်းး�မျိုးူအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�စးရင်းးရေးရ�

မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းသားည်း အတိုည်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� ယ်င်းး�မျိုးူအရ 

�ယ်းဖွဲ့�က်းပြီး�း�သားည်း�ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး အ�ု��ါဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� က်ွနးဂရက်းက် ��းမျိုးံဖြ�င်းး 

�င်းးခုွင်းး� မျိုးရှုရေး�။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး ။     ။ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism:  

The Myth of National Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University Press. 

2016.

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းတိုစးခု�မှျိုးး အ�က်းတိုွင်းးရေးဖွဲ့းးဖြ� 

ခု့�သားည်း� (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်းဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ယ်င်းး�ဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းအရ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အးဏားမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� 

�ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းသားူ မျိုး�း�အး� 

အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�လူည်း� �ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အ�ွတိုးအ�ု�း 

အးဏား (Supremacy Clause) နှှင်းး�လူု�အ�းပြီး�း� သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး ဥ�ရေးဒမျိုး�း� ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း� (Necessary and Proper Clause) က်ု� က်�င်းး�သား�ံ� �ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

ဖြ�ဿနးရှုရေးနသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းလူ��းရ�းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းး 

တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ (စးက်ွက်း ၃ နှှင်းး� ၅ ရှုု) �ု��ရေးကြက်းင်းး�  အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်း  

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ�က်ု� အဖြ�ည်း�အဝအးမျိုးခုံ 

ခု�က်းရေး���း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေး�။   

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ရေးဖွဲ့းးဖြ��း� 

ရေးသားး  ဖွွဲ့့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�ကု်� ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�လူ်င်းး  နှု�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးအမျိုး��ု� 

အစး� (၃) မျိုး��ု� ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ (ဇူယ်း� -၂ ရှုု)  ��မျိုးတိုစးမျိုး��ု�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�လူ�ံ�ဝမျိုးရှုသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� အတိုုအလူင်းး��ုတိုး�င်းး�း�သားည်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ဥ�မျိုးး - 

နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�သားး ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း� စးခု���းမျိုး�း� (treaties) က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက် လူ�ံ�ဝ�ုတိုး�င်းး�း� 

သားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး ယ်င်းး�စးခု���းအမျိုး��ု�အစး�မျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားက်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုအး� အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ဒ�တိုုယ်တိုစးမျိုး��ု�မျိုးှး က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�ါဘ့ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး� မျိုးရှု 

ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ွနးဂရက်း၏သားရေးဘး 
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တိုူည်းခု�က်းမျိုး�ါဘ့  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� (agreements or 

compacts) ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုရေး�။၅၈ တိုတိုုယ်တိုစးမျိုး��ု�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ အတိုုအလူင်းး��ုတိုး�င်းး 

�း�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

�င်းးရှး�ရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းတိုစးခု�မျိုးှး အ�က်းတိုွင်းးရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�သားည်း� (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးုးက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးခု�က်း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဤဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး� 

�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� �ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး�ရေး��သားည်း။ ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း� �ါဝင်းးနှု�င်းး 

ရေးသားးးလူည်း� မျိုးည်းသားည်း�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်းက်ု� အတိုုအက်�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး� 

မျိုးရုှရေး�။ ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အဖြင်းင်းး��ွး�မုျိုးရေး�်ရေး�ါက်းလူးမှျိုးသားးလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�အး� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေးစသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး အတိုု 

အက်� မျိုးရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အးဏားအခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�ရှု�ံ�၏ စးရင်းး��ံ�မျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� သားုနှု�င်းး�ါသားည်း။ 

၅၈ က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းက်ု� မျိုးည်း�သားည်း�အခု�နုးတိုွင်းး ရယ်ူရမျိုးည်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့ 

တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုရှုရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး�

ဇူး���	(၂)	အကျေးမ်းရိ�နိ်ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု၏	နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ��ိုင််ရ�	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�မ်းး��	

အမ်းး�ိ�အစ်��မ်းး�� နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�မ်းး�� မ်းှတ်ချုး�်

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�းင်းးရွက်းခွုင်းး�  လူ��ံဝ 

မျိုးရှုရေးသားး (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� လူ�ံ�ဝ�ုတိုး�င်းး 

�း�ရေးသားး)  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး မျိုး�း�

- နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�သားး ခု���း�ု�ရသားည်း� စးခု���းမျိုး�း� (treaties) က်ု� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�၊

- မျိုးဟုးမျိုးုတိုး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�တိုစးခု�ခု�တိုွင်းး �ါဝင်းးဖြခုင်းး�၊ 

��ဒးမျိုး-၁၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၁၀၊ 

အ�ု�ဒး-၁ �ါ ဖြ�ဌားနး� 

ခု�က်းမျိုး�း�မျိုးှ ရေးက်းက်း 

နှ�တိုးခု�က်း

က်ွနးဂရက်း၏ ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်းမျိုးရဘ့  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး� 

မျိုးရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း� 

- (မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနရေး�းင်းးရွက်းရနး လူ�ံ�ဝလူု�အ�းသားည်းမျိုးှ တိုစး�ါ�) သားွင်းး�က်�နး 

�ု��က်�နး မျိုး�း�က်ု� အခုွနးစည်း�ကြက်�းဖြခုင်းး�၊

- က်�နးတိုင်းးသားရေးဘ�းမျိုး�း�က်ု� အခုွနးရေးက်းက်းခုံဖြခုင်းး�၊

- ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�သားည်း�က်းလူ၌ တို�းရင်းး�တို�းဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� သားု�မျိုးဟု�တိုး စစးသားရေးဘ�း 

မျိုး�း� �း�ရှုဖြခုင်းး�၊

- အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းမျိုး�း� (agreements or compacts) ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�၊ 

- ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း (ဖြ�င်းး�က်���ရေးက်�းးခုံရသားည်း�/ခုံရရေးတိုး�မျိုးည်း� အခု�နုး 

မျိုး��ု�၌ ကြက်နး�ကြက်းမျိုးုမျိုးရှုရေးရ� အတိုွက်း) နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�ခု�နှှင်းး� 

စစးမျိုးက်းဖြဖွဲ့စး�ွး�ဖြခုင်းး�၊

��ဒးမျိုး-၁၊ ��ဒးမျိုးခုွ့-၁၀၊ 

အ�ု�ဒး-၂ နှှင်းး� ၃ �ါ 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း မျိုး�း�မျိုးှ 

ရေးက်းက်းနှ�တိုးခု�က်း

အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�  မျိုးရှု 

သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�းင်းးရွက်း 

ခုွင်းး� ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း� 

- ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း� အးဏားမျိုး�း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� �ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အးဏားမျိုး�း�/

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း�၊

- ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် �ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး သားု��မျိုးဟု�တိုး အး� 

ရေး��ရေး�းက်းခုံရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၊

(၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးုးက်း 

ဖွဲ့ ွ ့ �စည်း �� � ံအရေးဖြခုခု ံ 

ဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးခု�က်း



67

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�တွင််	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်မ်းုပ်ု�စ်�မ်းး��

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအမျိုး�း�စ�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးပြီး�း� အစဉ်းအလူးအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��း 

ခု���းရေးရ��ု�င်းးရး ဌားနတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားန (DOS)၅၉ 

က်  အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� ရေးရ��ွ့ 

ခု�မျိုးှတိုး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�က်းရှုု�က်း�ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� 

က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� လူ��းရေး�းင်းးလူးသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�

သားည်း လူူမျိုးုစး��ွး�ရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� 

ရေး�းင်းးရွက်းရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်းယ်းခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်း 

မျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းကြက်သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုး�က်းနှှးစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းး 

�တိုးသားက်းမျိုးု �ု�၍မျိုး�း�ဖြ�း�လူးရသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�တိုွင်းး က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းဖြခုင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ တိုစးစ�ံတိုစးရးလူ��းရေး�းင်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ 

စွမျိုးး�ရေး�းင်းးနှု�င်းးစွမျိုးး� ဖြမျိုးင်းး�မျိုးး�လူးဖြခုင်းး�တိုု��အဖြ�င်းး၆၀ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းသားည်း� စး��ွး�ရေးရ�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� က်းက်ွယ်းရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းရနး၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ၏ 

ဝင်းးရေးင်းွအခု��ု�အစး�အရ  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ရေး�းက်း�ံ�ရေးင်းွမျိုး�း� သားုသားုသားးသားးရေးလူ�း�နည်း� 

လူးဖြခုင်းး� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�အး� 

 စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - နယ်းနုမျိုးုတိုးဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးသားည်း� လူမျိုးး�၊တိုံတိုး��ု�င်းးရး 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�၊ မျိုးး�ရေးဘ�အနှတရယ်းက်းက်ွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� စး��ွး�ရေးရ�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�၊ �ည်းရေးရ�နှှင်းး�ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု�ု�င်းးရး သားရေးဘး 

တိုူစးခု���းမျိုး�း�) မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�ခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�ခု�၏ ဖြ�ည်းနယ်း/ရေးဒသားနှတရ 

အစု��ရနှှင်းး� က်နဦး�ခု���း�ု�ပြီး�း�မျိုးှ  က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းက်ု� ရယ်ူသားည်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။ သားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု� က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုးရရေးသား�မျိုးး ခု���း�ု�ပြီး�း�သားည်း�တိုု�င်းး က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း 

မျိုးရဘ့ စးခု���းက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး၍ မျိုးရရေး�။

၅၉  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားန (the United States Department of State -DOS or State 

Department) သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး ဌားနတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ DOS က်ု� ၁၇၈၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

စတိုင်းးတိုည်းရေး�းင်းးပြီး�း� အရေးမျိုးရုက်နးသားမျိုးမတိုက်ု� အကြံက်ံရေး��ရနး၊ သားံတိုမျိုးနးခုရး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� စးမျိုးံအ��းခု���းရနးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု�ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနးနှှင်းး� က်�လူသားမျိုးဂုအဖွဲ့ွ့�တိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်ု� က်ု�ယ်း 

စး�ဖြ��ရနး တိုးဝနးရှုသားည်း။ DOS ၏ အကြိုက်း�အက့်မျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားန အရေး�ွရေး�ွအတိုွင်းး�ရေးရ�မျိုးှ��ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်က်းဘုနက်းအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ၁၉၈၇ တိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ဌားနက်ု� the Department of Foreign Affairs မျိုးှ the Department of State သားု�� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ရေးခု်ရေးဝ်ခု့�သားည်း။ 

အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှးဌားနသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရးတိုးဝနးမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးတိုးဝနးအခု��ု� (ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုး 

ရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု���တိုးရေးဝဖြခုင်းး�၊ ဖြဖွဲ့နး�ဖြဖွဲ့��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ုနး�သားုမျိုးး�ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းဖြခုင်းး�) က်ု�လူည်း� အ�း 

နှှင်းး�ခုံရရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ https://history.state.gov/about/faq/why-called-state#:~:text=On%20

September%2015%2C%201789%2C%20Congress,were%20assigned%20to%20the%20agency.

၆၀ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism: The Myth of National 

Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University Press. 2016.
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ခု�ရေး��သားည်း ရေး�းက်း�ံ�ရေးင်းွမျိုး�း�က်ု� သားုသားုသားးသားးရေးလူ�း�ခု�ဖြခုင်းး�) နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး� 

ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ 

ဝင်းးရေးင်းွရင်းး�ဖြမျိုးစးအသားစးမျိုး�း�က်ု� အစဉ်းတိုစု�က်းရှးရေးဖွဲ့ွရနး လူု�အ�းဖြခုင်းး�၆၁ စသားည်း�အခု�က်းမျိုး�း� �ါဝင်းး 

သားည်း။  

လူွနးခု့�ရေးသားး �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ရေးတိုွ�ရရေးသားး 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�၏ (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�၏) နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုး�က်းနှှးစးတိုွင်းး �ါဝင်းးမျိုးု��ံစံအခု��ု�က်ု�  ရေးအးက်းတိုွင်းးရေးဖွဲ့းးဖြ��း� 

သားည်း။၆၂

(က်) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� စးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး� 

(Compacts and Agreements with Foreign Countries) 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း လူွနးခု့�ရေးသားး �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း� 

အတိုွင်းး� က်မျိုးားတိုဝှမျိုးး�ရှု ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���းအမျိုး�း� 

အဖြ�း�က်ု� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�စးခု���းအး�လူ�ံ�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းမျိုးူဝါဒနှှင်းး� က်ု�က်းည်းမျိုးု မျိုးရှုသားည်း� 

အဖြ�င်းး စးခု���းအခု��ု�မျိုးှး ဖွဲ့က်းဒရယ်းမျိုးူဝါဒနှှင်းး� �နး�က်�င်းးမျိုးုမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။ ဥ�မျိုးး-  ၂၀၀၅ ခု�နှှစး 

တွိုင်းး မျိုးက်း�းခု����တိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ စွမျိုးး�အင်းးက်�မျိုးပဏားနှှစးခု�သားည်း ဗင်းးနးဇ့ွူလူး�နုှ�င်းးငံ်း�ု�င်းးရေးရနံက်�မျိုးပဏား 

တိုစးခု�နှှင်းး� စွမျိုးး�အင်းး�ု�င်းးရး အရေးရးင်းး�အဝယ်းစးခု���းတိုစးခု�ခု���း�ု�ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းသားူ�လူှတိုးရေးတိုးး

က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းတိုစးဦး�က် အက်��ု�ရေး�းင်းးရေး��ခု့�ရေးသားး �ု�စးခု���းအရ ဗင်းးနးဇူွ့လူး�ရေးရနံက်�မျိုးပဏား 

သားည်း မျိုးက်း�းခု����း�ဖြ�ည်းနယ်းရှု �င်းး�ရ့သားး�မျိုး�း�အတိုွက်း ရေးရနံ (၁၂) မျိုးးလူ�ဂံါလူံ ရေးရးင်းး�ခု� 

ရေး��ရနးဖြဖွဲ့စးသားည်း။၆၃ သားု��ရေးသားးး �ု�စဉ်းအခုါက် ဗင်းးနးဇူွ့လူး�သားမျိုးမတိုဖြဖွဲ့စးသားည်း� ဟုူဂု�ခု�က်းသားည်း 

က်���ဘး�နှု�င်းးင်းံ၏ မျိုးဟုးမျိုးုတိုးတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�အဖြ�င်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� အဖြ�င်းး� 

အ�နး ရေးဝဖွဲ့နးတိုု�က်းခုု�က်းရေးနသားူလူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

(ခု) နှု�င်းးင်းံတိုက်းစံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� လူက်းခုံက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� (Adoption of International Standards)

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် က်��ုတိုု�သားရေးဘးတိုူစးခု���း (Kyoto Protocol) 

က်ု� အတိုည်းဖြ��လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�အမျိုး�း� 

အဖြ�း�က် က်မျိုးားကြိုက်း��ူရေးနှွ�လူးမျိုးုနှှင်းး� အဖြခုး�ရေးသားး သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး ပြီးခုုမျိုးး�ရေးဖြခုးက်းမျိုးု 

မျိုး�း�က်ု�တို�ံ�ဖြ�နးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� လူက်းခုံက်�င်းး�သား�ံ�ကြက်သားည်း။ �ု��ဖြ�င်းး သားမျိုးမတို�ရမျိုးး� 

လူက်း�က်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်ု� ရးသားးဥတို�ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးု 

�ု�င်းးရး �ါရးသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုးှ နှ�တိုး�ွက်းသားွး�ပြီး�း�ရေးနးက်း ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ�� (၁၂) ဦး� 

၆၁ FRY, E. H. (1990). State and Local Governments in the International Arena. The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, 509(1), 118–127. https://doi.org/10.1177/00027

16290509001011. 

၆၂ Ibid

၆၃ https://www.nbcnews.com/id/wbna10157028, https://www.nytimes.com/2005/11/23/us/oil-deal-

with-venezuela.html.
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(ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး ၃၀ ဦး� အ�ု) က် အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရးသားးဥတို�မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအဖွဲ့ွ့�က်ု� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� �ု�စးခု���း�ါအရေးဖြခုခုံမျိုးူမျိုး�း�က်ု� �က်းလူက်းလူက်းခုံက်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း။၆၄ လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ� 

�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍လူည်း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�အရေး�် ခုွ့ဖြခုး��က်း�ံမျိုးု 

အး�လူ�ံ� �ရေး��းက်းရေးရ��ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း (CEDAW) က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် 

အတိုည်းဖြ���း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသား�ရေးသားးးလူည်း� က်ယ်းလူးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းရှု �နးဖွဲ့ရနးစစစက်ု�ပြီးမျိုးု�� 

သားည်း �ု�သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း�ါ အစုတိုးအ�ု�င်းး�အခု��ု�က်ု� လူက်းခုံက်�င်းး�သား�ံ�ရနး ရေးဒသားနှတရအမျိုးုနး�မျိုး�း� 

��တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။  

(ဂ) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏ ရှု�ံ�ခုနး�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး� 

(State Offices in Foreign Countries) 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� 

က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ရနးအတိုွက်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုကြက် 

သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အလူးဘး�မျိုးး�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း  ဥရေးရး�တိုု�က်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏ ��ံရု�းက်ု� 

ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနးနှှင်းး� အလူးဘး�မျိုးး� ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံရေးသားး ဂ�းမျိုးနးက်း�ဖြ��လူ��းသားူမျိုး�း�နှှင်းး� 

အခု�တုိုးအ�က်းက်ု� �ု�ခုု�င်းးမျိုးးရေးစရနးအတိုွက်း ဂ�းမျိုးဏားနှု�င်းးင်းံရှု  ဟုု�က်းဒ့ဘတိုး (Heidelberg) ပြီးမျိုးု�� 

တိုွင်းး ရှု�ံ�ခုနး�တိုစးခု�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုသားည်း။ ဗးဂ� း�နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်းလူည်း� အရေးရှ�အးရှတိုု�က်း 

နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု�ရေးခု�း�ရေးမျိုးွ�ရေးစရေးရ�နှှင်းး� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အတိုွက်း တိုရှု�တိုး၊ ရေးဟုးင်းးရေးက်းင်းး၊ စက်�း�ူ၊ 

က်ု�ရး�ယ်း�နှှင်းး� ဂ��နးနှု�င်းးင်းံတိုု��တိုွင်းး အလူး�တိုူရှု�ံ�ခုနး�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုသားည်း။၆၅

(ဃ) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားု�� ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� ရေးစလူှတိုးဖြခုင်းး� 

(State Representatives to Foreign Countries) 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�က်းရှုု�က်း 

ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု မျိုး�း�က်ု� �ွ့ရေး�းင်းးရနးနှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ရေးဒသား�ွက်းက်�နးမျိုး�း�က်ု� တိုင်းး�ု��ရေးရးင်းး�ခု�နှု�င်းးရနး 

ဖြ�ည်းနယ်း အ��းခု���းရေးရ�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး� 

ဖြမုျိုး��းနှှံမုျိုး�ု�င်းးရး ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းအဖ့ွွဲ့�မျိုး�း�ကု်� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တို�ုင်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သုား�� မျိုးကြက်းခုဏာရေးစလှူတိုးရေးလူ� 

ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်း 

မျိုး�း�က်ု� ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ခုွင်းး�ဖြ���း�ရေးသားးးလူည်း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေး�းင်းး 

ရွက်းခု�က်းအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးတိုတိုးသားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - ရေးရနံရေးရးင်းး�လူု�အး�နှှင်းး� ရေးစ��နှုနး�မျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးရေးရ� အတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�က် 

၎င်းး�တိုု��၏ ရေးလူ�လူးသားူမျိုး�း�က်ု�  ရေးရနံတိုင်းး�ု��ရေးသားး နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အဖွဲ့ွ့� (OPEC) ၏ အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�သားု�� 

ရေးစလူှတိုးရေးသားးအခုါ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ ဖြခုး�ရေးရ�ဌားနက်  က်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း။ ရေးနးက်းဥ�မျိုးးတိုစးခု� 

၆၄ Martínez, R. Z. (2018). The paradiplomacy of subnational governments in North America. Ánfora, 

25(44), 17-42. https://doi.org/10.30854/anf.v25.n44.2018.399 

၆၅ Ku, J. G. (2006). Gubernatorial foreign policy. The Yale Law Journal, 2380-2415. https://openyls.

law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/9676/85_115YaleLJ2380_Symposium2006_.

pdf?sequence=2&isAllowed=y
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မျိုးှး ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးအတိုွင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�မျိုးရေးဖြ� 

လူည်းရေးသားးးလူည်း� အးဒဟုု�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၎င်းး�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�က်ု� လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံသားု�� ရေးစ 

လူှတိုးခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၂၀၀၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး အးလူူနှွု�က်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း �ူဒနးအစု��ရနှှင်းး� ရေး�းင်းး 

ရွက်းသားည်း� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုအခု��ု�နှှင်းး� �ူဒနးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�က်ု� �ုတိုး 

�င်းးသားည်း� အးလူူနှွု�က်း�ူဒနး အက်းဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သုား�� ၎င်းး�တုို��၏ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း�ကု်� ရေးစလှူတိုးရသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မှျိုးး မျိုး�း�ရေးသားး 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတိုွက်း ဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး 

အဖြခုး�ရေးသားး ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။  ဥ�မျိုးး - ၁၉၈၉ ခု�နှှစး တိုွင်းး ဗးယ်က်းနမျိုးးနှု�င်းးင်းံမျိုးှ 

က်ယ်းရးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းသားု�� ရေးဖြ�းင်းး�ရေးရွ�ရေးန�ု�င်းးလူးသားူမျိုး�း�နှှင်းး� မျိုးုသားး�စ�ရေးတိုးးစ�းသားူ (၃၀) ဦး� 

အး�လူှတိုးရေး��ရေးရ�အတိုွက်း စည်း�ရှု�ံ�ရေးဖြ�း�ု�ရနး က်ယ်းရးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း၊ အု�င်းးဗင်းး�ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး 

ဝနးသားည်း က်ယ်းရးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း �း�နုတိုးအမျိုးတိုးတိုစးဦး�နှှင်းး�အတိုူ ဗးယ်က်းနမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု�� သားွး� 

ရေးရးက်းခု့�သားည်း။

(င်း) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း� �ွ့ရေး�းင်းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် မျိုးက်းလူ�ံ�ရေး��ဖြခုင်းး� 

(State Incentives to Attract Foreign Businesses)

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� �ု��က်�နးရေး�းက်း�ံ�ရေးင်းွ 

မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးခု��ရေးင်းွအးမျိုးခုံမျိုး�း�က်ု�  ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရရေးအဂ�င်းးစးမျိုး�း��က်း �ု�၍��တိုးရေး��ခု့�သားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း��ွ့ရေး�းင်းးရနး မျိုးက်းလူ�ံ�မျိုး�း�ရေး��ရေးလူ� 

ရှုသားည်း။ ယ်င်းး�မျိုးက်းလူ�ံ� မျိုး�း�တိုွင်းး အလူ��းသားမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� သားင်းးတိုနး�ရေး��ဖြခုင်းး�၊ လူ��းင်းနး�ရေးနရးမျိုး�း�က်ု� 

ကြိုက်ု�တိုင်းးဖြ�င်းး�င်းးဖြခုင်းး�၊ အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�က်ု�ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�၊ အမျိုးရေးတိုးးရေးကြက်� 

နှှင်းး� အခုွနးသားက်းသားးခုွင်းး�မျိုး�း�ရေး��ဖြခုင်းး� စသားည်း�အစးအစဉ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�ရှုရေးနသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး��ု�င်းးစး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က် အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်း 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးဒသားမျိုး�း�သားု�� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးစရနးအခုွနး�ု�င်းးရး မျိုးက်းလူ�ံ�မျိုး�း�က်ု� ရေး��ကြက်သားည်း။ 

(စ) ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး�က်း�ံရေးရ� (Sister-City Relationships) 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ပြီးမုျိုး��ဖြ�ရေး�ါင်းး� (၆၀၀) ရေးက်�းးသားည်း အဖြခုး�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�ရုှ ပြီးမုျိုး��ဖြ� 

မျိုး�း�နှှင်းး� ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး�က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုည်းရေး�းက်း�း�ပြီး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၆၆ အရေးမျိုးရုက်နး 

နှု�င်းးင်းံ၏ ည်းအစးမျိုး ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးအစးအစဉ်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး� (၁၃၆) ခု� �ါဝင်းးသားည်း။၆၇ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး 

�က်း�ံရေးရ�တွိုင်းး ယ်ဉ်းရေးက်��မုျိုးနှှင်းး� �ည်းရေးရ��ု�င်းးရးသားရေးဘးတူိုည်းခု�က်းမျိုး�း��ါဝင်းးပြီး�း� ရေးက်�းင်းး�သားး�/ 

သားူမျိုး�း�၊ �ရး/မျိုးမျိုး�း�၊ အနှ��ည်းရှင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဖွဲ့�းးရေးဖြဖွဲ့ရေးရ�သားမျိုးး�မျိုး�း�အကြက်း� အဖြ�နးအလူှနး 

၆၆  Galbraith, Jean, "Cooperative and Uncooperative Foreign Affairs Federalism" (2017). Faculty 

Scholarship at Penn Law. 1770. Available at: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_

scholarship/1770.

၆၇ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးအစးအစဉ်းသားည်း အရေးမျိုးရုက်နးပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�က်  သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းစွး စတိုင်းးရေးဖွဲ့းး 

ရေး�းင်းးခု့�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ၎င်းး�ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�အကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� စတိုင်းးရေး�်ရေး�ါက်းလူးဖြခုင်းး� 

မျိုးဟု�တိုးဘ့ အရေးမျိုးရုက်နး သားမျိုးမတိုအု�င်းးအင်းး�ရေးအးက်းဝါ (Eisenhower) ၏ ဖြ�ည်းသားူ�သားံတိုမျိုးနး (People-to-people 

diplomacy) အစး�အစဉ်းမျိုးှ ရေး�်ရေး�ါက်းလူးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�အခု�နုးမျိုးှစ၍ အရေးမျိုးရုက်နးသားမျိုးမတိုု�င်းး�သားည်း ည်းအစးမျိုး
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ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ အင်းးဒး 

ယ်း�နး�ဖြ�ည်းနယ်းရှု ရေးဖွဲ့း�ရေးဝ�ပြီးမျိုးု�� (Fort Wayne) နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၊ မျိုးွနးဖြ�ည်းနယ်းရှု ရေးမျိုးးးလူပြီးမျိုးု�င်းး 

ပြီးမျိုးု��တိုု��သားည်း ခု�စးကြက်ည်းရင်းး�နှှး�မျိုးုနှှင်းး� အဖြ��သားရေးဘးရေး�းင်းးရေးသားး ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းး 

ရနးအတိုွက်း နး�လူည်းမျိုးုစးခုွနးလူှးမျိုး�း�ခု���း�ု�က်း ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး �က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုည်း 

ရေး�းက်းခု့�သားည်း။၆၈

(�)  ဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးူဝါ�ု�င်းးရး ��တိုးဖြ�နးခု�က်းမျိုး�း� 

(State Foreign Policy Statements) 

၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� (၂၈) ခု��က်းမျိုးက်ရေးသားး ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�သားည်း  အရေးမျိုးရုက် 

တိုု�က်း အလူယ်း�ု�င်းး�ရေးဒသားမျိုးှ  ဒ�က်ခသားည်းမျိုး�း�၏ ခု�ံလူ�ံရးရေးဒသားမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး ရေးကြက်ဖြင်းးခု့�သားည်း။  အခု��ု� 

က် ၎င်းး�တိုု��၏ တိုရး�ဥ�ရေးဒစု��မျိုးု��ရေးရ�အရးရှုမျိုး�း�အး� မျိုးှတိုး��ံတိုင်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး� 

ရေးန�ု�င်းးသားူမျိုး�း�က်ု� လူု�က်းလူံရှးရေးဖွဲ့ွသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံသားး�ဖြ��ရေးရ� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးု�ု�င်းးရး က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု မျိုးဖြ��ရနး 

ရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၈၅ ခု�နှှစး တိုွင်းး နယ်ူ�ရေးယ်းက်းပြီးမျိုးု��၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးသားည်း ပြီးမျိုးု��ဖြ� 

အလူ��းရှင်းးမျိုး�း�အး� ရးဇူဝတိုးသားး� မျိုးဟု�တိုးရေးသားး တိုရး�မျိုးဝင်းးရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�အရေးဖြခုခု�ရေးန�ု�င်းးသားူ

မျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ သားတိုင်းး��ု��ဖြခုင်းး�က်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း��းဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး ၂၀၀၃ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံက် အးရတိုးနှု�င်းးင်းံက်ု� က်���ရေးက်�းးဝင်းးရေးရးက်းဖြခုင်းး�အရေး�် သားရေးဘးမျိုးတိုူ 

ရေးကြက်းင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�ရေး�ါင်းး� (၁၀၀) ရေးက်�းးက် သားရေးဘး�း� ��တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။  

(ဇူ) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ��ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ုတိုး�င်းးမျိုးုမျိုး�း� 

(State Economic Sanctions and Trade Bans) 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး�ုတိုး�ု��မုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသွားယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �ုတိုး�င်းး 

မျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းး�တိုးသားက်းနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး 

အခု��ု�က်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း ၎င်းး�တိုု��အစု��ရနှှင်းး� 

စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�ကု်� အးရ�းအဖွဲ့ွ့�ခု���း (the Arab League) ၏ အစစရေးရ�နှု�င်းးင်းံ 

အရေး�် သား�ုတိုးရေးမျိုးှးက်းမျိုးုတိုွင်းး မျိုး�ါဝင်းးကြက်ရနးတိုး�ဖြမျိုးစးခု့�သားည်း။  ၁၉၈၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး Virgin Islands 

အ�ါအဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၊ ပြီးမျိုးု��ဖြ�နှှင်းး� ရေးက်းင်းးတိုး (၁၅၀) ခုနး� သားည်း ရေးတိုးင်းးအးဖွဲ့ရုက်နှု�င်းးင်းံ၏ လူူဖြဖွဲ့� 

လူူမျိုးည်း� ခုွ့ဖြခုး�အ��းခု���းသားည်း� အစု��ရနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� အရေးမျိုးရုက်နးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�မျိုးပဏား 

မျိုး�း�အရေး�် စး��ွး�ရေးရ��ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။ �ု�နည်း�တိုူ ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး မျိုးက်း�း 

 ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးအစးအစဉ်း၏ ဂ�ဏား�ူ�ရေး�းင်းးဥကူ်ဌာအဖြဖွဲ့စး ရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားနနှှင်းး� အခုု�င်းး 

အမျိုးးခု�တုိုး�က်း�း�ပြီး�း�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�အစးအစဉ်း၏ အဓိုက်အစုတိုးအ�ု�င်းး�မျိုး�း�က်ု� ရေးင်းွရေးကြက်� 

ရေး�းက်း�ံ�ရေး��သားည်း။ (source: Galbraith, Jean, "Cooperative and Uncooperative Foreign Affairs 

Federalism" (2017). Faculty Scholarship at Penn Law. 1770. Available at: https://scholarship.law.

upenn.edu/faculty_scholarship/1770

၆၈ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ အင်းးဒးယ်း�နး�ဖြ�ည်းနယ်းရုှ ရေးဖွဲ့း�ရေးဝ�ပြီးမုျိုး��သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းတွိုင်းးဖြဖွဲ့စး�ွး�ခ့ု�သားည်း� ၁၉၈၈ ခု�နှှစး 

အရေးရ�အခုင်းး�ရေးနးက်း�ု�င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားး� ဒ�က်ခသားည်းအမျိုး�း�အဖြ�း� သားွး�ရေးရးက်းအရေးဖြခုခု�ရေးန�ု�င်းးလူးခု့�ရေးသားး ပြီးမျိုးု�� 

တိုစးပြီးမျိုးု�� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ https://www.irrawaddy.com/news/burma/mon-states-moulmein-and-americas-

fort-wayne-formalize-sister-city-relationship.html
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ခု����း�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ အစု��ရ ရေးအဂ�င်းးစးမျိုး�း�က် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� 

က်�မျိုးပဏားမျိုး�း��ံမျိုးှ က်�နးစည်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း� ဝယ်းယ်ူမျိုးုက်ု�တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� ဥ�ရေးဒ 

တိုစးရ�း ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း။ 

(စ�) “အရေးမျိုးရုက်နး��တိုးက်�နးမျိုး�း�က်ု� ဝယ်းယ်ူရနး”  သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး� 

(“Buy American” Requirement) 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� �ုရေး�ွ�မျိုးု�ု�ရှုလူးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု�� 

သားည်း ပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးနှု�င်းးစွမျိုးး�နည်း�သားည်း� ရေးဒသားတိုွင်းး�စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု�ကူ်ည်းရနး ရည်းရွယ်းသားည်း� 

က်ု�ယ်းက်��ု�စး��ွး� က်းက်ွယ်းသားည်း�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးက်�င်းး�သား�ံ�ကြက်သားည်း။၆၉  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ၏ �စစည်း�ဝယ်းယ်ူမျိုးုမျိုး�း�အတိုွက်း အရေးမျိုးရုက်နး��တိုးက်�နးမျိုး�း� 

ဝယ်းယူ်ဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်း��တိုးက်�နးမျိုး�း�ဝယ်းယူ်ဖြခုင်းး� မူျိုးဝါဒကု်� ခု�မှျိုးတိုးက်�င်းး�သား��ံကြက်သားည်း။၇၀  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေးနဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း� (ကွ်နးဂရက်းမှျိုးတိုစး�င်းး�) အမျိုး�း�ဖြ�ည်းသူား�ု�င်းးရး အရေး�းက်း 

အအ�ံ သားု��မျိုးဟု�တိုး အမျိုး�း�ဖြ�ည်းသားူ�ု�င်းးရးလူ��းင်းနး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�  ရေး�းက်းလူ��းရေးရ�၊ ဖြ�နးလူည်း 

ဖြ��ဖြ�င်းးရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�နးလူည်း�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�တိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ��တိုး သားံ၊ 

စတိုး�နှှင်းး� စက်းရှု�ံ�ွက်း�စစည်း�မျိုး�း�ဝယ်းယ်ူရနး အသား�ံ�ဖြ�ဖြခုင်းး�မျိုးှတိုစး�ါ�  စး��ွး�ရေးရ�နှု���ွမျိုးုရနး��ံရေးင်းွ 

မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း���တိုးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း�ဝယ်းယ်ူရနး အသား�ံ�ဖြ��ဖြခုင်းး�က်ု�တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� မျိုးူဝါဒမျိုး�း� 

��တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။ က်မျိုးား�က်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�က် ရေးဒသားတိုွင်းး���တိုးလူ��းသားူမျိုး�း�က်ု�သားး မျိုး�က်းနှှး 

သားးရေး��ဖြခုင်းး�က်ု� ခုွင်းး�ဖြ���း�ဖြခုင်းး�မျိုးရုှသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က် ၎င်းး�တိုု��၏ က်ု�ယ်းက်��ု� 

စး��ွး� က်းက်ွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� လူက်းတို�နး�ဖြ�နးနှု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး�က်ု�ယ်းက်��ု�စး��ွး�က်းက်ွယ်းသားည်း� မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� �က်းလူက်းခု�မျိုးှတိုး 

က်�င်းး�သား�ံ�ကြက်သားည်း။ 

(ည်) နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအခုွနးမျိုး�း� စည်း�ကြက်�းဖြခုင်းး� 

(State Taxation of Foreign Businesses) 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�အရေး�် အခုွနးစည်း�ကြက်�းရေးက်းက်း 

ခုံရေးလူ�ရှုသားည်း။၇၁သားု��ရေးသားးး �ု�သားု��ရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုတိုစးစ�ံ 

၆၉  FRY, E. H. (1990). State and Local Governments in the International Arena. The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, 509(1), 118–127. https://doi.org/10.1177/00027

16290509001011.

၇၀ Ibid 

၇၁ ဖြ�ည်းတွိုင်းး�နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တွိုင်းး တုို�က်းရုှု�က်းရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှလုူ��ါက် 

အရေးဖြခုစု�က်းမျိုးည်း� ဖြ�ည်းနယ်း (မျိုး�း�) ၏ သားက်း�ု�င်းးရး အစု��ရရေးအဂ�င်းးစးမျိုး�း�တွိုင်းး  ဦး�စွးမှျိုးတိုး��တံိုင်းးရသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ယ်င်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�မျိုးှ မျိုးှတိုး��ံခုနှှင်းး� လူု�င်းးစင်းးရေးကြက်�မျိုး�း� ရေးက်းက်းခုံနှု�င်းးသားည်း။ အရေးသား�စး� စး��ွး�ရေးရ� 

လူ��းင်းနး�အမျိုး�း�စ�သားည်း တိုရး�ဝင်းးစး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�အဖြဖွဲ့စးအတိုွက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ�ံတိုွင်းး မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးရနး မျိုးလူု� 

အ�းရေးသားးးလူည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရက်ု� အခုွနးရေး�းင်းးရသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ�ံတိုွင်းး အခုွနး�ု�င်းးရး သားက်းရေးသားခုံ 

နံ�ါတိုးမျိုး�း�က်ု� ရယ်ူရသားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�သားည်း မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး�က်းက်ွယ်းရနး 

သားု��မျိုးဟု�တိုး အခုွနးက်င်းး�လူွတိုးခုွင်းး�ရရှုရနးအတိုွက်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းအစု��ရ�ံတိုွင်းး မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးကြက်သားည်း။ https://www.sba.

gov/business-guide/launch-your-business/register-your-business#:~:text=Read%20more-

,Register%20with%20federal%20agencies,protection%20or%20tax% 20exempt%20status. 
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တိုစးရးရေး�်ရေး�ါက်းလူး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လှူတိုးရေးတိုးးခု���းက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�အရေး�် အခုွနးစည်း�ကြက်�းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� ည်း-

မျိုးည်း (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�တိုွင်းး 

အက်��ံ�ဝင်းးမျိုးုရှုမျိုးရှု) နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေးလူ�ရှုသားည်း။   

(တို) လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�အရေး�် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�

 (State Restriction on Immigration) 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်နး�သားတိုးခု�က်းအမျိုး��ု�မျိုး��ု�က်ု� 

လူည်း� ခု�မျိုးှတိုးက်�င်းး�သား�ံ�ကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ရေးမျိုးရးလူနး�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရေးန�ု�င်းး 

သားည်း� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�အရေးဖြခုခု�သားူ မျိုးဟု�တိုးသားူမျိုး�း�အး� ရေးက်�းင်းး�လူခုသားက်းသားးရေးရ�အ�ူ�အခုွင်းး�အ

ရေးရ�မျိုး�း� မျိုးရေး��သားည်း� မျိုးူဝါဒက်ု� ခု�မျိုးှတိုးခု့�သားည်း။ �ု�နည်း�တိုူ တိုက်�ူတိုးဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�အရေးဖြခုခု�သားူမျိုး�း�၏ က်ရေးလူ�မျိုး�း� အစု��ရရေးက်�းင်းး�တိုွင်းး ရေးက်�းင်းး�အ�းနှှံ 

�ု�င်းးခုွင်းး� မျိုးရေး��ခု့�ရေး�။  ၁၉၈၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး အ�ု��ါ ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� တိုရး� 

လူှတိုးရေးတိုးးခု���းက် �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ ၂၀၀၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်က်�ူတိုးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� က်ယ်းလူးဖွဲ့ု�� 

နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��သားည်း အရေး�က်းအ�း�မျိုးရှုရေးသားး ရေးက်�းင်းး�သားး�မျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး� 

ရေးက်�းင်းး�အ�းခုနှုနး��း�ရ�ု�င်းးခုွင်းး� ရေး���း�သားည်း� ဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း။  လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�း 

ရေးရ�က်ု� က်နး�သားတိုးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း ဥ�ရေးဒမျိုး�း�တိုွင်းး ၂၀၁၁ ခု�နှှစး၌  ဖြ�ဌားနး�သားည်း� အရးဇူု��နး� 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဥ�ရေးဒသားည်းလူည်း� တိုစးခု�အ�ါအဝင်းး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒ 

သားည်း အရေး�းက်းအ�း�မျိုးရှုရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း�က်ု� တိုမျိုးင်းးရည်းရွယ်းပြီး�း� အလူ��းခုနး�အ�း 

သားည်း� အလူ��းရှင်းးမျိုး�း�၏ လူ��းင်းနး�လူု�င်းးစင်းးမျိုး�း�က်ု� �ု�င်းး�င်းံ�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရှု�တိုးသားုမျိုးး�ဖြခုင်းး�မျိုး�း� 

�ါရှုသားည်း။ 

(�) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး�ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး တိုး�ဖြမျိုးစးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး�  

က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း� (State Regulatory Prohibitions and Restrictions) 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်�က်�င်းး�သား��ံပြီး�း� တိုး�ဖြမျိုးစးခု�က်းနှှင်းး� က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ခု�မျိုးတိုးနုှ�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး 

- ၁၉၇၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး နယ်ူ�မျိုးက်စူးက်ု�တိုက်သူားု�လူးသားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�က်ု� ဓိး�စးခုံ�ုနး�သားုမျိုးး� 

�း�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး �ုနး�သားုမျိုးး�ဖြခုင်းး�က်ု�ခုွင်းး�ဖြ��သားည်း� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�မျိုးှလူးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးက်�းင်းး�သားး� 

မျိုး�း�အး� ရေးက်�းင်းး�ဝင်းးခွုင်းး�မျိုးရေး��သားည်း မူျိုးဝါဒကု်�ခု�မှျိုးတိုးခ့ု�သားည်း။ သုား��ရေးသားးး �ု�မူျိုးဝါဒကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ ခုရှုု�င်းးတိုရး�ရှု�ံ�တိုစးခု�က် �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း နှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ� (၁၂၀) ရေးက်�းးက် ၎င်းး�တိုု��၏ နယ်းနုမျိုးုတိုးမျိုး�း�က်ု� နယ်ူ�က်လူး�ယ်း�ဓိးတိုးရေးင်းွ�

က်င်းး�မျိုး့�ဇူ�နးအဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးက်း ၎င်းး�တိုု��နယ်းနုမျိုးုတိုးမျိုး�း�အတိုွင်းး� နယ်ူက်လူး�ယ်း�လူက်းနက်း 

��တိုးလူ��းမျိုးုက်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးခု့�သားည်း။ နယ်ူ�က်လူး�ယ်း�က်င်းး�မျိုး့�ဇူ�နးနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ��တိုးဖြ�နး�း� 

ရေးသားး က်ယ်းလူးဖွဲ့ု��နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်း၊ ဥက်လူူံပြီးမျိုးု��၏ ရေးဒသားနှတရအမျိုးုနး�က်ု�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

တိုရး�ရေးရ�ဌားနက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ခုရုှု�င်းးတိုရး�ရှု�ံ�တိုစးခု��ံ ရေးလူ်းက်း�း�သားည်း�အခုါ တိုရး�ရှု�ံ�က် 

ယ်င်းး�ရေးဒသားနှတရအမျိုးုနး�က်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ 
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နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမျိုး�း�က်ု� ခြုံခု�ံင်း�ံ 

ကြက်ည်း�လူ်င်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး က်ဏ္ဍအမျိုး�း�ဖြ�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း� �ါဝင်းးသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�အရ အဖြင်းင်းး��ွး� စရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးနတိုတိုး 

ပြီး�း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ခု�မျိုးှတိုးက်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားး 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ �ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးပြီး�း� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်းမျိုး�း�လူည်း� 

ရုှသားည်း။ သုား��ရေးသားးး အရေးမျိုးရကု်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ရေးဖြ�းင်းး�လ့ူလူးရေးသားး ရေးခုတိုးက်းလူအရေးဖြခုအရေးန 

မျိုး�း�နှှင်းး�အည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ဖြ�ည်းနယ်းအရေး�် ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး သားက်း 

ရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း�ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� တိုု��ခု�့�ရယ်ူနှု�င်းး 

ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးကြက်သားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု�သားု�� တိုု��ခု�့�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက်လူည်း� တိုစးခုါတိုစးရံ အး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားက့်�သားု�� တိုစးခုါတိုစးရံ အး�မျိုးရေး��မျိုးုမျိုး�း�လူည်း� 

ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်း 

နယ်းမျိုး�း�သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အရေး�်သားက်းရေးရးက်းသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �က်းလူက်း�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူ�က်းရှုသားည်း။ 

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�နှှင််�	စ်ပ််လွှားဉ််�၍		ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��

က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံ

ဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အနက်း တိုစးခု�အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အနက်း တိုစးခု� 

အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၁၊ ��ဒးမျိုးခုွ့ ၈၊ အ�ု�ဒး ၃ တိုွင်းး ဖြ�ဌားနး� 

�း�ရေးသားး “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စက်း�ရ�း (the Foreign Affairs Clause) အရ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�က်ူ�

သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�နှှင်းး� ဌားရေးနအင်းး�ဒး�ယ်နး� မျိုး��ု�နှွယ်းစ�မျိုး�း�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�အရေး�် 

စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုသားည်း။ က်ွနးဂရက်းက် ဥ�ရေးဒ��တိုးဖြ�နးပြီး�း� 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးက် ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� က်ူ�သားနး� 

ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� ကူ်�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ကု်� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး� 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒ တိုစးခု�ခု�မျိုးှတိုစး�င်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး� 

သား�ံ�ရနး က်���ရေးက်�းးလူး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� 

တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ (စးက်ွက်း - ၆ ရှုု) 
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စ်��ွ�်	(၆) 

နှိုင််င်�ခြချု��	 �း�သုနိ်�ကျေးရ�င််���်မ်းု�ိုင််ရ�	 စ်���ရပ််	 (Foreign	 Commerce	

Clause)	 နှှင််�	 ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�	 အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ��တွင််	 အတိအလွှာင််�ကျေးဖွဲ့�်ခြပ်���ခြချုင််�	

မ်းရှိကျေးသု�	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ၏	နှိုင််င်�ခြချု���း�သုနိ်�ကျေးရ�င််���်ကျေးရ�အ�ဏာ��ို	

�းင််�သုု��ခြချုင််�	အကျေးခြချုချု�မ်းး		(Dormant	Foreign	Commerce	Doctrine)	

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ� 

�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းးဝယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရးစက်း�ရ�း (Foreign or interstate commerce clause) �ါရှုသားည်း။ �ု�စက်း� 

ရ�းအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး� 

ခု�င်းး�အကြက်း� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမုျိုးတိုု��အရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားရှုသားည်း။ �ု�စက်း�ရ�းတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

၏ က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� �ါရှုသားက့်�သားု�� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�ရှု�ံ�၏ ယ်ခုင်းးစးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�ရေးသားးအမျိုးုမျိုး�း�၏ စးရင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရ အတိုုအလူင်းး� 

ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း 

�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�လူည်း� �ါဝင်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�့တွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ကူ်�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမုျိုး�ု�င်းးရး အးဏား 

က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း� က်ွနးဂရက်းအး�ရေး���း�သားည်း။ က်ွနးဂရက်းသားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အတိုည်းဖြ��နှု�င်းး 

သားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြင်းင်းး��ယ်းနှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ  နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး စက်း�ရ�းအရ တိုရး�မျိုးဝင်းးဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း၏ 

ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� က်ွနးဂရက်းက် အတိုည်းဖြ��ရေး�းက်းခုံဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� တိုရး�ဝင်းးမျိုးု 

ဖြဖွဲ့စးသားွး�နှု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး က်ွနးဂရက်းက် ယ်င်းး�ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�ကု်� အတိုည်းဖြ��ဖြခုင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြင်းင်းး��ယ်းဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��လူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းနယ်း၏ ရေး�းင်းးရွက်း 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� တိုး��း�ရနး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးနှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရနးဖြင်းင်းး��ယ်းနှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က်တိုး��း�လူ်င်းး(တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု��ယ်းဖွဲ့�က်း 

လူ်င်းး) ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ကူ်�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�အးဏားကု်� က်�င်းး�သား��ံဖြခုင်းး�အရေးဖြခုခံုမူျိုး (Dormant 

Foreign Commerce Doctrine) ဟု� ရည်းညွှှနး�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။    ။ Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism: 

The Myth  of National Exclusivity” (2016). New York, N.Y.: Oxford University 

Press. 2016.
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု� ဖြ�ဌားနး�၍လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြ�ဌားနး� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ��းခု���းရေးရ� 

မျိုးဏု္ဍ�င်းး၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း���တိုးဖြ�နး၍လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�က်ု�က်���ရေးက်�းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ��းခု���း

ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတို၏ အ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘး တိုူည်း 

မျိုးုမျိုး�း� (Presidential Executive Agreements) သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ရေးတိုွ�ရ 

မျိုး�း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ကြက်တိုးမျိုးတိုးရေးရ�နည်း�လူမျိုးး�တိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၇၂  က်ွနးဂရက်း 

က် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုအး� ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးု ကြက်�းမျိုးတိုးရေးရ�အးဏားက်ု� လူွ့ရေးဖြ�းင်းး�

ရေး��ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး သားမျိုးမတိုက် ၎င်းး�၏ အ��းခု���းရေးရ�အးဏားတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�အးဏားက်ု�၇၃ က်�င်းး�သား�ံ� ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နးသွားယ်းမုျိုး�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်� က်���ရေးက်�းးလူးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း 

ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုု��အဖြ�င်းး တိုရး�စးရင်းး 

ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုွင်းးလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုု��က် နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးအရေး�် တိုစးစ�ံတိုရးက်နး�က်ွက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြင်းင်းး��ယ်း 

ဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��သားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး� 

ဝယ်းရေးရ�က်ု� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�အးဏား) က်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရေးနသားည်း သားု��မျိုးဟု�တိုး က်���ရေးက်�းးသားည်းဟု� 

�ု�က်း  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူွတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး လူ��းရ�း 

တိုစးခု�ခု�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ (�ယ်းခု�နှု�င်းး သားည်း။) ဥ�မျိုးး - ၁၈၂၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး 

Brown v. Maryland အမျိုးုတိုွင်းး ရေးမျိုးရးလူနး�ဖြ�ည်းနယ်း၏ ၁၈၁၇ ခု�နှှစး ဝင်းးရေးင်းွခုွနးဥ�ရေးဒအရ သားွင်းး�

က်�နးဝယ်းယ်ူရေးရးင်းး�ခု�သားူမျိုး�း�အရေး�် လူု�င်းးစင်းးရေးကြက်�ရေးက်းက်းခုံသားဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒသားည်း ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�အးဏားက်ု� က်��� 

ရေးက်�းးသားည်းဟု� �ု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒက်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။၇၄

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� က်�နးသားွယ်းမုျိုးအရေး�် ကြက်�း 

မျိုးတိုးရးတိုွင်းး အခု�က်း (၃) ခု�က်းက်ု�အရေးဖြခုခုံပြီး�း� ကြက်�းမျိုးတိုးရေးလူ�ရှုသားည်း။ ၎င်းး�တိုု��မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒ 

၇၂ Gregory W. Bowman, U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade 

Regulation, 114 W. Va. L. Rev. (2012). Available at: https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol114/

iss3/9.

၇၃ အရေးမျိုးရုက်နးဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၂ �ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ သားမျိုးမတိုသားည်း �း�နုတိုး၏ အကြံက်ံဉားဏား၊ 

သားရေးဘးတိုူ ည်းခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း �း�နုတိုးအစည်း�အရေးဝ�တိုက်းရေးရးက်းသားည်း� �း�နုတိုးအမျိုးတိုးသား�ံ���ံနှှစး��ံ၏ သားရေးဘး 

တိုူည်းခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�နှု�င်းးသားည်းဟု� �ါရှုသားည်း။ 

၇၄ ရေးမျိုးရးလူနး�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၁၈၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဝင်းးရေးင်းွခုွနးအက်းဥ�ရေးဒတိုစးခု���တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။ �ု�ဥ�ရေးဒအရ ရေးမျိုးရးလူနး� 

ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း သားွင်းး�က်�နးမျိုး�း�အရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်းအခုွနးရေးက်းက်းခုံဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း�  သားွင်းး�က်�နးမျိုး�း�က်ု� တိုင်းးသားွင်းး� 

ရေးရးင်းး�ခု�ရေးသားး စး�ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�နှှင်းး� လူူ��ဂုု�လူးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအး� အခုမျိုး�း� (လူု�င်းးစင်းးရေးကြက်�မျိုး�း�) 

ရေး��ရေး�းင်းးရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-

cle=1068&context=mlh_pubs.
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တိုစးခု�ခု�သားည်း တိုမျိုးင်းးရည်းရွယ်း၍လူည်း�ရေးက်းင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အက်��ု��က်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုအရေး�် အလူွနးအက်ွ ံ ခုွ့ဖြခုး��က်း�ံမျိုးု 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးနှှးက်းယ်ှက်းမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�၊ သားက်း�ု�င်းးရးက်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးု တိုစးခု�ခု�သားည်း တိုစးနှု�င်းးင်းံ 

လူ�ံ�အတိုု�င်းး�အတိုးဖြဖွဲ့င်းး� တိုသားမျိုးတိုးတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနး မျိုးလူု�အ�းဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်�နး�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုက်ု� 

ကြက်�းမျိုးတိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏အက်��ု�စး��ွး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အက်��ု�စး��ွး�က်ု� ရေးက်�းးလူွနးမျိုးု 

မျိုးရှုဖြခုင်းး�တိုု�� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� ကြက်�းမျိုးတိုးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�သားည်း �ု�အခု�က်း 

တိုစးခု�ခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�လူ�ံ�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးရေးနလူ်င်းး ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် �ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၈၂၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး Gibbons v. Ogden အမျိုးု 

တိုွင်းး က်ွနးဂရက်း၏ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� က်�နးသားွယ်းမျိုးုကြက်တိုးမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� 

က်���ရေးက်�းးသားည်းဟု��ု�က်း ၎င်းး�၏ရေးရ�ု�င်းးနက်းအတိုွင်းး� သားရေးဘ�းသားွး�လူးမျိုးုက်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� 

နယ်ူ�ရေးယ်းက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���းက် �ယ်း 

ဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။၇၅  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အရေးမျိုး 

ရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�့တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တုို��၏ “ဖြ�ည်းနယ်း 

တိုွင်းး�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ� (intrastate commerce or internal commerce) ” အရေး�် 

ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး (၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးုးက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းး 

ခု�က်းသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စက်း�ရ�းအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုသားည်း�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း� 

သားရေးဘးရှုသားည်း။  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� 

က်�င်းး�သား�ံ�ရးမျိုးှ ရေး�်ရေး�ါက်းလူးရေးသားး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် စးရင်းး��ံ� 

ဖြဖွဲ့တိုးသားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းနယ်းက် အနှု�င်းးရခု့�သားည်း�အမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း

အခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု��ကု်� ယ်ခုင်းး�က်း ခုွ့ဖြခုး�ရ 

ခုက်းခု့လူးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�ကြက်�းမျိုးတိုးမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�၏ အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�မျိုးုမျိုးှးလူည်း� ယ်ခုင်းး�က်း �ု�က်�ယ်း 

ဖြ�နး�လူးသားည်း။ 

၇၅ ၁၈၂၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး နယ်ူရေးယ်းက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း အက်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ဖြ�ဌားနး�၍ ၎င်းး�၏ ဖြ�ည်းနယ်းသားး�နှှစးဦး�က်ု� နယ်ူ� 

ရေးယ်းက်း ဖြ�ည်းနယ်းရေးရ�ု�င်းးနက်း အတိုွင်းး� နှှစး (၃၀) သားက်းတိုမျိုးး�ရှုသားည်း� ရေးရရေးနှွ�ရေးင်းွ�သား�ံ�ရေးရ�ရေးကြက်းင်းး� သားယ်းယ်ူ�ု��ရေး�းင်းး

ရေးရ�လူ��းင်းနး�လူု�င်းးစင်းးက်ု� ခု�ရေး��ရေး��ခု့�သားည်း။ က်ွနးဂရက်းက် ခု�ရေး��သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူု�င်းးစင်းးက်ု� ရရှု 

�း�ရေးသားး  အဖြခုး�အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံသားး�တိုစးဦး�က် ယ်င်းး�အက်းဥ�ရေးဒသားည်း က်ွနးဂရက်း၏ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အ

ကြက်း�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုက်ု� ကြက်တိုးမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးက်�သားည်းဟု��ု�တိုး တိုရး�စွ့ခု့�သားည်း။ 

က်ွနးဂရက်းသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စက်း�ရ�းအရ ၎င်းး�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ရေးနဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းရေးရ�ု�င်းးနက်းအတိုွင်းး�သားွး�လူးသားည်း� သားရေးဘ�း 

မျိုး�း�က်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း� နယ်ူ�ရေးယ်းက်းဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒနှှင်းး� ည်းညွှှတိုးမျိုးုမျိုးရှုဟု��ု�က်း 

ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။ https://www.oyez.org/cases/1789-1850/22us1
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နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်မ်းုတွင််	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	အချုနိ်��ဏ္ဍမ်းး��

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း� 

အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ သားမျိုးု�င်းး�ရေးကြက်းင်းး�အရ ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�လူ်င်းး ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစး

ရေးနှှးင်းး��ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�နှှင်းး� ၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစး အရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�သားည်း 

အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဖြ�ဿနးမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - က်�နးသားွယ်းရေးရ�လူု�ရေးင်းွဖြ�မျိုးုမျိုး�း�၊ 

တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်း�သုား��တိုင်းး�ု��ရေးသားး �ု��က်�နးတိုနးဖုွဲ့���မျိုးးဏာ�က်း ဖြ�ည်း�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�မှျိုး တိုင်းးသွားင်းး� 

ရရေးသားး သားွင်းး�က်�နးတိုနးဖွဲ့ု���မျိုးးဏာက် �ု�မျိုး�း�ရေးနသားည်း�အရေးဖြခုအရေးန) က်ု� က်ု�င်းးတိုွယ်းရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရးတိုွင်းး 

အင်းးအး�စ� အသားစးတိုစးရ�းအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� �ွက်းရေး�်လူးသားည်း။၇၆ ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးအလူယ်း�ု�င်းး� 

နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းးစတိုင်းးသားည်း� စး��ွး�ရေးရ�က်��င်းး�မျိုးုအရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�က်ု� တို�ံ�ဖြ�နးရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� ရေး�းင်းး 

ရွက်း ရေးသားး  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��မုျိုး �ု�င်းးရး ရေးရှ�ရေး�းင်းးလူ��းင်းနး�မျိုး�း�သားည်း 

၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးအရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� က်�ယ်းဖြ�နး�လူးသားည်း။၇၇ ဥ�မျိုးး- 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၁၉၇၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြ�ည်းနယ်းသား�ံ�ခု�သားး ဖြ�ည်း� 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး ရှု�ံ�ခုနး�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းးလူှစး�း�ရှုကြက်ရေးသားးးလူည်း� ၁၉၈၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (၄၀) 

ခု�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�ရေး�ါင်းး� (၆၆) ခု�ခုနး� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုလူးကြက်သားည်း။၇၈ 

�ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးုအတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်ူည်း�ံ��ု��မျိုးု 

နည်း��ါ�လူးဖြခုင်းး�သားည်းလူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးလူးရသားည်း� 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးခု�အ�ါအဝင်းး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအမျိုး��ု�မျိုး��ု� 

အနက်း �နး�သားစးမုျိုးရေးသားး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�မှျိုးး �ု��က်�နးဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်း 

မျိုး�း�၊ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�အတွိုက်း အရေးဖြခုခံုအရေး�းက်းအအ�ဖံွံွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�က်းရှုု�က်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။၇၉ ဖြ�ည်းနယ်း၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးုရေးအဂ�င်းးစးမျိုး�း�သားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ွ့ရေးတိုးးမျိုး�း�သားု�� 

ရေးဒသားခုံက်�မျိုးပဏားမျိုး�း� တိုက်းရေးရးက်းရေးလူ�လူးနှု�င်းးရနး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ည်း�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� 

ရေးင်းွရေးကြက်��ံ��ု��ရေး��ဖြခုင်းး�၊ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး �ု��က်�နးတိုင်းး�ု��နှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း �ု��က်�နး�ု�င်းးရးဘဏ္ဍရေးင်းွ 

�ံ��ု��ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အရေးမျိုးရုက်နး�ု��က်�နး

တိုင်းး�ု��သားူမျိုး�း�က်ု� က်ူည်း�ံ��ု��သားည်း� ဘဏ္ဍးရေးင်းွ�မျိုးးဏာက်ု� ရေးလူ�း�ခု�လူု�က်းရေးသားးအခုါ ၁၉၈၃ ခု�နှှစး 

တိုွင်းး အးလူူနှွု�က်း ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း �ု��က်�နး�ု�င်းးရး ဘဏ္ဍးရေးင်းွ �ံ��ု��မျိုးုအစးအစဉ်းက်ု� ��မျိုး��ံ�စတိုင်းးခု့� 

သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။ အးလူူနှွု�က်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း အးလူူနှွု�က်း �ု��က်�နးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ� အးဏား 

၇၆ McINTYRE, J. R. (1983). THE ROLE OF STATE GOVERNMENTS AS INTERNATIONAL ECONOMIC AC-
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၇၈ Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of Feder-

alism, 14(4), 95-114.
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�ု�င်းးအဖွဲ့ွ့�က်ု�ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� �ု��က်�နး�ု�င်းးရး ရေးခု��ရေးင်းွမျိုး�း���တိုးရေးခု��ရေး��ခု့�သားည်း။ ရေးနးင်းးသား�ံ�နှှစး အကြက်း 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရေး�ါင်းး� (၁၀) ရေးက်�းးက် အးလူူနှွု�က်း��ံစံနှှင်းး� အလူး�တိုူ �ု��က်�နး�ု�င်းးရးက်ူည်း�ံ��ု��မျိုးု 

အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� စတိုင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း �ု��က်�နးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု� အရေး�းက်းအ�ံ�ဖြဖွဲ့စးရေးစသားည်း� အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အတိုွက်း 

လူည်း� ရင်းး�နှှင်းး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း� အခု�က်းအခု�းက်�ရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဗဟုု�ခု�က်းမျိုးမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးလူးရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းစး��ွး�ရေးရ� 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းလူးရေးရ�အတိုွက်း လူမျိုးး�တိုံတိုး�မျိုး�း�ရေးဖွဲ့းက်းလူ��းဖြခုင်းး�၊ �ု�းက်မျိုးး�မျိုး�း�၊ က်း�ဂုတိုး 

မျိုး�း�၊  က်ွနးတိုုနးနးဂုတိုးမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးလူ�ု�းမျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး� စသားည်း� အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်း 

အအ�ံဖွဲ့ွံပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ��ု�င်းးရး ရင်းးနှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� အပြီး�ု�င်းးအ�ု�င်းးဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

ဗးဂ� း�နး�ယ်း�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အတိုွက်း �ု�းက်မျိုးး�ဂုတိုးမျိုး�း�၊ မျိုးး�ရ�း�နှှင်းး� 

က်�နးတိုင်းးက်း�ဂုတိုးမျိုး�း� ရေးဒ်လူးသားနး�ရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး အက်�နးက်�ခုံပြီး�း� တိုည်းရေး�းက်းခု့�သားက့်�သားု�� 

အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်းလူည်း� အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အတွိုက်း ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု�းနှှံမျိုးုမျိုး�း� 

ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း �ု��က်�နးနှှင်းး� အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အဖြ�င်းး အရေးမျိုး 

ရုက်နးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�က်းရှုု�က်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�၈၀ ဝင်းးရေးရးက်းလူးရေးရ�အတိုွက်းလူည်း� 

အင်းးတိုု�က်းအး�တိုု�က်း ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း� 

(Governors) သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�သားု�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� ဝင်းးရေးရးက်းလူးရေးရ� 

အတိုွက်း ရင်းးနှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရး ဖြ�ည်း�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� က်ု�ယ်းတိုု�င်းးဦး�ရေး�းင်းးလူးကြက်သားည်း။ �ု��ဖြ�င်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�က်ု� အခုွနး�ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�ရေး��ဖြခုင်းး�၊ အမျိုးရေးတိုးးရေးကြက်�မျိုး�း� 

��တိုးရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ရေးင်းွသားး�မျိုး�း��ံ�ု��ရေး��ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး ရေးဖြမျိုးးက်း 

က်းလုူ�လုူ�င်းး�နး�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�က်�မျိုးပဏားမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� စက်းရှု�အံသားစးမျိုး�း�တိုည်းရေး�းင်းး 

ရးတိုွင်းး က်ူည်း�ံ��ု��ခု့�သားည်း။ အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါ �ု��က်�နးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�၊ အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအ�ံ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု�� 

ရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�က်းရှုု�က်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� ရရှုရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အး�တိုက်း 

သားရေးရး ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး� ရေး�းင်းးရေးသားးင်းး�မျိုးက်ရေးသားး အလူ��းအက်ု�င်းး 

အသားစးမျိုး�း�ဖွဲ့နးတိုး�ရေး�� ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း၏ စး��ွး�ရေးရ�တိုု��တိုက်းမျိုးုနှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးုအတိုွက်းလူည်း� မျိုး�း�စွးအရေး�းက်းအက်ူဖြ��ခု့�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းတိုွင်းး တိုစးဖြ�ည်းနယ်းခု�င်းး�အလူု�က်း လူ��း 

ရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�ရုှသားက့်�သုား�� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�စ�ဖ့ွွဲ့�ပြီး�း� ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� လူ��းရေး�းင်းးရခု�က်းမျိုး�း�လူည်း� 

ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�၏ အ��းခု���းရေးရ�အကြိုက်း�အက့်မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� 

၈၀ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုသားည်း ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရှုနှု�င်းးသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းးရှုသားည်း� အရေးမျိုးရုက်နးက်�မျိုးပဏား၊ ရေးဖြမျိုးယ်း 

သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�လူ��းင်းနး�တိုစးခု�ခု�က်ု� တိုစးစုတိုးတိုစးရေးဒဝယ်းယ်ူဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုစးခု�လူ�ံ�ဝယ်းယ်ူ 

ဖြခုင်းး���ံစံမျိုး�း� ရှုသားက့်�သားု�� က်�နး��တိုးလူ��းသားည်း� စက်းရှု�ံအသားစးမျိုး�း�က်ု� အမျိုးှနးတိုက်ယ်းရေး�းက်းလူ��းဖြခုင်းး�၊ က်�နးစည်းဖြဖွဲ့နး�

ဖြဖွဲ့��ရေးရ�အရေး�းက်းအဦး�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရှု�ံ�ခုနး�အရေး�းက်းအအ�ံမျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး� စသားည်း� 

��ံစံမျိုး��ု�လူည်း� ရှုသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�က်းရှုု�က်းရင်းး�နှှး�မျိုးုဖြဖွဲ့စးသားည်း� ဒ�တိုုယ်��ံစံမျိုး��ု�က်ု� 

�ု�၍ စုတိုးဝင်းးစး�ကြက်သားည်း။ (source: O’Neill, H. (1990). The Role of the States in Trade Development. 

Proceedings of the Academy of Political Science, 37(4), 181–189. https://doi.org/10.2307/1173781.)
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ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အမျိုး��ု�သားး�အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�အသားင်းး� (NGA)၈၁ သားည်း ၎င်းး�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုး (ITFR) မျိုးှတိုစး�င်းး� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏   

က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါမျိုး�း� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးလူးခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး 

NGA သားည်း ၂၀၀၀ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ ဖြ�ည်းနယ်းနှု�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (SIDO)၈၂ နှှင်းး� အနး�က်�း 

ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ� 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့နး�တိုး�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးလူးခု့�သားည်း။ ဤသားု��ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ��ု�င်းးရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� ရေး�းင်းးရွက်း 

လူးနှု�င်းးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�တိုွင်းး အရေးရ��ါ 

ရေးသားးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�မျိုးှ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ 

ဥ�ရေးဒရေးကြက်းင်းး�အရကြက်ည်း�လူ်င်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်း 

မျိုးုအရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်း သားု��မျိုးဟု�တိုး သားွယ်းဝု�က်းသားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း�ဖြခုင်းး� အရေးဖြခုခုံမျိုးူ (federal 

preemption doctrine) အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

အးဏားက်ု� �ု�ါ�လူး�ါက် �ု�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် တိုး��း� 

သုား��မျိုးဟု�တိုး �ယ်းဖွဲ့�က်းနုှ�င်းးသားည်း။ �ု�နည်း�တူို ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအးဏားမျိုး�း�က်ု� �ု�ါ�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းဖြခုင်းး�မျိုးရှုလူ်င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် ခုွင်းး�ဖြ��နှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး အနည်း���ံ�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုးရှုဘ့ 

ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� တိုု�က်းရှုု�က်းသားက်း�ု�င်းးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း�  

၈၁ အမျိုး��ု�သားး�အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�အသားင်းး� (National Governors’ Association -NGA) သားည်း ၁၉၀၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

ဖ့ွွဲ့�စည်း�တိုည်းရေး�းင်းးခ့ု�ရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးနုှ�င်းးငံ်းရေးရ�အဖ့ွွဲ့�အစည်း�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ NGA ၏အဖ့ွွဲ့�ဝင်းးမျိုး�း�မှျိုးး အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၊ နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� ဓိနသားဟုးယ်နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ NGA သားည်း ၁၉၇၈ 

ခု�နှှစး၊ ရေးအးက်းတိုု�ဘးလူတိုွင်းး  ၎င်းး�၏ အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုးအသားစးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ� (International Trade and Foreign Relations -ITFR) က်ု� စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။  ITFR 

ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်း က်�နးသွားယ်းမုျိုးတုို��ခု�့�ရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နးသွားယ်းရေးရ��ု�င်းးရးအတိုး�အ�း�မျိုး�း�ကု်� ရေးလူ�း�ခု� 

ရေးရ�၊ �ု��က်�နးမူျိုးဝါဒမျိုး�း� ဖြ�င်းး�င်းးရေးရ�၊ �ု�က်�နးစးမံျိုးအ��းခု���းမုျိုးဖြ�င်းး�င်းးရေးရ�နှှင်းး� အရေးသား�စး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�အတွိုက်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အက်ူအည်းမျိုး�း��ု�မျိုးု�ရရှုရေးရ� အစရှုသားည်းတိုု��က်ု� ကြိုက်ု���မျိုးး� ရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း။ NGA ၏ IFTR 

ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု�ယ်းစး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးနှှင်းး� ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးရှု 

အးဏား�ု�င်းးမျိုး�း�ကု်� စည်း�ရှု��ံလုူ�းရေး�းးရသားည်း� အစ�အဖ့ွွဲ့�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းရေးရ�ဦး�ရေး�းင်းးမုျိုး 

အတွိုက်း အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားးရေးလူ�က်�င်းး����ု�ရေး�းင်းးရေး��ရးရေးနရးနှှင်းး� တွိုနး�အး�ရေး��ရးရေးနရးလူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  (source:    

https://www.nga.org/about/; Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. 

Publius: The Journal of Federalism, 14(4), 95-114; Duchacek, I. D. (1984). The international dimen-

sion of subnational self-government. Publius: the journal of federalism, 14(4), 5-31.) 

၈၂ ဖြ�ည်းနယ်းနှု�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (State International Development Association –SIDO) သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးအဂ�င်းးစးမျိုး�း�က်ု� အက်ူအည်းရေး��ရနးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�တိုွင်းး  သားး�သားနး�အရေးလူ��း�ရေး�းင်းးရွက်းရနးအတိုွက်း ရည်းရွယ်းဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးအဖွဲ့ွ့�အစည်း� 

တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရးတိုွင်းး က်ူည်း 

ရေး��ရနး အဓိုက်ရည်းရွယ်းသားဖြဖွဲ့င်းး� အမျိုး��ု�သားး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�အဖွဲ့ွ့� (NGA) နှှင်းး� အဓိုက်�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း။ 

https://www.sidoamerica.org/ 
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က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးစးရှင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းး သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုအမျိုး��ု�မျိုး��ု� အစရှုသားည်း� လူ��း 

ရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ��ံမျိုးှနးရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ စးခု���းခု���း�ု� 

ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး စက်း�ရ�း (Compact Clause) အရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ွနးဂရက်း၏ သားရေးဘး 

တိုူည်းခု�က်းမျိုး�ါဘ့ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� စးခု���းခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး� မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� လူက်းရေးတိုွ� 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ခု���း�ု�ရေးသားး နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးသားရေးဘးတိုူည်းမျိုးု စးခု���းအခု��ု�သားည်း 

က်ွနးဂရက်း�ံမျိုးှ အတိုုအလူင်းး�သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးု မျိုးရရှုရေးသား�သားည်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု� ကြက်�းမျိုးတိုးသားည်း�အးဏားအမျိုး�း�စ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရလူက်း�့တိုွင်းးရှုရေးသားးးလူည်း� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

က်ဏ္ဍတိုွင်းး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား လူ�ံ�ဝက်င်းး�မျိုး့�ရေးနဖြခုင်းး� မျိုးဟု�တိုးရေး�။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဥ�ရေးဒရေးကြက်းင်းး�အရ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အနည်း�င်းယ်းသားး 

ရှုရေးသားးးလူည်း� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ကု်� နည်း�လူမျိုးး� အမျိုး��ု�မျိုး��ု� 

ဖြဖွဲ့င်းး�လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးပြီး�း� လူွမျိုးး�မျိုးု��ကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။၈၃ ဥ�မျိုးး-က်ွနးဂရက်းရှု ဖြ�ည်းနယ်း 

က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ရနး 

တိုးဝနးရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�ရှု ၎င်းး�တိုု��၏ မျိုး့�နှိနယ်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ကြက်သားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒ 

သားု��မျိုးဟု�တိုး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုစးခု�ခု�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ (နှှင်းး� က်ွနးဂရက်း 

ရှု ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�) အး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�နှု�င်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအက်��ု�စး��ွး�နှှင်းး� 

စု��ရုမျိုးးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�နှု�င်းးသားည်း။ 

အတိုုတိုးက်းလူတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒသားည်း 

သားွင်းး�က်�နး�ု��က်�နးခုွနး ရေးလူ�း�ခု�ရေးရ� (tariff reduction) က်ု� အဓိုက်�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�နှှင်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးရေးရ��ု�င်းးရးတိုးဝနးမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�အရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်း 

သားက်းရေးရးက်းမျိုးုအနည်း�အက်�ဉ်း�သားး ရှုခု့�သားည်း။၈၄ သားု��ရေးသားးး ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး ခု���း�ု�ရေးသားး က်�နး 

သားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�၏ လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးုနယ်း�ယ်းနှှင်းး� ရှုု�းရေး�ွ�နက်းန့မျိုးုမျိုး�း�သားည်း သားွင်းး�က်�နး 

�ု��က်�နးခုွနး ရေးလူ�း�ခု�ရေးရ�က်ု�ရေးက်�းးလွူနးပြီး�း� နည်း��ည်း�ု�င်းး��ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းမျိုးုအတိုး�အ�း� 

(technical barriers to trade) အ�ု က်�ယ်းရေးဖြ�းလူးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေး�းင်းးရွက်း 

ခု�က်းမျိုး�း�သားည်းသားည်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူစးခု���း၏ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�အတိုွင်းး� 

တိုဖြဖွဲ့ည်း� ဖြဖွဲ့ည်း�က်�ရေးရးက်းလူးသားည်း။၈၅  နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အစဉ်းအလူးအရတိုးဝနးယ်ူ�း�သားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� က်���ရေးက်�းး 

လူးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� �တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ�၊ သားယ်းဝသားယ်ံဇူးတိုစးမျိုးံခုနး�ခုွ့ရေးရ�နှှင်းး� 

၈၃ Gregory W. Bowman, U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regula-

tion, 114 W. Va. L. Rev. (2012). Available at: https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol114/iss3/9.

၈၄ Orbuch, P. M., & Singer, T. O. (1995). International Trade, the Environment and the States: An 

Evolving State-Federal Relationship. The Journal of Environment & Development, 4(2), 121–144. 

http://www.jstor.org/stable/44319133.
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စး�သား�ံ�သားူရေးဘ�က်င်းး� လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း��ု�ါ�လူးမျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးသားည်း။ 

�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စံနှုနး�နှှစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နည်း��ည်းစံနှုနး�မျိုး�း� (technical 

standards) နှှင်းး� က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� �ု��မွျိုးး�က်င်းး�ရှင်းး�ရေးရ�စံနုှနး�မျိုး�း� (Sanitary and Phytosanitary 

Standards)၈၆ ကု်� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ကြက်သားည်း။  နည်း��ည်းစံနှနုး�မျိုး�း�တိုငွ်းး သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးနှငှ်းး� 

��တိုးက်�နး�ု�င်းးရး ရေးဘ�က်င်းး�လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�စည်းမျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�၊ အရေး�းက်းအဦး��ု�င်းးရး စည်း� 

က်မျိုးး�မျိုး�း�၊ ��နးက်�နး���း�ု��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� တိုင်းး�ု��ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�၊ ��တိုးက်�နးမျိုး�း� 

စစးရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အသား�ံ�ဖြ��ဖြခုင်းး�အတွိုက်း လူု�က်းနးရမျိုးည်း�အခု�က်းမျိုး�း� စသားည်းတိုု���ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း။ 

က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� �ု��မျိုးွး�က်င်းး�ရှင်းး�ရေးရ� စံနှုနး�မျိုး�း�တိုွင်းး လူူသားး� သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုုရုစားနးက်�နး�မျိုးးရေးရ� 

အတိုွက်း အစး�အစးတိုွင်းး ဓိးတို��စစည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး အစး�အရေးသားးက်း��းဖြဖွဲ့ည်း��စစည်း�မျိုး�း��ါဝ

င်းးဖြခုင်းး�အနှတရးယ်းမျိုးှ က်းက်ွယ်းသားည်း�နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း�၊ အ�င်းး၊ တိုုရုစားနး သားု��မျိုးဟု�တိုး အ�င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး 

က်�နး�မျိုးးရေးရ�က်ု� �ု��မျိုးွး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးရးဂါမျိုး�း�၏အနှတရးယ်းမျိုးှ က်းက်ွယ်းသားည်း� နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း� 

အး�လူ�ံ� �ါဝင်းးသားည်း။၈၇ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�မျိုးှခု�မျိုးှတိုးရေးသားး အ�ု��ါစံနှုနး�မျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး 

က်ွနးဂရက်းက် အနုမျိုးး���ံ�စံနှုနး�မျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးလူး�ါက် သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်း၏ စံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� 

တိုး��း�လူး�ါက် အက်နး�အသားတိုးနှှင်းး�ဖြဖွဲ့စးသွားး�နုှ�င်းးသားည်း။၈၈ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒတွိုင်းး�ါရေးသားး 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စက်း�ရ�းအရ ဖြ�ည်းနယ်းစံနှုနး�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း အခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� 

က်ူသားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ု� က်နး�သားတိုးမျိုးုမျိုးရှုလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဖြ�င်းး���တိုးက်�နးမျိုး�း�က်ု� 

ခုွ့ဖြခုး�မျိုးုမျိုးရှုလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအက်��ု�စး��ွး�သားည်း စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�တိုသားမျိုးတိုး 

တိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနး မျိုးလူု�အ�းလူ်င်းး ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ အ�ု��ါက်ွနးဂရက်း 

နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စက်း�ရ�းက်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရှုရေးနသားည်း�တုို�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ� စည်းမျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�က်ု� �က်းလူက်းခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးကြက်သားည်း။၈၉

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က် ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ခု့�သားည်း�  NAFTA နှှင်းး� WTO က့်�သားု��ရေးသားး 

အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအ�င်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး� 

နည်း��ည်းစံနှုနး�နှှင်းး� က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� �ု��မျိုးွး�က်င်းး�ရှင်းး�ရေးရ�စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ စည်း�မျိုး�ဉ်း� 

စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်တိုးမျိုးတိုးမျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���း 

မျိုး�း�သားည်း (တိုနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ က်ွ့ဖြ�း�ရေးသားး စံခု�နုးစံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� တိုသားမျိုးတိုး 

တိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရေးအးင်းး ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� လူ��းင်းနး�စဉ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�) နှု�င်းးင်းံတိုက်းစံနှုနး�မျိုး�း� သားဟု 

ဇူးတိုဖြဖွဲ့စးရေးရ�အတိုွက်း တိုု�က်းတိုွနး�ရေး�းင်းးရွက်းလူးသားည်း။၉၀ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားည်း 

၈၆ Ibid

၈၇ Ibid 

၈၈ Ibid

၈၉ Ibid

၉၀ Ibid
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က်မျိုးားရေး�်တိုွင်းး အဖြမျိုးင်းး���ံ�နည်း��ည်း �ု�င်းးရးစံနှုနး�နှှင်းး� က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� �ု��မျိုးှး�က်င်းး�စင်းးရေးရ� 

�ု�င်းးရး စံနှုနး�အခု��ု�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�အး�ရေးလူ�းးစွး စံနှုနး�မျိုး�း� သားဟုဇူးတိုဖြဖွဲ့စးရေးရ� 

ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းသားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးစံနှုနး�မျိုး�း�က်ု�ရေးလူ�း�ခု�ရနး လူု�အ�းသားည်း� 

အရေးနအ�း�မျိုး��ု�ရှုနှု�င်းးသားည်း။ စံနှုနး�နုမျိုးး�ရေးသားး က်�နးသားွယ်းဖွဲ့က်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က် စံနှုနး�ဖြမျိုးင်းး�မျိုးး�မျိုးုက်ု� 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အတိုး�အ�း�တိုစးခု�အဖြဖွဲ့စးရှုုဖြမျိုးင်းးက်း ယ်င်းး�အတိုး�အ�း�က်ု� ဖွဲ့ယ်းရှး�နှု�င်းးရနး 

စံနှုနး�မျိုး�း�ရေးလူ�း�ခု�ရနး ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နည်း��ည်း�ု�င်းးရး စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� �ု��မျိုးှး�က်င်းး�ရှင်းး�ရေးရ��ု�င်းးရး စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� မျိုးက်ု�က်းည်းရေးသားး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးစည်းမျိုး�း�က်ု� �ုရေးရးက်းစွး တိုး��း�နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�သားု��ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်း 

အရေး�် ရေးက်�န�းမျိုးုမျိုးရှုသားည်း� က်�နးသားွယ်းဖွဲ့က်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ခု�က် က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးု 

မျိုး�း� ရေး�်ရေး�ါက်းလူးနှု�င်းးသားည်း။၉၁ က်�နးသားွယ်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူစးခု���း�ါ လူ��း��ံ�လူ��းနည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� 

အည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရးတိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�် 

သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း။ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးအဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုရေး�်ရေး�ါက်းလူ်င်းး အဖြင်းင်းး��ွး�သားည်း� က်ုစစ 

ရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� တိုု�င်းး�င်းး 

ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု မျိုး�း�ဖြ��လူ��းက်း ည်ုုနှုင်းး�ကြက်သားည်း။ �ု�ည်ုုနှုင်းး�မျိုးု မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး�ါက် က်�နးသားွယ်းမျိုးုစးခု���း 

တိုွင်းး သားရေးဘးတိုူ�း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး� 

ရေးစသားည်း။ �ု�အဖွဲ့ွ့�က် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုစည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�

က်မျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်းဟု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ါက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေး�် ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး အက်��ု� 

�က်းမျိုး�း� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။၉၂ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းသားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�က်ု�  အလူု�အရေးလူ�းက်း �ယ်းဖွဲ့�က်းဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��ရေးသားးးလူည်း� 

�ု���ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု�လူု�က်းနးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ုအး�ရေး��လူး 

နှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်မျိုးလူု�က်းနး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း လူု�အ�းရေးသားး နည်း�လူမျိုးး� 

မျိုး�း�က်ု� အသား�ံ�ဖြ�� ၍  က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

လူု�က်းနးလူးရေးအးင်းး ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးု 

ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ၏ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး 

�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် �ု�ါ�လူးနှု�င်းးရေးခု�မျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားည်း ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုက်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� အက်းအက်ွယ်းရေး��ရေးလူ�ရှုသားည်း။ အစဉ်းအလူးအရ ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားဖြဖွဲ့စးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�အရေး�် က်���ရေးက်�းးနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရနး တိုွနး���တိုးရေးနတိုတိုးသားည်း။ ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�သားည်း� အခုါ 

တိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်း၏ အစဉ်းအလူးအရလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� က်းက်ွယ်းရနးရည်းရွယ်းသားည်း� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး စက်း�ရ�း (federalism clause) သားု��မျိုးဟု�တိုး ခုွင်းး�ခု�က်းစးသားး�မျိုး�း� 

၉၁ Ibid 

၉၂ Ibid 
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(textual reservation) က်ု� �ည်း�သားွင်းး�ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ �ု��နည်း�တိုူ ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခု���း 

အဖြခုးအးဏားက်ု� �ုနး�သားုမျိုးး�က်းက်ွယ်းရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးသားခု�းစွးရေးရ��ွ့ည်ုုနှုင်းး�ပြီး�း� ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ တိုးဝနးရှုရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းရှု�ံ� (Office of USTR)၉၃ မျိုးှ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်း (USTR) သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးက်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ 

ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အသားုရေး��ဖြခုင်းး� 

တိုု��က်ု� အ�ူ�အရေးလူ��း�လူးသားည်း။၉၄  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�အရးရှုမျိုး�း�နှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း၊ ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုလူ��း��ံ�လူ��းနည်း�မျိုး�း�က်ု� ယ်ခုင်းး 

�က်း ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးလူးသားည်း။ USRT သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်း၊ ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရးတိုွင်းး ရေးအးက်း�ါ 

နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း� အသား�ံ�ဖြ��သားည်း။၉၅

(က်) 	 ခြပ်ည််နိ�်��်သုွ�်ကျေးရ�တ��နိ်ချု����ရှိသုည််�စ်နိစ််	 (SPOC) – ရေးန�စဉ်း�က်းသားွယ်းမျိုးု 

မျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်း နှု�င်းးရနး USTR သားည်း SPOC က်ု� �း�ရှုသားည်း။  ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ခု�င်းး�စး၏ 

ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��ရှု�ံ�သားည်း USTR �ံမျိုးှ လူက်းခုံရရှုရေးသားး သားတိုင်းး�အခု�က်း 

အလူက်းမျိုး�း�က်ု� သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရရှု�ံ�မျိုး�း�သားု�� ဖြဖွဲ့နး�ရေးဝနှု�င်းးရနးနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ရေး��သားည်း� သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းနှှင်းး� အကြံက်ံဉားဏားမျိုး�း�က်ု� USTR 

သားု�� ရေး���ု��နှု�င်းးရနးအတိုွက်း �က်းသားွယ်းရေးရ�တိုးဝနးခုံတိုစးဦး� �း�ရှုသားည်း။ 

(ခု)  အစ်ို�ရအဖွဲ့ွ��မ်းး��အကြား���	 မ်းး�ါဒါအကြံ��ကျေးပ်�ကျေး��်မ်းတး	 (IGPAC) – USTR သားည်း က်�နး 

သားွယ်းရေးရ�အက်းဥ�ရေးဒ (၁၉၇၄) အရ က်ွနးဂရက်းက် ဖွဲ့ွ့�စည်း�ရေး��လူု�က်းသားည်း� က်�နးသားွယ်း 

မျိုးု�ု�င်းးရး အကြံက်ံရေး��ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း��း�ရှုဖြခုင်းး�စနစးက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ရေးသားး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အကြံက်ံရေး��ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း�အနက်း တိုစးခု�မျိုးှး IGPAC ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� USTR 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�တိုု��ကု်� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ အရေးရ�က်ုစစ 

မျိုး�း�နှှင်းး� ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး �က်းနှွယ်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� 

စ�းလူ�ဉ်း�၍ မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး အကြံက်ံဉားဏားမျိုး�း� ရေး��သားည်း။ 

၉၃ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းရှု�ံ�( Office of USTR)က်ု� ၁၉၆၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ပြီး�း� 

က်�နးသားွယ်းရေးရ� က်ုစစမျိုး�း�နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုအး� အကြံက်ံရေး��ရနး၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ည်ုုနှုင်းး� 

ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဦး�ရေး�းင်းးရနးနှှင်းး� က်မျိုးား�က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒ အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�ရေးရှ�ရေးမျိုးှးက်း၌ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး 

အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�မျိုးု၊ အရေးရ�ယ်ူရေး�းင်းး ရွက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� ရေးစးင်းး�ကြက်ည်း�ရေးလူ�လူးရနးအတိုွက်း 

ရည်းရွယ်းသားည်း။ USRT ရှု�ံ�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုရှု�ံ�၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�လူည်း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ USTR ရှု�ံ�အကြိုက်း� 

အက့်သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတို၏ အဓိုက်က်�နးသားွယ်း

ရေးရ�အကြံက်ံရေး��အဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ည်ုုနှုင်းး�မျိုးုက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်�နး 

သားွယ်းရေးရ�က်ုစစမျိုး�း��ု�င်းးရး ရေးဖြ�းရေးရ��ု�ခုွင်းး�ရှုသားူအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်င်းး� ရေး�းးရွက်းသားည်း� က်က်းဘုနက်းအဖွဲ့ွ့�ဝင်းး တိုစးဦး� 

လူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ (ရင်းး�ဖြမျိုးစး။ ။ https://www.whitehouse.gov/ustr/; https://ustr.gov/about-us/

about-ustr)  

၉၄ Sevilla, C., & de Boer, S. (2008). Trade Agreements and the States. Proceedings of the Annual Meet-

ing (American Society of International Law), 102, 346–350. http://www.jstor.org/stable/25660312. 
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(ဂ) 	 ခြပ်ည််နိ�်၊	 ကျေးဒါသုနှတရအသုင််�အဖွဲ့ွ��မ်းး��နှှင််�	 ကျေးဒါသုနှတရ�း�သုနိ်�ကျေးရ�င််���်ကျေးရ�ရုံးု��တို�၏	

အစ်ည််�အကျေး��မ်းး�� - USTR သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း၊ ရေးဒသားနှတရအသားင်းး�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ရှု�ံ�တိုု��၏ အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�က်ု� တိုက်းရေးရးက်းက်း သားက်း 

�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� တိုင်းးဖြ�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း၊ 

ရေးဒသားနှတရအဖွဲ့ွ့�နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရက်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ရှု�ံ�တိုု��၏ အဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး�း�မျိုး�း� 

က်ု� ရေးတိုးင်းး�ခုံသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း� ရှုရေးသားးးလူည်း� ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရေးနကြက်သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားု�� က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးစးရှင်းးမျိုး�း�ရေးစလူှတိုး

ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း� 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး� အစရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရခု���း�ု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

စးခု���းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏အစဉ်းအလူးအရ က်ဏ္ဍအလူု�က်း လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

�ု�ါ�မျိုးုမျိုးရှုရေးရ�အတိုွက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး စံနှုနး�ကြက်�းမျိုးတိုးမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� အး�တိုက်းသားရေးရး 

ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� က်ုစစမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး အဓိုက်အးဏားရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် က်နး�သားတိုး 

ခု�က်းမျိုး�း�လူည်း� �း�ရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ 

အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုက်ု� တိုနးဖွဲ့ု���း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/ရေးဒသားနှတရ အစု��ရအကြက်း� �က်း�ံရေးရ� 

အတိုွက်း စနစးတိုက်�တိုည်းရေး�းက်း�း�သားည်း�  အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း�/အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း� မျိုးရှု 

ရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

က်�င်းး�သား�ံ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၊ ရေးဒသားနှတရ အစု��ရတိုု��၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒ 

မျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်း/ ရေးဒသားနှတရ အစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�၊ အသားုရေး��သားည်း� 

စနစးမျိုး�း�က်ု� စနစးတိုက်��း�ရှုလူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

နိိဂုံးု��	

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံကြက်ည်း�လူ်င်းး  

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� အးဏား 

ခုွ့ရေးဝမျိုးုက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� (division of power) နှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရတိုစးရ�းခု�င်းး�စး၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးအးဏားမျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး�အစု��ရ၏ မျိုးဏ္ဍု�င်းးကြိုက်း�သား�ံ�ရ�းဖြဖွဲ့စးရေးသားး ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���း 

ရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�အးဏားမျိုး�း�အကြက်း� အးဏား�ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� (separation of 

power) တိုု��က်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� 

က်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားးး 

လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ရေးဖြဗးင်းး

က်�က်�က်���ရေးက်�းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� အက်းအက်ွယ်းရေး���း�သားည်း။ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုနှှင်းး�
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အတိုူ ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရေးသားး အရေးဖြခုအရေးနအရ�းရ�းတိုု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ 

အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးှးလူည်း� ယ်ခုင်းး�က်း 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�မျိုး�း�လူးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအခု��ု� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� 

က်ု�က်းည်းသားည်းမျိုး�း�ရှုသားက့်�သားု�� �နး�က်�င်းးက်ွ့လူွ့သားည်းမျိုး�း� ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

�ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းသားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� �နး�က်�င်းးမျိုးုရှုရေးနလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ ကြိုက်ု�တိုင်းးတိုး��း� 

မျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားက့်သားု�� �နး�က်�င်းးမျိုးုမျိုးရှုလူ်င်းးအး�ရေး��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း� 

တိုု�င်းး တိုး��း�ဖြခုင်းး�လူည်း�မျိုးဖြ��သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးက်းလူတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးနှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ကု်� ခုွ့ဖြခုး�ရခုက်းခု့လူးသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� သားက်း 

�ု�င်းးမျိုးုရှုလူးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အခု��ု�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူးကြက်ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းး 

ရေး�ွ�ရေးနွှ�မုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���း 

အခု��ု�က်ု�  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းးလူည်း� ယ်င်းး�စးခု���း 

မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� ခြွခုင်းး�ခု�က်း 

�း�ပြီး�း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� �ု�က်ုစစက်ု� အက်��ံ�ဝင်းးမျိုးုမျိုးရှုရေးစဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�) ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံု 

ဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းတိုစးခု�တိုည်း��က်း လူက်းရေးတွို�က်�င်းး�သား��ံသားည်း� ��စံံမျိုး�း�သားည်းလူည်း� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရ့က်းနှု�င်းးမျိုးုအရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုရှုသားည်း 

က်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၄.	၁.၂)	�ကျေးနိဒါါနှိုင််င်�

ကျေးနိ��်ချု�သုမ်းိုင််�အ�းဉ််�	

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း (၇) ခု�နှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုး (၃) ခု�တိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးငံ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၉၆ က်ရေးနဒါနုှ�င်းးငံ်းသားည်း �ါလူးမျိုးနးဒးမုျိုး�က်ရေးရစးစနစး (Parliamentary 

Democracy) က်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး ပြီးဗုတိုုသား် ဓိနသားဟုးယ်အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

မျိုး�က်းရေးမျိုးှးက်းရေးခုတိုးက်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက်တုို�က်းရှု ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နး 

နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� စတိုင်းးခု့�သားည်း။၉၇ ယ်င်းး�က်ု�လူု�နးနယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�သားည်း စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရ 

၉၆ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း (Provinces) နှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုး (Territories) မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

�း�သားည်း။ 

၉၇ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက်ု� အွနးတိုးရးယ်ု� (Ontario)၊ က်ွုဘက်း (Quebec)၊ နှု�ဗးစက်ု��ရှး (Nova Scotia) နှှင်းး� နယ်ူ�ဘလူနး�ဝစး 

(New Brunswick) စသားည်း�ဖြ�ည်းနယ်း (၄) ဖြဖွဲ့င်းး� စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ Kuznetsov, A. (2014). Theory and prac-

tice of para-diplomacy: Subnational governments in international affairs. Routledge.  Lithwick, D. 

(2015). A Pas de Deux: The Division of Federal and Provincial Legislative Powers in Section 91 and 

92 of the Constitution Act, 1867. Library of Parliament= BibliothÁque du Parlement. https://bdp.

parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/InBriefs/PDF/2015-128-e.pdf. 
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သားး�ဖြခုး�စးဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�၏ ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

၏ စစးအင်းးအး�အသားစးပြီးခုုမျိုးး�ရေးဖြခုးက်းနုှ�င်းးမျိုးုက်ု� က်းက်ွယ်းရနး ၁၈၆၀ �ယ်းခု�နှှစးက်းလူရေးရးက်းသားည်း� 

အခုါ နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စးစ�စည်း�ရနး အး�တိုက်းသားရေးရးကြိုက်ု���မျိုးး�လူးကြက်သားည်း။ �ု�မျိုးှတိုစး�င်းး� 

ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ��မျိုး��ံ�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ (ပြီးဗုတိုုသား်ရေးဖြမျိုးးက်း 

အရေးမျိုးရုက်အက်းဥ�ရေးဒ- BNA) �ွက်းရေး�်လူးခု့�သားည်း။၉၈ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်အင်းး�ါယ်း 

၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးခု့�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်�ါလူးမျိုးနးက်ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း� BNA 

အက်းဥ�ရေးဒ (သားု��မျိုးဟု�တိုး  က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ၁၈၆၇ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံအက်းဥ�ရေးဒ) ဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံ၏ အ��းခု���းရေးရ�စနစးက်ု� ��ံရေးဖွဲ့းးလူးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးးက်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းးက်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး ဖွဲ့က်း 

ဒရယ်းစနစးက်ု�မျိုးူ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံရေးရ�သားမျိုးး�မျိုး�း�က်��ံရေးဖွဲ့းးလူးခု့�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း 

၁၉၃၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး  ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းး�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်� ပြီးဗုတုိုသား်�ါလူးမျိုးနးက် �က်းလူက်းရယူ်�း�သားည်း။ ယ်င်းး�  

အးဏားက်ု� ၁၉၈၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ရေးနဒါ�ါလူးမျိုးနးက် ဖြ�ဌားနး�လူု�က်းသားည်း� က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒက် ရှု�တိုးသားုမျိုးး�လူု�က်းပြီး�း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက်ု� အခု���းအဖြခုးအးဏား အဖြ�ည်း�အဝရှုရေးသားးနှု�င်းးင်းံ 

အဖြဖွဲ့စး ရေးကြက်ဖြင်းးခ့ု�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ပြီးဗုတိုုသား် ဘ�ရင်းးမျိုးသားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ အကြိုက်း�အက့်အဖြဖွဲ့စး  

၎င်းး�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အးဏားမျိုး�း�က်ု� �က်းလူက်းရယ်ူ�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံသားည်း စည်း�မျိုး�ဉ်း�ခုံ ဘ�ရင်းးစနစးက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။

၉၈ Ibid 
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ဥရေးရး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း� မျိုးူလူအရေးဖြခုခု�ရေးန�ု�င်းးခု့�ရေးသားး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖြ�င်းးသားစးနှှင်းး� 

ပြီးဗုတိုုသား်တိုု��၏ အ��းခု���းရေးရ�စနစးနှှင်းး� �ု�စနစးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ခု့�သားည်း� အဂ�လူု�းစက်း�ရေးဖြ�း 

ရေးသားးနှှစးဖြခုင်းး�ခုရစးယ်းနးဘးသားးဝင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစးစက်း�ရေးဖြ�းရေးသားး က်က်းသားလူစးခုရစးယ်းနး 

ဘးသားးဝင်းးမျိုး�း�အကြက်း� အက်ွ့အပြီး�့မျိုး�း�သားည်း မျိုး�က်းရေးမျိုးှးက်းရေးခုတိုး က်ရေးနဒါ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု�� 

မျိုးုအရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်းနှှင်းး� နက်းရှုုင်းး�စွး လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုရှုခု့�သားည်း။၉၉   က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက်ု� တိုည်းရေး�းင်းးခု့�သားည်း� 

၁၈၆၇ ခု�နှှစး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံအက်းဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� 

အကြက်း� ခုွ့ရေးဝ�း� ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအမျိုး�း�စ�သားည်း သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၀၀ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားး�

ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� သားး�ဖြခုး�စးက်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး� ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု�� မျိုး်ရေးဝက်�င်း�းသား�ံ�ရသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအရေးကြက်းင်းး�အရး သား�ံ�မျိုး��ု�သားး 

ရှုပြီး�း� ၎င်းး�တိုု��မျိုးှးစု�က်း���ု�ရေးရ�၊ လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�နှှင်းး� �င်းးစင်းးခုံစး�ခုွင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ (ဇူယ်း� - ၃ ရှုု) သားု��ရေးသားးး ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း အဖြခုး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ�) 

တိုွင်းးလူည်း� အဖြ�နးအလူှနးမျိုးှးခုု�အး��း�လူးကြက်သားည်း။၁၀၁

၉၉ Bowman, Gregory W., U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regu-

lation (April 11, 2012). West Virginia Law Review, Vol. 114, No. 3, 2012, WVU Law Research Paper 

No. 2012-06, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2041735. 

၁၀၀ Broschek, JÁrg, and Patricia M. Goff. Federalism and International Trade Policy: The Canadian 
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နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�နှှင််�	စ်ပ််လွှားဉ််�၍	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��	

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး�က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�ရေးသားး က်ရေးနဒါ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုး�း� 

(ပြီးဗုတိုုသား်�ါလူးမျိုးနးက် ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း� ပြီးဗုတိုုသား်ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက် အက်းဥ�ရေးဒ (BNA Act) 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ၁၈၆၇ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံအက်းဥ�ရေးဒနှှင်းး� က်ရေးနဒါ�ါလူးမျိုးနးက်ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း�  ၁၉၈၂ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး မျိုးူလူလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုပြီး�း� ဖြ�ည်း 

နယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်း 

နယ်းမျိုး�း�က် ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး� ရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�လူည်း��ါဝင်းးသားည်း။၁၀၂ �ု��အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ၁၈၆၇ နှှင်းး� ၁၉၈၂ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုု��တိုွင်းး ကြွက်င်းး�က်�နးအးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရအး� ရေး�� 

�း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ရေးခုတိုးအ�က်း�က်း၌ ခု�မျိုးှတိုးခု့�ရေးသားး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�၏ 

��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အခု��ု�ရေး��ခု့�သားည်း။  အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၁၈၆၇ BNA အက်းဥ�ရေးဒတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 
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ဇူး���	(၃)	�ကျေးနိဒါါနှိုင််င်�၏	ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရနှှင််�	ခြပ်ည််နိ�်အစ်ို�ရတို�၏	လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�မ်းး��

ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	

သုး�ခြချု��လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�မ်းး��

ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ၏	

သုး�ခြချု��လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�အ�ဏာ�မ်းး��

ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုနှှင််�	ခြပ်ည််နိ�်	

အစ်ို�ရတို�၏	ပ်း�တွ�အ�ဏာ�မ်းး��

• တိုု�က်းရှုု�က်းအခုွနးမျိုး�း�

• ဘ�ရးမျိုး၏ ရေးဖြမျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� သားဘးဝ 

သားယ်ံဇူးတိုမျိုး�း�

• ရေး��ရှု�ံမျိုး�း� (က်�နး�မျိုးးရေးရ� ရေးစးင်းး� 

ရေးရှးက်းမျိုးုက်ဏ္ဍ)

• �ည်းရေးရ�

• အက်��ု�အဖြမျိုးတိုးမျိုး�း�

• ဖြမျိုး�နးစး�ယ်းမျိုး�း�

• ရေးဒသားနှတရလူ��းင်းနး�

• စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

တိုွင်းး� သားယ်းယ်ူ�ု��ရေး�းင်းးရေးရ�

• တိုရး�မျိုး်တိုရေးရ� စးမျိုးံခုနး�ခုွ့မျိုးုမျိုး�း� 

• နှု�င်းးင်းံသားး�နှှင်းး� �ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးု အခုွင်းး� 

အရေးရ�မျိုး�း�

• သားမျိုးဝါယ်မျိုးလူ��းင်းနး�မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးင်းွစ� 

ဘဏားမျိုး�း�

• ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�၊ တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�နှှင်းး� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး 

အစု��ရ

• အခုွနးအမျိုး��ု�မျိုး��ု�

• နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ �က်းသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

သားယ်းယ်ူ�ု��ရေး�းင်းးရေးရ�

• ဘဏားလူ��းင်းနး�နှှင်းး� ရေးင်းွရေးကြက်�

• နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး (နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� စးခု���း 

မျိုး�း�)

• ဖြ�ည်းသားူ�စစးနှှင်းး� က်းက်ွယ်းရေးရ�

• ရးဇူဝတိုးမျိုးုဥ�ရေးဒနှှင်းး� အက်�ဉ်း�ရေး�းင်းးစနစး

• နှု�င်းးင်းံသားး�ဖြ��ဖြခုင်းး�

• အရေးလူ�ခု�နုး၊ အတိုု�င်းး�အတိုး၊ မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�

• ဌားရေးနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�

• ကြွက်င်းး�က်�နးအးဏားမျိုး�း�

• ရေးကြက်ဖြင်းးနှု�င်းးရေးသားးအးဏားမျိုး�း� 

• ဖြင်းင်းး��ယ်းဖြခုင်းး�နှှင်းး�ခြွခုင်းး�ခု�က်းမျိုး�း�

• အလူ��းလူက်းမျိုး့�အးမျိုးခုံနှှင်းး� သားက်းကြိုက်း��င်းးစင်းးမျိုး�း�

• လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�

• စု�က်း���ု�ရေးရ�

• �င်းးစင်းးမျိုး�း�

ရင်းး�ဖြမျိုးစး: Zepeda, R. (2018). The paradiplomacy of subnational governments in North America. Ánfora, 25(44),43-68. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3578/357856333004/357856333004.pdf 

၁၀၃ Kukucha, C. (2003). Domestic politics and Canadian foreign trade policy: Intrusive interdepen-

dence, the WTO and the NAFTA. Canadian Foreign Policy Journal, 10(2), 59-85

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး� (treaty making)၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ� (trade and 

commerce)၊ ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�နှှင်းး� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားးအ��းခု���းရေးရ� (Peace Order and 

Good Governance) �ု�င်းးရး စက်း�ရ�းမျိုး�း�၏ အဓို�ပါယ်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍  တိုရး�ရှု�ံ�၏ ဖွဲ့ွင်းး��ု� 

ခု�က်းမျိုး�း�သားည်း၁၀၃ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်နး� 

သားတိုးခု့�ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အခု��ု� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�) 

ရေး��ခု့�သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (Treaty Making Power) နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား် 

တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�မျိုးရမျိုးးအခု�နုးက်တိုည်း�က်�င်းး  ပြီးဗုတိုုသား်အင်းး�ါယ်း၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု� 

အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 
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မျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

တိုွင်းး အလူ�ံ�စ�ံအးဏား (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အးဏားအဖြ�ည်း�အဝ) မျိုးရှုဘ့ အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး�သားး 

က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး� ရှုသားည်း က်ု� ၁၉၃၇ ခု�နှှစး၌ စးရင်းးခု့�သားည်း� Labour Conventions အမျိုးုတိုွင်းး၁၀၄ 

တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု့�သားည်း။ BNA အက်း ဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၁၃၂ �ါ ဖြ�ဌားနး�အခု�က်းအရ၁၀၅  

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ကု်� ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး��ု�င်းးခွုင်းး�နှှင်းး� ခု���း�ု��ု�င်းးခွုင်းး�အးဏား အဖြ�ည်း� 

အဝရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြ�ည်း�အဝမျိုးရှု

ရေး�။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက် လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဥ�ရေးဒဖြ�� ဖြ�ဌားနး�သားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း ၎င်းး�၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�သားး ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုပြီး�း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� သားု�မျိုးဟု�တိုး လူှတိုးရေးတိုးး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်း�ါလူးမျိုးနး)  

သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�သားး ဖြ�ဌားနး� 

�ု�င်းးခွုင်းး�ရုှသားည်း။၁၀၆ တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�ခု���း�ု�ခ့ု�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းလူ��း�ု�င်းးခွုင်းး� အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစမျိုး�း��ါဝင်းး�ါက် �ု�က်ုစစ 

မျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း�ါလူးမျိုးနး 

မျိုး�း�အး�) ဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ရေး��ရနး ဖွဲ့ုအး�ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ (စးက်ွက်း-၇ ရှုု)

၁၀၄ Labour Conventions အမျိုးုသားည်း ၁၉၃၀ �ယ်းစ�နှှစးအလူယ်း�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး�ရေး�်ရေး�ါက်းခု့�ပြီး�း� ၁၉၃၇ ခု�နှှစး 

တွိုင်းး စးရင်းးခ့ု�ရေးသားးအမုျိုးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�အမုျိုးသားည်း အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရးအလူ��းသားမျိုးး�ရေးရ�ရး အဖ့ွွဲ့� (ILO) တွိုင်းး အတိုည်း 

ဖြ��လူက်းမျိုးှတိုး ရေးရ��ု��ခု့�ရေးသားး အလူ��းသားမျိုးး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးသားည်း� အလူ��းသားမျိုးး�ဥ�ရေးဒက်ု� တိုု�က်းရှုု�က်း 

ဥ�ရေးဒဖြ��ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ရးမျိုးှ ရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁၀၅ BNA Act (the Constitution Act, 1867) ၏ ��ဒးမျိုး ၁၃၂ တိုွင်းး “ပြီးဗုတိုုသား်အင်းး�ါယ်းနှှင်းး� နှု�င်းးငံ်းဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� 

ခု���း�ု�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�အရ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အရေး�် ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��ရမျိုးည်း� က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံ၏ သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ခု�၏ တိုးဝနးဝတိုတရး�မျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းရနး က်ရေးနဒါ 

�ါလူးမျိုးနးနှှင်းး� က်ရေးနဒါအစု��ရတုို��သားည်း ပြီးဗုတုိုသား်အင်းး�ါယ်း၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� လုူ�အ�းရေးသားး သုား��မျိုးဟု�တိုး 

သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားအး�လူ�ံ� ရှုသားည်း။” ဟု� ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ �ု�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

�ု�စဉ်းက် တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��က်း�ံရေးရ�က်ဏ္ဍတိုွင်းး အလူ�ံ�စ�ံလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုးရှု၊ တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

က်ု� က်���ရေးက်�းး�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုဟု� အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�က်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� 

�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� က်နး�သားတိုးခု့�သားည်း။ (Madison, I., & Brunet-Jailly, E. (2014). The Interna-

tional Activities of Canadian Cities: Are Canadian Cities Challenging the Gatekeeper Position of 

the Federal Executive in International Affairs?. In The Power of Cities in International Relations 

(pp. 107-131). Routledge.)

၁၀၆ Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Compar-

ative Foreign Relations Law.
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စ်��ွ�်	(၇) 

�ကျေးနိဒါါနှိုင််င်�၏	နှိုင််င်�တ��စ်�ချုး�ပ််မ်းး��ချုး�ပ််�ိုခြချုင််�အ�င််�မ်းး��

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�သားည်း အ�င်းး�နှှစး�င်းး� �ါဝင်းး

ရေးသားးလူ��းင်းနး�စဉ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ��မျိုးအ�င်းး�တွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���း (မျိုး�း�) 

က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ဖြခုင်းး� (negotiation)၊ လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး� (signing) နှှင်းး� အတိုည်း 

ဖြ��ဖြခုင်းး� (ratification) တိုု���ါဝင်းးပြီး�း� ဒ�တိုုယ်အ�င်းး�သားည်း ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ပြီး�း� အတိုည်းဖြ�� 

လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး� 

(implementation) ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ��မျိုးအ�င်းး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� အ��းခု���းရေးရ� 

အဖွဲ့ွ့�၏ အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� 

အကြက်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�ကု်�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ (အ��းခု���းရေးရ�အဖ့ွွဲ့�) က် ဦး�ရေး�းင်းးရေးလူ�ရုှသားည်း။ ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�မုျိုးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း 

၏လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း�တိုု�င်းး က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းနယ်း၊ နယ်းရေးဖြမျိုးနှှင်းး� ဌားရေးနလူူမျိုး��ု�အစု��ရတိုု��သားည်း �ု�ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မုျိုးဖြဖွဲ့စးစဉ်းတိုွင်းး �ါဝင်းး 

မုျိုးမျိုးရုှသားည်းကု်� ရေးတွို�ရသားည်း။ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���း ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�မုျိုးဖြဖွဲ့စးစဉ်းတွိုင်းး�ါဝင်းးရနး ၎င်းး� 

တိုု��က်ု� ဖွဲ့ုတိုးကြက်း�နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� �ု�ဖွဲ့ုတိုးကြက်း�မျိုးုသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စုတိုး�နှိ 

အရေး�်တိုွင်းးသားး မျိုးူတိုည်းသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အ��းခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အကြိုက်း�အက့်သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�မုျိုးမျိုး�း�ကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး/လှူတိုးရေးတိုးး၏ အတိုည်း 

ဖြ��ခု�က်းမျိုး�ါဘ့ ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း။  သားု��ရေးသားးး ၁၉၂၆ နှှင်းး� ၁၉၆၆ ခု�နှှစးက်းလူအတိုွင်းး� 

ခု���း�ု�ခု့�ရေးသားး စးခု���းအခု��ု�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး စးခု���းအခု��ု�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုး 

ရေးရ��ု��၊ အတိုည်းဖြ��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��လူ��းမျိုးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏ သားရေးက်�တို�နးရေးသားး အတိုည်း 

ဖြ��ခု�က်း (symbolic approval) ရယ်ူခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ၂၀၀၈ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒအသားစးတိုစးခု�က်ု� ရေးကြက်ဖြင်းးခု့� 

သားည်း။ �ု�မျိုးူဝါဒသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�အရေး�် �ါလူးမျိုးနး၏ �ုနး�ခု���းမျိုးု 

ရေး���း�ပြီး�း� �ု�မူျိုးဝါဒအရ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

စးခု���းအး�လူ�ံ�က်ု� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံအရေး�် စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးဖြ��မျိုးး ၂၁ ရက်းအတိုွင်းး� ဖြ�နးလူည်း 

သား�ံ�သား�းမျိုးု ဖြ��လူ��းရနး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ရေးအးက်းလူှတိုးရေးတိုးး (House of Commons) သားု�� 

တိုင်းးသားွင်းး�ရသားည်း။ 

ဒ�တိုုယ်အ�င်းး�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး 

အတိုွက်း လူု�အ�းရေးသားးဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ဌားနး�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဒ�တိုုယ်အ�င်းး�သားည်း ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�နှှင်းး�/သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး� ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း�ါလူးမျိုးနးမျိုး�း�)၏  အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� 

လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� စးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� 
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�ု�င်းးရေးသားး စးခု���း�ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�သားး ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခွုင်းး�ရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း 

�ါလူးမျိုးနးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး စးခု���း�ါ 

အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�သားး ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။  

�ု��အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါနုှ�င်းးငံ်းက် အတိုည်းဖြ��လူက်းမှျိုးတိုးရေးရ��ု���း�ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းအခု�င်းး� 

ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���းမျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ တိုည်း�့ဥ�ရေးဒမျိုး�း�အရေး�် အလူု�အရေးလူ�းက်း 

အးဏားသားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုးရှုရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါတိုရး�သားူကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ 

တိုရး�ရေးရ��ု�င်းးရး စးရင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���း မျိုး�း�အရေး�် အရေးဖြခုခုံ 

�း�ဖြခုင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ က်ရေးနဒါဥ�ရေးဒမျိုး�း�အရေး�် အရေးဖြခုခုံ�း�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။  

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။       ။ Paquin, S. (2013). Federalism and the governance of international trade 

negotiations in Canada: Comparing CUSFTA with CETA. International Journal, 68(4), 

545–552. http://www.jstor.org/stable/24709356. Bradley, C. A. (Ed.). (2019). The 

Oxford handbook of comparative foreign relations law. Oxford Handbooks

�ု��ဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးနှှင်းး� �က်းနှွယ်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး� 

ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ဏ္ဍတိုု��က်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (the power to 

regular trade and commerce) သားည်း မျိုးည်းသားည်း�အစု��ရ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်း 

နယ်းအစု��ရမျိုး�း�) ၏ လူ��း�ု�င်းးခုငွ်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးသားည်းနှငှ်းး� �တိုးသားက်း၍လူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ� 

၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းကု်� အဓုိ�ပါယ်းဖွွဲ့င်းး��ု�ရးတွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု� 

ဖြခုင်းး��ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� 

ခုွ့ရေးဝ�း�မျိုးုအရေး�် ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� �င်းးတိုူသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ BNA အက်းဥ�ရေးဒ၏ 

��ဒးမျိုး-၉၂ (၁) �ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအရ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�အရေး�် ကြက်�းမျိုးတိုး 

သားည်း� အလူ�ံ�စ�ံဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� �ါလူးမျိုးနးက်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

စးခု���းမျိုး�း� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�က်ုစစမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� �ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးုအခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံသားး�အခုွင်းး�အရေးရ� 

မျိုး�း��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� ၁၈၉၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခ့ု�ရေးသားး Citizens Insurance Company v. Parsons အမျိုးု 

တိုွင်းး၁၀၇ တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု့�ပြီး�း� ယ်င်းး� 

လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�တွိုင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း�က်�နးသွားယ်း 

ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု� အရေး�ွရေး�ွကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�တိုု�� �ါဝင်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�အရေး�် ကြက်�းမျိုးတိုးသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုသားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ကြက်�း 

၁၀၇  Citizens Insurance Company v. Parsons အမျိုးုသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်တိုရး�ရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း� the Judicial 

Committee of the Privy Council က် စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�ရေးသားး က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အမျိုးုတိုစးခု� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ BNA အက်းဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၉၂ (၁၃) �ါ �ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးုနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံသားး�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း��ု�င်းးရး စက်း�ရ�းတိုွင်းး 

အးမျိုးခုံနှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရေးသားးစးခု���းမျိုး�း��ါဝင်းးရနးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းး 

သားည်းဟု� �ု�အမျိုးု၏��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းက် ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု့�သားည်း။



93

မျိုးတိုးခုံရသားည်း� ��တိုးက်�နးတိုစးခု�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�ဝယ်းယ်ူစး�သား�ံ�ခုံရဖြခုင်းး�  သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းရေးစ��ကွ်က်းသုား��ဝင်းးရေးရးက်းဖြခုင်းး�မျိုး�း�ရုှနုှ�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� မျိုးည်းသားည်း�အစု��ရ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� သုား��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်း) ၏ ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးသားည်းက်ု� သားတိုးမျိုးှတိုးရနး တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ခုက်းခု့လူး 

သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး� 

တိုစးခု�ခု�အရေး�် ကြက်�းမျိုးတိုးသားည်း�အးဏား�က်းယ်င်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�  သားု��မျိုးဟု�တိုး စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး� 

နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� တိုစးခု�ခု�င်းး�အလူု�က်း ရေးသားခု�းစွး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရနးလူု�အ�းသားည်း�သားရေးဘး 

ရှုသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုး 

သားက်း၍ ရေးရးရေး�ွ�မျိုးုရှုရေးနသားည်း� ရေးနးက်း��းစက်း�ရ�းတိုစးခု�မျိုးှး ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�နှှင်းး� 

ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားးအ��းခု���းရေးရ� (POGG) �ု�င်းးရး စက်း�ရ�းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်င်းး�စက်း�ရ�းက်ု� 

တိုရး�ရှု��ံက်၁၀၈ ဖွွဲ့င်းး��ု�ရးတွိုင်းးလူည်း�၊ (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး 

က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး) အတိုုအက်�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၈၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး 

Crown v. Zellerbach အမျိုးုတိုွင်းး၁၀၉ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး 

POGG အးဏားရှုပြီး�း� ယ်င်းး�အးဏားအရ  က်ရေးနဒါက်ွနးဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး�ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု�နုး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြဖွဲ့စး အတိုုအလူင်းး� ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် “နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးစု��ရုမျိုးးမျိုးု” အဖြဖွဲ့စး ရှုုဖြမျိုးင်းး�ါက် ယ်င်းး�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးနှု�င်းးသားည်းဟု� ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု့� သားည်း။ 

အ�ု��ါ POGG �ု�င်းးရး ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရကြိုက်း�စု��မျိုးုက်ု�  ရေး���း�ရေးသားးးလူည်း� 

၁၉၉၂ ခု�နှှစး တိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister 

of transport) အမျိုးုတိုွင်းး၁၁၀ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ အးဏား 

ခုွ့ရေးဝမျိုးုအရ အစု��ရတိုစးရ�းရ�း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား�့တိုွင်းး အလူွယ်းတိုက်ူ�ည်း�သားွင်းး�ရနး 

မျိုးလူွယ်းက်ူသားည်း� ရှုု�းရေး�ွ�နက်းန့ရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� ခြွခုင်းး�ခု�က်းအရေးဖြခုအရေးနမျိုး��ု� 

၁၀၈ ပြီးဗုတိုုသား်တိုု��သားည်း တိုုသား်အင်းး�ါယ်း၏ တိုရး�ရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုးဖြဖွဲ့စးရေးသားး the Judicial Committee of the Privy 

Council သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ရေးနးက်း��ံ�အယ်ူခုံတိုရး�ရှု�ံ�အဖြဖွဲ့စး ၁၉၄၉ ခု�နှှစး မျိုးတိုု�င်းးခုင်းးအ�ု �း�ရှုခု့�သားည်း။ 

၁၉၄၉ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ� (Supreme Court) သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ရေးနးက်း��ံ�အယ်ူခုံရှု�ံ� 

အဖြဖွဲ့စး စတိုင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးခု့�သားည်း။ 

၁၀၉ Crown v. Zellerbach အမျိုးုတိုွင်းး British Columbia ဖြ�ည်းနယ်းရှု သားစး��တိုးလူ��းရေးရ�က်�မျိုးမဏားတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

Zellerbach က်�မျိုးမဏားသားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ စွနး��စး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းရေးရ��ု�င်းးနက်းရေးက်�းးပြီး�း� �စုဖွဲ့ုတိုးသားမျိုး�ဒိရး�့သားု�� 

စွနး��စးရေးနသားည်းဟု� စွ�းစွ့ခုံရသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးနက်းအတိုွင်းး� စွနး��စးခုွင်းး�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း�ံမှျိုး ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်းရ�း�ရေးသားးး 

လူည်း� �ု�ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်းတိုွင်းး ၎င်းး�စွနး��စးသားည်း�ရေးနရးမျိုး�း�က်ု� လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးုမျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ (သားမျိုး�ဒိရး 

အတိုွင်းး� အမျိုးုက်းစွနး��စးမျိုးု�ုနး�ခု���းရေးရ��ု�င်းးရး အက်းဥ�ရေးဒ) က်ု� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးရေးရးက်းသားည်းဟု� စွ�းစွ့ခုံရသားည်း။ 

�ု�အမျိုးုတိုွင်းး တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရဥ�ရေးဒက်ု� အတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း။ 

၁၁၀ Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of transport) အမျိုးုတိုွင်းး Alberta ဖြ�ည်းနယ်းရှု 

သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးအဖွဲ့ွ့�တိုစးခု�သားည်း Oldman River ဖြမျိုးစးတိုွင်းး ရေးရက်းတိုးတိုည်းရေး�းက်းမျိုးုက်ု� ရ�း�ု�င်းး�ရနး 

အတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး �နး�စစးမျိုးုဖြ��လူ��းရနး ဖွဲ့ုအး�ရေး��ခု့�သားည်း။ Al-

berta ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက် ရေးရရေးလူှးင်းးက်နးတိုစးခု�အတိုွက်း �ု�ရေးရက်းတိုးက်ု� တိုည်းရေး�းက်းလူု�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရတွိုင်းး သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးသားည်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အလူ��ံစ�လံူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�မျိုးရုှဟု��ု�ခ့ု�သားည်း။ သုား��ရေးသားးး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုရး�ရှု�ံ�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး POGG �ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးစု��ရုမျိုးးခု�က်း�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုပြီး�း� 

သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး�နး�စစးခု�က်းက်ု�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ��လူ��းရမျိုးည်းဟု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။  



94

မျိုး�း�မျိုးှတိုစး�ါ� အစု��ရတိုစးရ�းတိုည်း�ကု်�သားး အ�းနှှင်းး��း�ရနး မျိုးဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးဟု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ� 

က် ဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၇၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး Canada v. Hydro Quebec 

အမျိုးုတိုွင်းး၁၁၁ အ�ု�းအရေးတိုးက်းဖြဖွဲ့စးရေးစရေးသားး အရးဝတိုထ�မျိုး�း�က်ု�တိုး�ဖြမျိုးစးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� သားဘးဝ �တိုး 

ဝနး�က်�င်းးကု်�က်းကွ်ယ်းဖြခုင်းး�သားည်း ရးဇူဝတိုးမုျိုးဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� တိုရး�ဝင်းးမျိုးုရှုသားည်းဟု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့� 

သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� POGG နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�တိုွင်းး  မျိုးည်းသားည်း� 

အစု��ရ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ) တိုွင်းးမျိုးှ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား အဖြ�ည်း�အဝမျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။  

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ၁၈၆၇ က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံအက်းဥ�ရေးဒ 

(သားု��မျိုးဟု�တိုး BNA အက်း ဥ�ရေးဒ) တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ၁၉၈၂ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�  အတိုုအလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

အ�က်း�ါစး�ု�ဒးမျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း� BNA အက်းဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု�အရေး�် 

တိုရး�ရှု�ံ�၏ အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းမှျိုးတိုစး�င်းး� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� တိုရး�ရှု�ံ�က် ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေး�� 

ခု့�သားည်း�)  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

အခု��ု�က်ု�သားုနှု�င်းးသားည်း။ တိုရး�ရှု�ံ�၏ ယ်ခုင်းးစးရင်းး��ံ�မျိုး�း�အရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက် ခု���း�ု�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���း 

မျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စး�ါက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး 

�ု�င်းးခုွင်းး� (ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�) ရှုဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် ဖွဲ့ုအး�ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုဖြခုင်းး�) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ �ည်းရှင်းးအခု��ု�က် ရေးဝဖွဲ့နးကြက်ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ ယ်င်းး�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�ကု်�ရေး��ခ့ု�သားည်း� တိုရး�ရေးရ�စးရင်းးခု�က်းမျိုး�း�ကု်� �ယ်းဖွဲ့�က်းရနးအ�ု ကြိုကု်���မျိုးး� 

မျိုးုမျိုး�း�ရေးသားးးလူည်း� မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးခု့�ရေး�။ �ု�ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါ တိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး�စးရင်းး��ံ� 

မျိုး�း�က်ု� ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး �က်းလူက်းအသား�ံ�ဖြ��လူ�က်းရှုသားည်း။၁၁၂

မျိုးရှင်းး�လူင်းး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� 

ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌  က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�သားည်း အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း�ရှုရေးနရေးသားးးလူည်း� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအခုနး� 

က်ဏ္ဍအခု��ု�က်ု� ခြုံခု�ံင်း�ံကြက်ည်း�လူ်င်းး ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး�ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။၁၁၃

၁၁၁ Canada v. Hydro Quebec အမျိုးုတိုွင်းး ၁၉၉၀ �ယ်းစ�နှှစးအရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး Quebec ဖြ�ည်းနယ်းရှု 

ရေးရအး�လူ်�းစစးစက်းရှု�ံတိုစးခု�သားည်း PCBs ဓိးတို��စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�ရှု St Maurice River ဖြမျိုးစး�့သားု�� 

စွနး��စးသားည်းဟု�စွ�းစွ့ခုံရသားည်း။ �ု�သားု�� စွနး��စးဖြခုင်းး�သားည်း က်ရေးနဒါသားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးက်းက်ွယ်းရေးရ�အက်းဥ�ရေးဒ 

ကု်� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းရးက်�သားည်းဟု��ု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးက်းကွ်ယ်းရေးရ�ဥ�ရေးဒကု်� အတိုည်း 

ဖြ��ခု့�သားည်း။ 

၁၁၂ Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Compar-

ative Foreign Relations Law.

၁၁၃ Johannson, P. R. (1978). Provincial international activities. International Journal, 33(2), 357-378.
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၁) က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�အးဏား (treaty-

making power) မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� ၎င်းး�တိုု��သားည်း ဖြ�ည်း�အစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� ��ဂုလူုက် 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း� (private commercial contracts) က်ု�လူည်း� 

ရေးက်းင်းး�၊ စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး ဗ��ရှုု�ခုရက်း/အ��းခု���းရေးရ� သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�း� 

(bureaucratic agreements) က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ 

၂) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ တိုရး�ဝင်းးမျိုးုရှုရေးသားး လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� အက်��ု�စး��ွး� 

မျိုး�း�က်ု� ရယ်ူနှု�င်းးရနး သားက်း�ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�တိုွင်းး ရှု�ံ�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးနှု�င်းး 

သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း�သားည်း စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး အစးအစဉ်းမျိုး�း� 

က်ု�သားး ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း။ 

၃)  နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းတိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဥ�ရေးဒ 

ဖြ��ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးဖြဖွဲ့စး�ါက် 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး� �ု�င်းးရးလူ��းင်းနး�စဉ်းအ�င်းး��င်းး�၌ �ါဝင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း 

ဟု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် အခုု�င်းးအမျိုးး�ု�ကြက်သားည်း။ 

၄) ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးတိုွ���ံ�ွ့မျိုး�း�တိုက်းရေးရးက်းသားည်း� က်ရေးနဒါက်ု�ယ်းစး� 

လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�တိုွင်းး �ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး 

�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး��တိုးသားက်းရေးသားးက်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ရ�းတိုည်းတိုည်းခု�က်း 

မျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရေးကြက်ဖြင်းးရးတိုွင်းး  အခုနး�က်ဏ္ဍတိုစးခု�ခု�မျိုးှ �ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း။ 

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�တွင််	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်ခြချုင််�

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ က်ရေးနဒါတိုရး�ရှု�ံ�မျိုး�း�၏ 

စးရင်းး��ံ�မျိုး�း�တိုွင်းး လူည်း�ရေးက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အဖြ�ည်း�အဝ သားု��မျိုးဟု�တိုး အလူ�ံ�စ�ံရေး���း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသားး 

ရေးကြက်းင်းး�၊ က်ရေးနဒါဖ့ွွဲ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�့တွိုင်းး  ဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း�သားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ကု်� 

ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်းဟုူသားည်း� အတိုုအလူင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���းမျိုး�း�ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�က်ု� အတိုုအလူင်းး� 

တိုး�ဖြမျိုးစး �း�သားည်း�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�မျိုး�ါရှုရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�ကု်� တိုု�က်းရှုု�က်းတိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး� 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး� အရးမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှး�ရေးနှှး 

ဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�နှှင်းး� ဖွဲ့ု�ရမျိုးးမျိုး�း�သားု�� တိုက်းရေးရးက်း�ါဝင်းးဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� အသားး�သားး�ရေး�းင်းးရွက်း လူးကြက် 

သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၎င်းး�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� အဖြခုး�ရေးသားး 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုးနှှင်းး� တိုက်းတိုက်းကြွက်ကြွက်တိုည်းရေး�းက်းလူးခု့�သားည်း။ 

(စးက်ွက်း - ၈ ရှုု)  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�

အးဏားရှုသားည်းဟုူသားည်း� The Gerin-Lajoie doctrine၁၁၄ အရေးဖြခုခုံမျိုးူက်ု�က်ု�င်းးစွ့က်း က်ွုဘက်း 

၁၁၄ Gérin-Lajoie Doctrine အရေးဖြခုခုံမျိုးူသားည်း က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ အ�င်းးက်ရရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး Paul 

Gérin-Lajoie (1929-2018) ၏ အယ်ူအ�က်ု� ရည်းညွှှနး�သားည်း။ ယ်င်းး�အရေးဖြခုခုံမျိုးူအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံ 

အခု�င်းး�ခု�င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ��ု�င်းးခုွင်းး� 
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ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၎င်းး�၏ ��မျိုး��ံ�ရေးသားး �ည်းရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���း 

မျိုး�း�က်ု�၁၁၅ ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း� ၁၉၆၄ နှှင်းး� ၁၉၆၅ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍  နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း

မျိုး�း�နှှင်းး�ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးသားးးလူည်း� 

ရေးက်းင်းး� ရးခု� းမျိုးက်ရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�လူးခု့�သားည်း။ က်ွုဘက်းအစု��ရအ�က်း 

�က်းက်လူည်း� the Gerin-Lajoie အရေးဖြခုခုံမျိုးူက်ု� အတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း�အဖြ�င်းး က်ွုဘက်း�ါလူးမျိုးနးက် 

ဖြ�ဌားနး�သားည်း� ဥ�ရေးဒနှှစးခု�တိုွင်းးလူည်း� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း စးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး� 

အးဏားက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ���း�သားည်း။၁၁၆ သားု��ရေးသားးး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက် ခု���း�ု�ခု့�ရေးသားး 

နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းသားရေးဘးတိုစူးခု���းမျိုး�း�သားည်း ဥ�ရေးဒအရစည်း�ရေးနှှးင်းးမုျိုး မျိုးည်းမျိုး်ရှုသားည်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

အဖြင်းင်းး��ွး�စရးမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။

အဖြခုး�တိုစးဘက်းတွိုင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်း 

တိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�အးဏားကု်� စနစးတိုစးက်�က်နး�ကွ်က်းလူးခ့ု�သားည်း။၁၁၇ ဥ�မျိုးး- က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ��တိုးဖြ�နးသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� �ု�င်းးရး 

စက်�ူဖြဖွဲ့�စးတိုမျိုးး�တွိုင်းး က်ရေးနဒါနုှ�င်းးငံ်းလွူတိုးလူ�းရေးရ�ရသားည်း�အခု�နုး၌ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

က်သားး နုှ�င်းးငံ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� စးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်� လူနးဒနးမှျိုး 

(ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ) ရရှုခု့�သားည်းဟု�  ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။၁၁၈ �ု��အဖြ�င်းး  Ontario (A.G) v. Scott၁၁၉ 

 အးဏားလူည်း� ရှုသားည်းဟုူသားည်း� ယ်ူ�သားည်း။ (https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/paul-

gerin-lajoie-1920-2018-288503#:~:text=He%20is%20credited%20with%20setting,in%20

areas%20under%20its%20jurisdiction.&text=*%20Received%20close%20to%2040%20

awards,one%20from%20McGill%20in%201964). 

၁၁၅ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက် ဖြ�င်းးသားစးနှှင်းး� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း ယ်င်းး��ည်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူစးခု���းနှှင်းး� �တိုသားက်း၍ က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�င်းးသားစးသံားအမျိုးတိုးနှှင်းး� က်ရေးနဒါနုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ဌားန အတွိုင်းး�ရေးရ�မှျိုး��တုို��အကြက်း� အဖြ�နးအလှူနး 

စးရေးရ�သားး�မုျိုးမှျိုးတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းကု်� ရေးနးက်း�ု�င်းး�တွိုင်းးရေး��ခ့ု�ရေးသားးးလူည်း� �ု�စးခု���း 

က်ု� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက် က်နဦး� စတိုင်းးည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအရးရှုမျိုး�း�က် အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးခု့�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  (Atkey, R. G. (1971). The Role of the Provinces in International Affairs. Inter-

national Journal, 26(1), 249–273. https://doi.org/10.1177/002070207102600115.)

၁၁၆  Bradley, C. A. (Ed.). (2019). The Oxford handbook of comparative foreign relations law. Oxford 

Handbooks.

၁၁၇ Ibid 

၁၁၈ Ibid

၁၁၉ Attorney General for Ontario v. Scott (1956) အမျိုးုတိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရးရှု�ံ�က် အွနးတိုးရးယ်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်းဥ�ရေးဒ (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act) တိုစးခု�၏ တိုရး�ဝင်းးမျိုးု 

က်ု� အတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ အဂ�လူနးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ရေးန�ု�င်းးရေးသားး ဇူနး�သားည်းမျိုး�း�သားည်း 

အွနးတိုးရးယ်ု�ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရေးန�ု�င်းးရေးသားး ၎င်းး�တိုု��၏လူင်းးရေးယ်းက်�းး�မျိုး�း�က်ု��နး�က်�င်းး၍ တိုရး�ရှု�ံ�မျိုးှ ရယ်ူ�း� 

သားည်း� က်ရေးလူ��ုနး�သုားမျိုးး�ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းခွုင်းး�အမုျိုးနး�သားည်း အွနးတိုးရးယု်�ဖြ�ည်းနယ်းတွိုင်းး အးဏားသားက်းရေးရးက်းမုျိုးရုှသားည်း။ 

လူနးဒနးတိုရး�ရှု��ံတိုစးခု�က်��တိုးသားည်း� ယ်င်းး�မုျိုးနး�တိုစးခု�သားည်း အွနးတိုးရးယု်�ဖြ�ည်းနယ်းတွိုင်းးရေးန�ု�င်းးရေးသားး John Lewis 

Scott အး� ၎င်းး�၏ ဇူနး�သားည်းနှှင်းး� က်ရေးလူ�မျိုး�း�က်ု� ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းစရုတိုးရေး��ရနး �ါရှုသားည်း။ �ု�အမျိုးုနး�သားည်း စးရင်းး�ု�င်းး

ခုွင်းး�နယ်းနုမျိုးုတိုးရေးက်�းးလူွနးသားည်းဟု��ု�က်း တိုး�ဖြမျိုးစးရေး��ရနး John Lewis Scott က် ရေးလူ်းက်း �း�ခု့�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး တိုရး�ရှု�ံ�က် အနးတိုးရးယ်ု�အက်းဥ�ရေးဒက်ု� အတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒအရ အွနးတိုးရးယ်ု�က် အဂ�လူနး 

တိုရး�ရှု�ံ�အမျိုးုနး�က်ု� ၎င်းး�၏ ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွင်းး�အးဏားသားက်းခုွင်းး�ရေး���း�ပြီး�း� အွနးတိုးရးယ်ု�၏ ဖြ�ည်းနယ်းတိုရး�ရှု�ံ�၏ 

အမျိုးုနး�တိုစးခု�ခု�က်ု�လူည်း�  အဂ�လူနးဥ�ရေးဒက်လူည်း� အွနးတိုးရးယ်ု�၏အမျိုးုနး�မျိုး�း�က်ု� တိုူည်းရေးသားး အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးု   

ရှုသားည်း� သားရေးဘးရှုသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး�  အွနးတိုးရးယ်ု�ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး�နှှင်းး�  ယ်ူရေးက်နှု�င်းးင်းံအကြက်း�  သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုတိုစးစ�ံ
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နှှင်းး� Bazylo v. Collins၁၂၀ အမျိုးုမျိုး�း�၏ တိုရးရှု�ံ�စးရင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး� တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� အကြက်း�ခု���း�ု�ခု့�ရေးသားးစးခု���းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းဥ�ရေးဒအရ 

စည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုရှုရေးသားး နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�စးခု���း မျိုး�း�မျိုးဟု�တိုးဘ့ အလူွတိုးသားရေးဘး�နးရေးသားး 

နည်း��ည်း�ု�င်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး စးမျိုးံအ��းခု���းမျိုးု�ု�င်းး��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း မျိုး�း�သားး ဖြဖွဲ့စးသားည်းဟု� 

ရေး�းက်းဖြ�ခု့�သားည်း။၁၂၁  သားု��ရေးသားးး �ည်းရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး လူူမျိုးှ�ဖွဲ့ူလူ�ံရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�တိုွင်းး  

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က် က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� မျိုးူရေးဘးင်းးသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� 

(umbrella treaties) က်နဦး�ခု���း�ု��း��ါက် က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�က်ု� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ခုွင်းး�ဖြ���း�သားည်း။၁၂၂ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဥ�ရေးဒအရ ရှင်းး�လူင်းး�မျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း�  စနစးတိုက်��ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု မျိုးရှုဖြခုင်းး� 

တိုု��ရေးကြက်းင်းး� သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးဖြ�ဿနမျိုး�း� ရေး�်ရေး�ါက်းလူးနှု�င်းးရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၂၃ ဥ�မျိုးး  

- ၂၀၀၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဗးယ်က်းနမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� မျိုးူရေးဘးင်းးသားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းတိုစးခု�ခု�ကု်� က်နဦး�ခု���း�ု�ခ့ု�ဖြခုင်းး�မျိုးရုှသားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှငှ်းး� ဗးယ်က်းနမျိုးးနှ�ုင်းးငံ်းအကြက်း� 

ခု���း�ု�မျိုးည်း�သားရေးဘးတူိုစးခု���းကု်� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် တိုး��း�ခ့ု�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

ဗးယ်က်းနမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းသားည်း ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� သားရေးဘးတူိုစးခု���းမျိုးခု���း�ု�မျိုးး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� မျိုးူရေးဘးင်းးစးခု���းတိုစးခု�က်ု� ခု���း�ု�ခု့�ရသားည်း။၁၂၄ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ဗးယ်က်းနမျိုးး 

နှှင်းး�ခု���း�ု�ခု့�ရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းနှှင်းး� အလူး�တိုူရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းအမျိုး�း�အဖြ�း�က်ု� 

မျိုးူရေးဘးင်းးစးခု���းမျိုး�ါဘ့ ရေးရှ�က်းလူမျိုး�း�တိုွင်းး ခု���း�ု�နှု�င်းးခု့�ရေးသားးးလူည်း� မျိုး�က်းရေးမျိုးှးက်းရေးခုတိုးတိုွင်းးမျိုးူ 

က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���း တိုစးခု�ခု�ခု���း�ု�မျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း သားု��မျိုးဟု�တိုး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

မျိုးူရေးဘးင်းးစးခု���းမျိုး�း� က်နဦး�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြ��လူးသားည်း� သားရေးဘးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

 တိုစးရးရှုခု့�သားည်းမျိုးှး �င်းးရှး�သားည်း။ (Source: La Forest, G. V. (1975). Delegation of legislative power in 

Canada. McGill LJ, 21, 131. https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/2116793-la-

forst.pdf)

၁၂၀ Bazylo v. Collins (1984) အမျိုးုသားည်း Attorney General v. Scott အမျိုးုက့်�သားု���င်းး စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်းဖြ�င်းး�မျိုးှ 

မျိုးုသားး�စ� ဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရးအမျိုးုနး�မျိုး�း�က်ု� အးဏားသားက်းရေးရးက်းခုွင်းး�ရေး���း�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�၏ တိုရး�ဝင်းး 

မျိုးုနှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး Attorney General v. Scott အမျိုးုနှှင်းး�မျိုးတိုူသားည်း� အခု�က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒသားည်း 

ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း တိုု��၏ အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� တိုရး�ရေးရ�က်ုစစတိုွင်းး အဖြ�နးအလူှနးအက်ူအည်းရနး 

ခု�စးကြက်ည်းရေးရ�နး�လူည်းမျိုးုက်ု� အတိုုအက်�အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး က်ွုဘက်းတိုရး�ရှု�ံ�က် �ု�ခု�စး 

ကြက်ည်းရေးရ� နး�လူည်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး� အကြက်း� စးခု���းမျိုးဟု�တိုးဟု� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ 

(Van Ert, G. (2001). The legal character of provincial agreements with foreign governments. Les 

Cahiers de droit, 42(4), 1093-1124. https://www.erudit.org/en/journals/cd1/2001-v42-n4-

cd3828/043687ar.pdf)

၁၂၁  Ibid 

၁၂၂ Ibid 

၁၂၃ Ibid

၁၂၄ Ibid 
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စ်��ွ�်	(၈) 

�ွိဘ�်ခြပ်ည််နိ�်နှှင််�	နှိုင််င်�တ����်��ကျေးရ�

က်ွးဘက်းဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရအ�က်း�က်းသားည်း ၁၉၆၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�က်တိုည်း� 

က် နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုး�က်းနှှးစးတိုွင်းး သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းရေးသားး အးဏား�ု�င်းးတိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� 

ဝင်းး�နး�ရနး တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးခု့�သားည်း။ အဖြခုး�ရေးသားး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

နှှင်းး�မျိုးတိုူဘ့ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး အ�ူ� 

စုနးရေးခု်မျိုးုတိုစးရ�းအဖြဖွဲ့စး ရှုလူးခု့�သားည်း။ �ု�သားု�� ဖြဖွဲ့စးရသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�အခု��ု�က်ု� ရေးဂ�း� 

အနးဒါ�နး (George Anderson) က် ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ 

၁)		 �ွိဘ�်ခြပ်ည််နိ�်	 အစ်ို�ရအ��်��်တို�သုည််	 နှိုင််င်�တ����်��ကျေးရ�တွင််	

အရင််�အခြမ်းစ််မ်းး���ုိ	အခြချု��ကျေးသု�ဖွဲ့�်ဒါရ�်နုိှင််င်�မ်းး��၏	အဖွွဲ့���င််�းနှှစ််မ်းး��	(ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��)	

�	မ်း�ှဉ််နှိုင််သုည််�	အတိုင််�အတ�ခြဖွဲ့င််�	ရင််�နှှး�ခြမ်းှ�ပ််နှှ�ကြား�သုည််။	Earl Fry ၏ တိုွက်းခု�က်းမျိုးု 

အရ ဖြ�ည်း�က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းအစးအစဉ်းမျိုး�း�အတိုွက်း က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ 

အသား�ံ�စရုတိုးသားည်း အရေးမျိုးရုဖြ�ည်းနယ်းအး�လူ�ံ�၏ စ�စ�ရေး�ါင်းး�အသား�ံ�စရုတိုး�က်း �ု�မျိုး�း�ရေးန 

သားည်း။ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး အခု�နုးဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံတိုက်း �က်း�ံရေးရ�ဝနးကြိုက်း�တိုစးဦး� 

�း�ရှုပြီး�း� က်မျိုးားတိုစးဝနး�ရှု က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�က်ွနးယ်က်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

ရှု�ံ�မျိုး�း�က်ု� ဦး�စး�သားည်း။ က်ွုဘက်းအစု��ရသားည်း ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု၊ �ည်းရေးရ�နှှင်းး� သားု�ပံ�ု�င်းးရး �ူ�

ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းအစးအစဉ်းအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ကု်� ရေးငွ်းရေးကြက်�ရေး�းက်း�ံ� 

ရေး��သားည်း။ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ ဝနးကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း စနစးတိုက်�စးစဉ်း�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� မျိုးကြက်းခုဏာသားွး�ကြက်ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး���ံ� 

ဖြဖွဲ့စးရေးသားးစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�နှု�င်းးရနးကြိုက်ု���မျိုးး�ကြက်သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း 

၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�သားည်း ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး ��ဝးနယ်းရေးဖြမျိုးအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

က်ဏ္ဍအလူု�က်းရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး� တိုု��တိုက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��လူးခု့�သားည်း။ တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း�က်း�ံရေးရ�အတိုွက်း အသား�ံ�စရုတိုး ဖြဖွဲ့တိုးရေးတိုးက်းမျိုးုအခု��ု�ရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၁၉၆၀ 

�ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�က်တိုည်း�က် က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ အ�က်း�က်းတိုု��သားည်း က်ွုဘက်း 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ တုို�က်းရုှု�က်းနုှ�င်းးငံ်းတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� ဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုက်းရေးရ�အတွိုက်း �က်းလူက်း 

�ုနး�သားုမျိုးး�လူု�သားည်း��နှိမျိုးှး ယ်ရေးန�တိုု�င်းး ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဂ�းမျိုးဏားနှု�င်းးင်းံ 

�ု�င်းးရး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းတိုစးဦး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� Jean March Blondeau 

၏ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု�က်းအရ ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း နှှစးစဉ်းဘတိုးဂ�က်းရေးငွ်း က်နးရေးဒ်လူး ၁၀၅ သားနး�၊ 

ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်း�ဝနး�မျိုးး�ဦး�ရေးရ (၅၄၀) ဦး�၊ အရေး�ွရေး�ွက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� က်ွနး 

ယ်က်း၊ ဖြ�ည်း�ရှု�ံ�မျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�ဖြ�ည်း�က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး�အတိုူ က်ွုဘက်းအစု��ရသားည်း 

၎င်းး�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�ဌားနမျိုးှတိုစး�င်းး� အလူွနးကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�က်ု� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံ�း�သားည်း။ က်ရေးနဒါအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရး 

အသား�ံ�စရုတိုးနှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူ်င်းး မျိုးရေးဖြ�း�ရေးလူးက်းရေးသားးးလူည်း� အဖြခုး�ရေးသားး က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း �ု�၍မျိုး�း�ဖြ�း�ပြီး�း� �ု�၍စ�ံလူင်းးရေးသားး အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 
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�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံလူ�က်း ရှုသားည်း။ 

၂)	 ခြပ်င််သုစ််စ်���ကျေးခြပ်�ကျေးသု�	�ကျေးနိဒါါနှိုင််င်�သု��မ်းး��	အမ်းး��စ်ုကျေးနိ�ိုင််ကျေးသု�	�ွိဘ�်	

ခြပ်ည််နိ�်သုည််	 ခြပ်င််သုစ််နှိုင််င်�၏	 အ�း�စ်ိတ်�င််စ်��မ်းု�ိုရရှိဖြိုးပ်း�	 ခြပ်င််သုစ််နှိုင််င်��	 နှိုင််င်�	

တ����်��ကျေးရ�	တို�်ရုံးို�်	တည််ကျေး���်လွှာိုသုည််�	�ကျေးနိဒါါခြပ်ည််နိ�်တစ််ချုုခြဖွဲ့စ််သုည််။ 

က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါအစု��ရနှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစး အစု��ရတိုု��အကြက်း� သားရေးဘးတိုူ�း�သားည်း� 

မျိုးူရေးဘးင်းး (umbrella) အတိုွင်းး�ရှုရေးနသားည်း�  က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံ 

အစု��ရတိုု��ကြက်း� “တိုု�က်းရှုု�က်းနှှင်းး� အ�ူ�” �က်း�ံရေးရ�က်ု� လူက်းခုံလူးခု့�သားည်း။

 �ု�မျိုးူရေးဘးင်းးမျိုး�း� သားည်း မျိုး�း�ရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံ အကြက်း� 

အလူ�င်းးစလူု�ဖွဲ့လူှယ်းသားည်း� နး�လူည်းမျိုးုစးလူှးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး က်ွုဘက်းနှှင်းး� 

ဖြ�င်းးသားစးအကြက်း� က်နဦး� ညုု်နုှင်းး�ရေး�ွ�ရေးနွှ�မုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းပြီး�း�မှျိုးသားး က်ရေးနဒါအစု��ရနှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစး 

အစု��ရအကြက်း� လူက်းမှျိုးတိုးရေးရ��ု��ရေးသားး မူျိုးရေးဘးင်းးသားရေးဘးတူိုည်းမုျိုးမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ဖြ�င်းးသားစး 

နှု�င်းးင်းံသားည်း က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက်ု� တိုမျိုးူ�ူ�ဖြခုး�စွး�က်း�ံလူးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� တိုစးခုါ 

တိုစးရံတိုွင်းး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးသားည်း သား�ံ��ွင်းး��ု�င်းး (က်ရေးနဒါ 

အစု��ရ၊ က်ွုဘက်းအစု��ရနှှင်းး� ဖြ�င်းးသားစးအစု��ရ) �က်း ရေးက်�းးလူွနးသားည်း� အရေးနအ�း�မျိုး��ု� ရှုခု့� 

သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� �ည်းရေးရ��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး က်ွုဘက်း 

ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၁၉၆၈ ခု�နစးက်တိုည်း�က် သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းရေးသားး အးဏား�ု�င်းးတိုစးခု�အရေးန 

ဖြဖွဲ့င်းး� တိုက်းရေးရးက်း�ါဝင်းးလူးခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၆၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဂါဘွနး�နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ုတိုးကြက်း� 

ခု�က်းအရ က်ွုဘက်း�ည်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�သားည်း ဂါဘွနး�နှု�င်းးင်းံ၏ ပြီးမျိုးု�ရေးတိုးး (Libreville) တိုွင်းး 

က်�င်းး��ရေးသားး �ည်းရေးရ��ု�င်းးရး နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့သားု�� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံ၊ �့ရစး 

ပြီးမျိုးု��တိုွင်းးက်�င်းး��ရေးသားး �ည်းရေးရ��ု�င်းးရး နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့သားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး� က်ွုဘက်း 

က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖြဖွဲ့စး တိုက်းရေးရးက်းခု့�သားည်း။ �ု�သားု�� သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်ု�ယ်းစး� 

ဖြ��မျိုးုအရေး�် က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရက် အဖြ�င်းး�အ�နးက်နး�က်ွက်းခ့ု�ပြီး�း�  ဂါဘွနး�နှု�င်းးင်းံ 

နှှင်းး� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�က်ု� က်ရေးနဒါအစု��ရက် ဖြဖွဲ့တိုးရေးတိုးက်းခု့�သားည်းအ�ု  နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�က်ု�ယ်းစး�ဖြ�� တိုက်းရေးရးက်းဖြခုင်းး�က်ု� 

မျိုးလူု�လူး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�သားခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၆၉ ခု�နှှစး ဖြ�ည်းသားစးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဝနးကြိုက်း� 

ဦး�ရေး�းင်းးရေးသားး အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး (၅) ဦး� �ါဝင်းးရေးသားး ဖြ�င်းးသားစးက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�သားည်း (က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးဟု�တိုးဘ့) က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအး� လူးရေးရးက်းရေးတိုွ���ံမျိုးုအရေး�် 

သားရေးဘးမျိုးရေးတိုွ�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�င်းးသားစးအစု��ရ�ံ စး�ု��ခု့�သားည်း။  သားု��ရေးသားးး က်ွုဘက်းအစု��ရသားည်း 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ု�ရမျိုးးမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�၏အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု�တိုု��ခု�့�ရနး အစဉ်းတိုစု�က်း ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးခု့� 

သားည်း။ �ု�ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� ၁၉၆၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး နှု�င်းး�ဂ�းနှု�င်းးင်းံ၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးတိုွင်းး က်�င်းး�� 

သားည်း� ဖြ�င်းးသားစးစက်း�ရေးဖြ�းရေးသားးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ �ည်းရေးရ��ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း

�ွ့တိုက်းရေးရးက်းရနး က်ွုဘက်းအ�ါအဝင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�က် သားး�ဖြခုး�စးဖွဲ့ုတိုးကြက်း�ခုံရ 

ရေးသားးအခုါ က်ရေးနဒါအစု��နှှင်းး� ဖုွဲ့တိုးကြက်း�ခံုရရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတုို��အကြက်း� ယ်းယ်းသားရေးဘး 

တိုူည်းမျိုးုတိုစးခု� ရရှုခု့�သားည်း။ ၎င်းး�သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုးှး နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့သားု�� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 



100

အစု��ရ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းတိုစးဦး�ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� 

နှှင်းး� က်ွုဘက်းအ�ါအဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်းသား�ံ�ခု�၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်း 

အဖွဲ့ွ့� တိုက်းရေးရးက်းရနး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့စး��ွ့ခု�ံရေး�်တိုွင်းး က်ရေးနဒါအလူံနှှင်းး�အတိုူ 

ဖြ�ည်းနယ်းသား�ံ�ခု�၏ အလူံမျိုး�း�လူည်း� စု�က်း�ူ�း�သားည်း�အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

သား�ံ�ခု�၏ အမျိုးည်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� သားက်း�ု�င်းးရးက်ု�ယ်းစး�လူှယ်း အ��းစ�မျိုး�း�၏ ရေးရှ�တိုွင်းး �း�ရှု 

သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း ၁၉၇၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��သားည်း� ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးး ဖြ�င်းးသားစးစက်း� ရေးဖြ�း 

ရေးသားးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့တိုွင်းး ဖြ�င်းးသားစးစက်း�ရေးဖြ�းရေးသားး အမျိုး��ု�သားး� 

ရေးအဂ�င်းးစးအသားစးတိုစးခု�တိုည်းရေး�းင်းးရနး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံမျိုးူကြက်မျိုးး�ရေးရ�ွ့သားည်း�အခုါ ရေးအဂ�င်းးစး၏ 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�သားည်း အခု���းအဖြခုးအးဏား�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးရမျိုးည်းဟုူသားည်း�အခု�က်းက်ု� 

ဖြ�င်းးသားစးနှု�င်းးင်းံက်က်နး�က်ွက်းပြီး�း� မျိုးည်းသားည်း�အစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�ု� �ါဝင်းး 

နုှ�င်းးမုျိုးကု်�အ�ု�ဖြ��ခ့ု�သားည်း။ ရေးနးက်း���ံတွိုင်းး ရေးအဂ�င်းးစး၏အဖ့ွွဲ့�ဝင်းးသားည်း အခု���းအဖြခုးအးဏား 

�ု�င်းးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး နှု�င်းးင်းံ သားု��မျိုးဟု�တိုး အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း� ဖြဖွဲ့စး�ါက် ၎င်းး�တိုု��၏ သားက်း�ု�င်းးရး 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအစု��မျိုး�း��ံမျိုးှ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�း� ဦး�စွးရယ်ူရမျိုးည်းဟု� သားတိုးမျိုးှတိုးခု့�သားည်း။ 

၃)		 �ွိဘ�်ခြပ်ည််နိ�်အစ်ို�ရမ်းး��သုည််	၁၉၇၆	ချုုနှှစ််�တည််��	�ွိဘ�်လွှာွတ်လွှာပ််	

ကျေးရ��ို	 လွှာိုလွှာ��သုည််�	 �ွိဘ�်�ွိ��်ပ်ါတး	 (the	 Parti	 Quebecois)	 ခြဖွဲ့င််�	 မ်းကြား��ချုဏာ	

ဖွဲ့ွ��စ်ည််�လွှာ�ချု��သုည််။ က်ွုဘက်းသားည်း က်ွုဘက်းလူွတိုးလူ�းရေးရ� (သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံမျိုးှ 

ခုွ့�ွက်းခုွင်းး�) အတိုွက်း လူူ���နှိခုံယ်ူ�ွ့က်ု� နှှစးကြိုက်ုမျိုးး တိုု�င်းးတိုု�င်းး (၁၉၈၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုစးကြိုက်ုမျိုးး၊ 

၁၉၉၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုစးကြိုက်ုမျိုးး) က်�င်းး��လူးခု့�ရေးသားးး နှှစးကြိုက်ုမျိုးးတိုု�င်းးတိုု�င်းး မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးခု့�ရေး�။ 

ခုွ့�ွက်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ ဖြ�င်းး��နးရေးသားး အမျိုး��ု�သားး�ရေးရ�လူု�းရှး�မျိုးုမျိုး�း� 

ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူု�လူး�ခု�က်းအခု��ု�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း� 

�ည်း�က်း ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး� (special status) အခု��ု� (တိုစးနည်း� 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အ�ူ�က်းက်ွယ်းရေး���း�မျိုးု)ကု်� ရရှု�း�သားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ ဘးသားးစက်း��ု�င်းးရး 

အခွုင်းး�အရေးရ�ကု်� အတုိုအလူင်းး�က်းအကွ်ယ်းရေး���း�သားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း�ါရုှသားည်း။ (ကုွ်ယ်က်း 

ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးးတိုွင်းး အဂ�လူု�း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�င်းးသားစးဘးသားးစက်း�ကု်� အသား�ံ�ဖြ��နှု�င်းးပြီး�း� 

လူှတိုးရေးတိုးး၏ တိုရး�ဝင်းးမျိုးှတိုးတိုမျိုးး�ဂ�းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု�  ဖြ�င်းးသားစးနှှင်းး� 

အဂ�လူု�းဘးသားးစက်း� နှှစးခု�လူ�ံ�ဖြဖွဲ့င်းး� ��တိုးရေးဝရသားည်း။) တိုရး�ရေးရ�စနစးတိုွင်းးလူည်း� 

က်ရေးနဒါ ဖွဲ့ွ့�စည်း��ံအရေးဖြခုခုံ ဥ�ရေးဒသားည်း အဂ�လူု�း ရှုု��ရးဥ�ရေးဒက်ု� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက် 

လူွ့ပြီး�း�  က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုစးဝနး�တိုွင်းး ဘ�ံ�း�က်�င်းး�သား�ံ�ရနး�ါရှုပြီး�း� က်ွုဘက်း ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�မျိုးူ    

၎င်းး�၏ ဖြ�င်းးသားစးတိုရး�မျိုးဥ�ရေးဒစနစးက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုက်ု� ခုွင်းး�ဖြ���း�သားည်း။ 

အခု���း�ု�ရေးသားးး က်ရေးနဒါဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး အ�ူ�စုနးရေးခု်မုျိုးတိုစးရ�း ဖြဖွဲ့စးရေးစခ့ု�သားည်း။ �ု�စုနးရေးခု်မုျိုးရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါ 

အစု��ရသားည်း က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ ရေးတိုးင်းး��ု� ခု�က်းအခု��ု�က်ု�  ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��ခု့�ရေးသားးးလူည်း� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး က်ရေးနဒါ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�) အစု��ရ၏ အခုနး� က်ဏ္ဍက်ု� မျိုး�ုခုု�က်းရေးစဘ့ 
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�ု�စုနးရေးခု်မျိုးုက်ု� �ုရေးရးက်းစွး က်ု�င်းးတိုွယ်းနှု�င်းးခု့�သားည်း။ လူက်းရှုက်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံ

တိုက်း�က်း�ံရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားနရှုပြီး�း� ဌားန၏အဓိုက်တိုးဝနးတိုစးခု�မျိုးှး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း 

၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းးဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��ရနးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

အခု��ု�တိုွင်းး ယ်င်းး�ဝနးကြိုက်း�ဌားန၏ ရှု�ံ�ခုွ့မျိုး�း�က်ု� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ သားံရှု�ံ�မျိုး�း�သားဖွဲ့ွယ်း 

ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှုပြီး�း�  က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး� ဖြ�ည်းအစု��ရတိုု��အကြက်း� 

�က်းသားွယ်း�က်း�ံရေးရ�ရှု�ံ�အဖြဖွဲ့စး ရှုရေးနသားည်း။ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရှု�ံ�မျိုး�း�သားည်း တိုရး�ဝင်းး    

သံားတိုမျိုးနး�ု�င်းးရး အသုားအမှျိုးတိုးဖြ��ခံုရမုျိုးမျိုးရုှရေးသားးးလူည်း� ယှ်ဉ်းပြီး�ု�င်းးသံားတိုမျိုးနး (paradiplomacy) 

သားဖွဲ့ွယ်းရှုရေးနသားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။ ။  Anderson, G. (2001). Canadian Federalism and Foreign Policy. Can.-USLJ, 

27, 45. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&-

context=cuslj;

Blondeau, J. M. (2003). Quebec's experiences in global relations. In Forum of 

Federations. URL: http://www. forumfed. org/libdocs/(дата обращения 30.01. 2017). 

http://www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-ca-blondeau.pdf 

Smith, B. (2013). The Quebec referendums. Economic Indicators, 2, 13. https://

researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP13-47/RP13-47.pdf 

Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook 

of Comparative Foreign Relations Law. http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/ 

quebechistory/readings/special.htm; https://www.mrif.gouv.qc.ca/en/message-de-

la-ministre

စ်��ွ�်	(၉) 

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�မ်းး��တွင််	အ�်ဘ�တ�ခြပ်ည််နိ�်၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်မ်းုမ်းး��

က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနည်း�တိုူ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစး 

အရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�မျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းး ရေး�းင်းးရွက်းလူးခု့� 

သားည်း။ သားု��ရေးသားးး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� မျိုးတိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုးှး အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� မျိုးူဝါဒနှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�အရေး�် စုနးရေးခု်မျိုးုတိုစးရ�း သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးနးက်း��း ရေးရွ�ခု�ယ်းစရး 

တိုစးခု���ံစံမျိုး��ု� မျိုးဟု�တိုးဘ့ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� အး�ဖြဖွဲ့ည်း�ရေး��သားည်း���ံစံဖြဖွဲ့င်းး�သားး 

�ါဝင်းးလူးခု့�သားည်းက်ု� Alexander S. Kuznetsov ရေးရ�သားး��း�ရေးသားး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနး 

�ု�င်းးရး သားးအု�ရးနှှင်းး� အရေးလူ�အ� - နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ �ါဝင်းး 

မျိုးု (Theory and Practice of Paradiplomacy – Subnational governments in 

international affairs) စးအ��းတွိုင်းးရေးရ�သားး��း�သားည်း။ အ�ု��ါစးအ��းတွိုင်းး အယ်းဘးတိုး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမုျိုးမျိုး�း�ကု်� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစသားည်း� အရေးကြက်းင်းး� 
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ရင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးခု�ရှုရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� (၁၀) ခု�က်းက်ု� အရေးဖြခုခုံပြီး�း� 

အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးကု်� တုို�င်းး�တိုး�း�သားည်း။ ယ်င်းး� 

ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးခု�ရှုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� (၁၁) ခု�က်းမျိုးှး ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁) က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု (Globalization)

၂)  ရေးဒသားတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု (Regionalization) 

၃) ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးတိုည်းရေး�းက်းမျိုးု (Democratization)

၄)  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�မျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းမျိုးု ဖြ��ဖြခုင်းး� (Foreign policy domestication and Internationalization 

of domestic politics)

၅)  ဖွဲ့က်းဒရယ်းမျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ဖြခုင်းး� (Federalization and 

Decentralization) 

၆)  အမျိုး��ု�သားး�ရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ဿနးမျိုး�း� (Problems 

with the nation - building process)

၇)  နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး ဗဟုု�အစု��ရက် �ုရေးရးက်းစွး မျိုးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�  

(Central government insufficient effectiveness in foreign relations) 

၈)  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ယ်ူနစးမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�အခု��ု�မျိုးည်းမျိုးု (Asymmetry of 

constituent units) 

၉)  ဖြ�င်းး�ရေးစ�ရေး�းးမျိုးုမျိုး�း� (Outside Stimulus) 

၁၀) ရေးဒသားတိုွင်းး� ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းး/နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုး၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ (The role of 

regional leadership/political party)

၁၁) နယ်းစ�းရေးဒသားမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ (The role of borders) 

အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါ အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�အနက်း ရေးဒသားတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု၊ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစး 

တိုည်းရေး�းက်းမုျိုး၊ အမျိုး��ု�သားး�ရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမုျိုးဖြဖွဲ့စးစဉ်း�ု�င်းးရး ဖြ�ဿနးမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ယ်ူနှှစးမျိုး�း�၏ အခု��ု�မျိုးည်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးရေး�် သားက်းရေးရးက်းမုျိုးမျိုးရုှသားည်းကု်�ရေးတွို�ရသားည်း။ က်�နးအရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း� သားည်း 

အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစခု့�ပြီး�း� 

၎င်းး�တိုု��က်ု� အ��းစ� (၃) ခု�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ခုွ့ဖြခုး�ရေးဖွဲ့းး�း�သားည်း။ ��မျိုးအ��းစ� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� 

မျိုး�း�သားည်း အယ်းဘးဖြ�ည်းနယ်း၏ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးတိုည်းရေး�းက်းမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� တိုွနး�အး�ရေး��မျိုးုအမျိုး�း���ံ�အ��းစ�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဒ�တိုုယ်အ��းစ� 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�သားည်း အယ်းဘးဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌�ါဝင်းးမျိုးုက်ု� အ�ု�က်း 

အရေးလူ�းက်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုတိုုယ်အ��းစ�သားည်း အနည်း�က်�ဉ်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း� 

ရေးက်းင်းး� တိုွနး�အး�ရေး��ခု့�သားည်း။ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းး 
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ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� တိုွနး�အး�ရေး��ခု့�သားည်း� အတိုု�င်းး�အတိုးရေး�်မျိုးူတိုည်းပြီး�း�   အ��းစ�အလူု�က်း 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�က်ု� ရေးအးက်းတိုွင်းးအက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

��မျိုးအ��းစ�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�တွိုင်းး က်မျိုးားလွူမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမုျိုး (globalization)၊ 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းမုျိုးဖြ��သားည်း� ဖြဖွဲ့စးစဉ်းမျိုး�း� (federalization process) နှှင်းး� ရေးဒသားတွိုင်းး� ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းး 

သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုး မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ (the roles of the regional leader or 

political party) တိုု���ါဝင်းးသားည်း။ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုသားည်း အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း 

အတိုွက်း အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားးစုနးရေးခု်မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ရရှုရေးစ 

သားည်း။ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ရေးရနံနှှင်းး� သားဘးဝဓိးတိုးရေးင်းွ� အလူွနးကြွက်ယ်းဝရေးသားး 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� က်မျိုးားရေး�်တွိုင်းး ရှု�ရှး�နှှင်းး� ရေးနးးရေးဝနှု�င်းးင်းံပြီး�း�လူ်င်းး သားဘးဝ ဓိးတိုးရေးင်းွ� 

��တိုးလူ��းတိုင်းး�ု��မျိုးု တိုတိုုယ်အမျိုး�း���ံ�ဖြ�ည်းနယ်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး က်မျိုးား�နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး�    

(၁၁၈) နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး အယ်းဘးတိုးစွမျိုးး�အင်းးက်�မျိုးပဏားရေး�ါင်းး� (၁၀၀) ရေးက်�းး တိုည်းရှုသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုနှှင်းး� က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရးယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း အရေးဖြခုခုံ 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အးဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးတိုည်းရေး�းက်းမျိုးုက်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုက်း 

ရေးစခု့�သားည်း။ ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးက်းလူတိုွင်းး အးဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း စွမျိုးး�အင်းးက်ဏ္ဍအဖြ�င်းး  

တိုယ်းလူး�က်းသားွယ်းရေးရ�၊ ဇူးဝနည်း��ည်း၊ နးနှု�နည်း��ည်းနှှင်းး�ရေး�း�ဝ့အင်းးဂ�င်းးနးယ်း အစရှု 

သားည်း� က်ဏ္ဍမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� ၎င်းး�၏ ရေးဒသားတိုွင်းး�စး��ွး�ရေးရ�က်ု� ဖြဖွဲ့နး�က်�က်းရေး�းင်းးရွက်းလူး 

သားည်း။ 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� 

အးဏားခ့ွုရေးဝမုျိုးကု်� �င်းးဟု�းသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရေးဖြခုခံုမူျိုးမျိုး�း�အရေး�်တွိုင်းး တိုည်းရေး�းက်း 

�း�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း အစု��ရအရ�းရ�း 

အကြက်း� အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုမျိုးူရေးဘးင်းးက်ု�သားး ရေး���း�ပြီး�း� အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� အစဉ်းအပြီးမျိုး့ 

ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား ဟုနးခု�က်းအရေး�် 

လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း။ ၁၉၆၀ နှှင်းး� ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

ဖွဲ့ုအး�မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း �င်းး�က့်ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးပြီး�း� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးခုွင်းး�ရှုလူးသားည်း� က်ဏ္ဍတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး စတိုင်းး�ါဝင်းးလူးသားည်း� ��မျိုး��ံ�ရေးသားး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်း 

တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး Jean Lesage အစု��ရတိုက်းလူးသားည်း� ၁၉၆၀ 

ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားး က်ဏ္ဍ 

မျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�း� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်းဟု� စတိုင်းးရေးကြက်ဖြင်းးခု့�သားည်း။  

အမျိုး��ု�သားး�ရေးရ�ရည်းမျိုးှနး�ခု�က်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေးသားး က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� က်ွုဘက်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ 

အကြက်း� �က်း�ံရေးရ�အကြက်�းအတိုည်း�မျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစခု့�သားည်း။ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

အလူး�တိုူ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူု�သားည်း�

�နှိဖြမျိုးုင်းး�မျိုးး�သားည်း� ဒ�တိုုယ်က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ရေးရနံနှှင်းး� 
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သားဘးဝဓိးတိုးရေးင်းွ� က်ုစစမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒအရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��လူု� 

သားည်း။ ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� မျိုးတူိုည်းရေးသားးအခု�က်းမှျိုးး အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� ဖြဖွဲ့ည်း�စွက်းရေး�� 

သားည်း���ံစံဖြဖွဲ့င်းး�သားး ရှုရေးနသားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး အးဏားရနှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးနှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး�ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးသားည်းလူည်း� 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးကု်� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစသားည်း� အရေးကြက်းင်းး� 

ရင်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အ�က်း�ါစး��ဒးတွိုင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခ့ု�သားက့်�သုား�� ကုွ်ဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ဖြ�း�လူးဖြခုင်းး�သားည်း ၁၉၆၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး Jean Lesage 

ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ဘစးဘရယ်းအစု��ရသားစးအးဏားရလူးဖြခုင်းး�နှှင်းး� �က်းစ�းမျိုးုရှုသားည်း။ အယ်း 

ဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းးလူည်း� နှှစးရေး�ါင်းး� (၃၅) နှှစးကြက်းအးဏားရခု့�သားည်း �ု�ရှယ်းခုရက်းဒစး 

�ါတိုး (Social Credit party) သားည်း  ၁၉၇၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုု��တိုက်းရေးသားး က်ွနး�းရေးဗ�တိုစး 

�ါတိုး (Progressive Conservative party- PCP) �ံအးဏားလူွ့အ�းခု့�သားည်း။ PCP 

�ါတိုးမျိုးှ Peter Lougheed ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အစု��ရလူက်း�က်းမျိုးှစ၍ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း 

သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရနး စုတိုးအး��က်းသားနးလူးခု့�သားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း အကြိုက်း�အက့်သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� အစု��ရအရ�းရ�း 

အကြက်း� ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဌားန (Federal and Intergovernmental Relations) (ယ်ခု� 

အခုါတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန - MIIR) က်ု� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုက်းလူးသားည်း� PCP �ါတိုးဝင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအကြိုက်း�အက့်မျိုး�း� 

လူည်း� Peter Lougheed ၏ လူမျိုးး�စဉ်းက်ု� �က်းလူက်း�ုနး�သားုမျိုးး�လူးခု့�သားည်း။ 

အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရှုရေးစခု့�သား

ည်း� ��မျိုးအ��းစ� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�အဖြ�င်းး ဒ�တိုုယ်အ��းစ�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�လူည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းး�တိုးသားက်းလူးမျိုးုက်ု� အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်း တိုွနး� 

အး�ရေး��ခု့�သားည်း။ ၎င်းး�တိုု��မျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�မျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းမျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး� (the tendency of foreign policy domestication 

and internationalization of domestic politics) နှှင်းး� အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ 

အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ုစွစအခု��ု�၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် �ုရေးရးက်းစွး မျိုးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး� (insufficient effectiveness) တိုု�� ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ ၁၉၆၀ နှှင်းး� ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�မျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးစုတိုးတိုစး�ု�င်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

အလူ�ံ�စ�ံအး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� �ါဝင်းး�တိုးသားက်းလူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

က်လူည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး 

�ါဝင်းး�တိုးသားက်းရနး စုတိုးဝင်းးစး�မျိုးုရှုလူးပြီး�း� �ါဝင်းး�တိုးသားက်းလူးကြက်သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ အရေးရ��ါရေးသားး အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ဏ္ဍတိုု��တိုွင်းး �ါဝင်းး�တိုးသားက်းရနး 
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စုတိုးဝင်းးစး�မျိုးု ရှုလူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးခု့�သားည်း� 

GATT ၏ အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းမျိုးုည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ��ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းး�တိုးသားက်း 

ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု�ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနး တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုးကြိုက်ု���မျိုးး�လူး 

ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�၌ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် �ုရေးရးက်းစွး 

ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးု မျိုးရှုဖြခုင်းး�သားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး 

�ါဝင်းးလူးမျိုးုက်ု� တိုွနး�အး�ရေး��ခု့�သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� �ည်းရေးရ�၊ ခုရး�သားွး�လူးရေးရ�က့်�သားု�� 

ရေးသားး “အ�င်းး�နုမျိုးး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�” သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းအ�ါအဝင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း �ု�က်ဏ္ဍမျိုး�း� 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�က်း �ု�မျိုးု��ုရေးရးက်းစွးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ယ်ူက်ရုနး�နှု�င်းးင်းံ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုသားည်း� ၁၉၉၁ ခု�နှှစး 

က်တိုည်း�က် ယ်ူက်ရုနး�နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး�နှု�င်းးင်းံတိုက်းယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး��ည်းရေးရ��ု�င်းးရး

�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း။  

��မျိုးနှှင်းး� ဒ�တိုုယ်အ��းစ�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�အဖြ�င်းး တိုတိုုယ်အ��းစ�အရေးကြက်းင်းး� 

ရင်းး�အခု��ု�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

ကု်� အနည်း�င်းယ်းတွိုနး�အး�ရေး��ခ့ု�သားည်း။ ယ်င်းး�တိုတုိုယ်အ��းစ� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�မှျိုးး ဖြ�ည်း� 

ရေးစ�ရေး�းးမျိုးု (Outside Stimulus) နှှင်းး� နယ်းစ�းဖြခုင်းး��ုစ�းမျိုးုအခုနး�က်ဏ္ဍ (the role of 

borders) နှှင်းး� တိုု��ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�င်းး�ရေးစ�ရေး�းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း� ရေး�်�ွနး�လူးနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- ဖြ�ည်းသားစးနှု�င်းးင်းံ၏ ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�သားည်း 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံရှု ဖြ�င်းးသားစးစက်း�ရေးဖြ�းရေးသားးရေးဒသားမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအခုနး�က်ဏ္ဍ တိုည်း 

ရေး�းက်းရနး အး�ရေး��အး�ရေးဖြမျိုးုးက်းဖြ��ခု့�သားည်း။ ဖြ�င်းး�တိုွနး�အး�သားည်း အယ်းဘးတိုး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးခုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� သားွယ်းဝု�က်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုခု့�သားည်း။ 

စွမျိုးး�အင်းး၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ�ရေးစးင်းး�ရေးရှးက်းမျိုးုနှှင်းး� စု�က်း���ု�ရေးရ�က့်�သားု��ရေးသားး  နှု�င်းးင်းံတိုက်း ရေးစ�စ�း 

ည်ုုနှုင်းး�မျိုးုဖြ��လူ��းသားည်း� က်ုစစရ�းမျိုး�း�သားည်း အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�တွိုင်းး�ါဝင်းးသားဖြဖွဲ့င်းး�  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တုို�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနွှ�မုျိုးဖြ��လူ��းရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရအး� ဖွဲ့ုအး�ရေး��ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ယ်င်းး�က့်�သားု��ရေးသားးး ဖြ�င်းး�ရေးစ�ရေး�းးမျိုးုသားည်း 

အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းက်ု� သားွယ်းဝု�က်းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�သားး သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� အနည်း�င်းယ်းသားး တိုွနး�အး�ရေး��သားည်းဟု� ရှုုဖြမျိုးင်းးနှု�င်းး 

သားည်း။ နယ်းစ�းခု�င်းး��ုစ�းမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်းသားည်း� အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး မျိုးွနးတိုးနးဖြ�ည်းနယ်း တိုစးခု�တိုည်း�နှှင်းး�သားး 

နယ်းစ�းခု�င်းး��ုစ�းမျိုးုရှုသားည်း။ ၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�က်တိုည်း�က် အယ်းဘးတိုး ဖြ�ည်းနယ်း 

နှှင်းး� မျိုးွနးတိုးနးဖြ�ည်းနယ်းအကြက်း� ရေးဂဟုစနစး၊ သားယ်းယ်ူ�ု��ရေး�းင်းးရေးရ�၊ စု�က်း���ု�ရေးရ�၊ �ည်း 

ရေးရ�နှှင်းး� အရေးရ�ရေး�်အရေးဖြခုအရေးနစးမျိုးံခုနး�ခုွ့မျိုးု စသားည်း�က်ဏ္ဍမျိုး�း�တိုွင်းး �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

မျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးသားည်း� ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးခုင်းး�မျိုးုသားည်း အယ်းဘးတိုး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ အဓိုက်ဦး�စး�ရေး��မျိုးု မျိုးဟု�တိုးရေး�။  
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နုဂ�ံ�ခု���းရရေးသားးး အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ါဝင်းးမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနး တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� တိုွနး�အး�ရေး��သားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�အမျိုး��ု�မျိုး��ု� 

ရှုပြီး�း� ယ်င်းး�အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�၏ သားက်းရေးရးက်းမျိုးုအတိုု�င်းး�အတိုးမျိုး�း�မျိုးှးလူည်း� မျိုးတိုူည်းကြက် 

သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးပြီး�း� ရေးခုတိုးက်းလူအရေးဖြခုအရေးနအလူု�က်း ရေးဖြ�းင်းး�လူ့မုျိုးမျိုး�း�လူည်း� ရှုနှု�င်းး 

သားည်း။ ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အယ်းဘးတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ လူက်းရှုအခု�နုး�ု ဖြ��လူ��းလူးခု့�ရေးသားး 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �က်း�ံရေးရ�တိုင်းးမျိုးးမုျိုး 

ဘက်းသားု�� တိုွနး��ု��ဖြခုင်းး��က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� သားဟုဇူးတိုရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� အး�ဖြဖွဲ့ည်း�ရေး��သားည်း� ��ံစံအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� ရှုရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရ 
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�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ �ည်းရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုအဖြ�င်းး စး��ွး�ရေးရ�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�က်ဏ္ဍတိုု��တိုွင်းးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်းလူးကြက်သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� တိုွနး�အး�ရေး��သားည်း� အဓိုက်တိုွနး�အး�ရေး��သားည်း� 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�သားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်းမျိုးတိုူည်းကြက်ရေး�။ ဥ�မျိုးး - က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး�ါဝင်းးမုျိုးသားည်း အမျိုး��ု�သားး�ရေးရ�ရည်းမှျိုးနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� �က်းနွှယ်းမုျိုးရုှပြီး�း� အယ်းဘးတိုး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ါဝင်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး ရည်းမျိုးှနး�ခု�က်းမျိုး�း�၁၂၅ 

နှှင်းး� အဓိုက်သားက်း�ု�င်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ (စးက်ွက်း-၉ ရှုု)  �ု��အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွုဘက်း၊ အွနးတိုးရးယ်ု�၊ အယ်းဘးတိုးနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူနးဘးယ်း ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�) ၏  နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးမျိုးုသားည်း  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း �ု�၍မျိုး�း�ရေးနသားည်း 

က်ု�လူည်း� ရေးတိုွ�ရသားည်း။၁၂၆ ဥ�မျိုးး - က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း ၎င်းး�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအစးအစဉ်း 

မျိုး�း�တိုွင်းး အလူ��းလူ��းသားည်း� ဝနး�မျိုးး�အရေးရအတိုွက်းသားည်း အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းနယ်း (၅၀) ၏ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း အစးအစဉ်းမျိုး�း��ု�င်းးရး ဝနး�မျိုးး�အရေးရအတိုွက်း စ�စ�ရေး�ါင်းး�၏ �က်းဝက်းခုနး�ရှု 

သားည်း။၁၂၇ �ု��အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း ၎င်းး�တုို��နှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အကြက်း� 

၁၂၅ ဖွဲ့က်းဒရယ်း�ု�င်းးရးရည်းမျိုးှနး�ခု�က်းမျိုး�း� (federal aspirations) ဟု� �ု�ရးတိုွင်းး အယ်းဘးတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ 

ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းး သားံတိုမျိုးနးတိုည်းရေး�းက်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းအသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးု�က်း ဖြ�ည်းနယ်း၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� 

က်းက်ွယ်းရနးနှှင်းး� အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စွမျိုးး�အင်းးက်ဏ္ဍတိုွင်းး အဖြ��သားရေးဘးရေး�းင်းးရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း�က်း�ံ 

ရေးရ�က်ု� တိုည်းရေး�းက်းရနး ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ Source: Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplo-

macy: Subnational governments in international affairs. Routledge. 

၁၂၆ Fry, E. H. (2005). Federalism and the evolving cross-border role of provincial, state, and munici-

pal governments. International Journal, 60(2), 471-482.

၁၂၇ Ibid
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ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� နှှစးဦး�နှှစးဘက်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးဒသားတိုွင်းး�နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နး�လူည်းမျိုးု စးခုှနးလူှးနှှင်းး� သားရေးဘးတိုူစးခု���း အမျိုး�း� 

အဖြ�း�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး� ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�ရေးအးင်းး ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ 

ဥ�မျိုးး- အယ်းဘးတိုးနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူမျိုးးဘးယ်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံအရေးနးက်း 

ဘက်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�နှှင်းး�ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အရေးနးက်းဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� ရေးက်းင်းးစး 

(CSGW) ၏အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၂၈ အွနးတိုးရးယ်ု�နှှင်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုု��သားည်း 

ဂရုတိုးလူုတိုးရေးဒသား အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး (CGLG) ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး 

က်ွုဘက်းနှှင်းး� အွနးတိုးရးယ်ု� ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရ (၅၀) တိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� ရေးက်းင်းးစး (GSC) ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းလူ��းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးဖွဲ့က်း 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� GSC ၏ ၁၉၉၇ ခု�နှှစး နှှစးစဉ်းအစည်း�အရေးဝ�က်ု� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး လူက်းခုံ 

က်�င်းး��ခု့�သားည်း။၁၂၉

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံတုို��၏ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း� 

အဖြ�င်းး ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏  ရေးဒသားနှတရအစု��ရအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရေးတိုွ�ရ 

နုှ�င်းးသားည်း။၁၃၀ က်ရေးနဒါ၊ အရေးမျိုးရုက်နးနှှင်းး� မျိုးက်�ူးကု်�နုှ�င်းးငံ်းအကြက်း� ခု�တုိုး�က်း�း�ရေးသားး က်�နးသွားယ်း 

ရေးရ�စကြိုက်�နးမျိုး�း�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် �ု�စကြိုက်�နးတိုစးရေးလူ်းက်းရှု ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�သားည်း က်ူ�သားနး� 

ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ဘ�ံအက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�အတိုွက်း ရံဖွဲ့နးရံခုါရေးတိုွ���ံမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းလူးကြက် 

သားည်း။ ဥ�မျိုးး - က်ရေးနဒါဖြမျိုး�နးစး�ယ်းဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး� (Federation of Canadian Municipalities)၊ 

အရေးမျိုးရုက်နး ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�အသားင်းး�ခု���း (the US National League of Cities) နှှင်းး� အရေးမျိုးရုက်နး 

ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးမျိုး�း�အဖွဲ့ွ့� (the US Conference of Mayors) မျိုးှ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�သားည်း ရံဖွဲ့နးရံခုါ 

ရေးတိုွ���ံမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းပြီး�း� ၎င်းး�တိုု��၏ နယ်းရေးဖြမျိုးအတိုွင်းး�ရှု ယ်ူနစးမျိုး�း�အတိုွက်း �ူ�တိုွ့စးမျိုးံခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

ရေး�းက်း�ံ�မျိုးုမျိုး�း�ရေး��ကြက်သားည်း။ က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ က်ရေးနဒါပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အဖ့ွွဲ့�မျိုး�း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းလှူတိုးရေးတိုးးမျိုး�း�) က် တိုးဝနးလ့ွူအ�း 

ရေးသားး မျိုးူဝါဒနယ်း�ယ်းမျိုး�း�အတိုွင်းး�၌သားး အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�နှု�င်းးသားည်း� အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း� 

ရှုရေးသားးးလူည်း�၁၃၁  က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း�နည်း�တိုူ က်ရေးနဒါပြီးမျိုးု��ဖြ�အခု��ု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး မျိုးွနး�ရးရယ်း 

(က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း)၊ ဗနးက်ူဗး (ပြီးဗုတိုုသား် က်ု�လူမျိုးးဘးယ်း ဖြ�ည်းနယ်း)၊ နှှင်းး� ရေး�းးရွနးတိုု� (အွနးတိုး 

ရးယ်ု�ဖြ�ည်းနယ်း) တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု� ဖြဖွဲ့င်းး� (ဥ�မျိုးး - 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု���က်း�ံရေးရ� သားရေးဘးတိုူစးခု���း 

မျိုး�း� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�တိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�) တိုည်း 

ရေး�းက်းလူးကြက်သားည်း။၁၃၂ 

၁၂၈ Ibid 

၁၂၉ Ibid 

၁၃၀ Ibid 

၁၃၁ Madison, I., & Brunet-Jailly, E. (2014). The International Activities of Canadian Cities: Are Canadi-

an Cities Challenging the Gatekeeper Position of the Federal Executive in International Affairs? In 

The Power of Cities in International Relations (pp. 107-131). Routledge. 

၁၃၂ Zepeda, R. (2018). The paradiplomacy of subnational governments in North America. Ánfora, 
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က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက်နှှင်းး� ဥရေးရး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစး 

မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�အဖြ�င်းး အးရှ�စုဖွဲ့ုတိုးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး 

ယ်ူနှှစးမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်းကြက်သားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက် 

စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း အးရှဖွဲ့စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသားက်ု� အရေးလူ�အနက်း စတိုင်းးအးရှု�ံစု�က်း 

လူးသားည်း� ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�က်တိုည်း�က် က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏  နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေး�းင်းး 

ရွက်းခု�က်းမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�) စတိုင်းး 

ဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း။ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�သားည်း အးရှနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�နှှင်းး� အမျိုးှးဖြ�ည်းနယ်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ည်းအစးမျိုးဖြ�ည်းနယ်း�က်း�ံရေးရ�သားရေးဘးတိုူ

စးခု���းမျိုး�း� (twinning agreements)  ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�၊ အးရှနှု�င်းးင်းံ မျိုး�း�တိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း� 

(trade offices) ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း။ တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်း 

အခု��ု�၏ ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း� (ဖြမျိုး�နးစး�ယ်းမျိုး�း�) လူည်း� အးရှနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဂ��နး 

နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံ)  ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း� (ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�) နှှင်းး� ည်းအစးပြီးမျိုးု��သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း� 

(sister-city agreements) ခု���း�ု�လူးကြက်သားည်း။ ၁၉၉၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး အးဏားရလူးရေးသားး Jean 

Chretien ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� က်ရေးနဒါအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး “က်ရေးနဒါအဖွဲ့ွ့� (Team Canada)” 

ဟုူသားည်း� သားရေးဘးတိုရး�က်ု� အဖြခုခုံသားည်း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�လူး 

သားည်း။၁၃၃  “က်ရေးနဒါအဖွဲ့ွ့�” ၏ သားရေးဘးတိုရး�အရ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံက် �စးမျိုးှတိုး�း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း ရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း�သားု�� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး စး��ွး�ရေးရ� 

လူ��းင်းနး�ရှင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ ရေးခုင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� က်ရေးနဒါက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့� 

က်ု� ရေးစလူှတိုးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ Jean Chretien ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း အးရှ 

�စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသားနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းရနး အးရှဖွဲ့စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသား 

�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရှု�ံ�ဖွဲ့ွင်းး�လှူစးက်း �ု��က်�နးဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� အင်းးတိုု�က်းအး� 

တိုု�က်းရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၁၉၉၀ �ယ်းစ�နှှစးရေးနှှးင်းး��ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး အးရှနှု�င်းးင်းံ 

မျိုး�း�သားု�� သားွး�ရေးရးက်းသားည်း Chretien ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်း ရေးရ�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး 

က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�၊ က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�နှှင်းး� က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံ၏ အဓိုက်လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု�ကု်�ယ်းစး�ဖြ��ရေးသားး က်ရေးနဒါ ��ဂုလူုက်က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ကြိုက်ုမျိုးးဖွဲ့နးမျိုး�း�စွး အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးခု့�သားည်း။ �ု�ခုရး�စဉ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး�အတိုူ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှး လူည်း� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း��ု�၍ တိုု��ခု�့� 

လူးသားည်း။ အးရှနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အရေး�် အးရှု�ံစု�က်းမျိုးုသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်း မျိုးတိုူည်းရေးသားးးလူည်း� 

ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုးတိုု�င်းး�သားည်း အးရှ�စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသားနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး 

၁၃၃ Jean Chretian ဦး�ရေး�းင်းးရေးသားး “က်ရေးနဒါအဖွဲ့ွ့� (Team Canada)” ��မျိုးခုရး�စဉ်းက်ု� ၁၉၉၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုရှု�တိုး 

နှု�င်းးင်းံသားု�� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဒ�တိုုယ်ခုရး�စဉ်းက်ု� ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်၊ �ါက်စစတိုနး၊ အင်းးဒု�နး�ရှး�နှှင်းး� မျိုးရေးလူ�ရှး�နှု�င်းးင်းံ 

သားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုတိုုယ်ခုရး�စဉ်းကု်� ၁၉၉၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ရေးတိုးင်းးကု်�ရး�ယ်း�၊ ဖွဲ့ုလူု�ု�င်းးနှှင်းး� �ု�င်းး�နှု�င်းးငံ်းသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

စတို�တိုထခုရး�စဉ်းက်ု� ၁၉၉၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး မျိုးက်�ူးက်ု�၊ ဘရးဇူး�၊ အးဂ�င်းးတိုး�နး�နှှင်းး� ခု� းလူးနှု�င်းးင်းံသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ �ဥစမျိုး 

ခုရး�စဉ်းက်ု� ၁၉၉၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဂ��နးနှု�င်းးင်းံသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ �ဌာမျိုးခုရး�စဉ်းက်ု� ၂၀၀၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံသားု�� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားတိုတမျိုးခုရး�စဉ်းက်ု� ၂၀၀၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဂ�းမျိုးဏားနှှင်းး� ရှု�ရှး�နှု�င်းးင်းံသားု��လူည်း�ရေးက်းင်းး� သားွး�ရေးရးက်းခု့�သားည်း။   

Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in inter-

national affairs. Routledge.
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လူ��းရေး�းင်းးခု�က်း တိုစးမျိုး��ု�တိုစးဖွဲ့�ံရှုရေးနကြက်ပြီး�း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ၏ အရေးရ��ါရေးသားးအစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး �က်းလူက်းရှုရေးန�ါသားည်း။ 

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�နှှင််�	စ်ပ််လွှားဉ််�၍	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��	

က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

အး�လူ�ံ�က်ု� က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံတိုွင်းးသားး အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်း�အဖြ�င်းး 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ၎င်းး�တိုု��၏စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း�တိုွင်းး 

ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ဖြခုင်းး�အရေး�် ဟုနး�တိုး��း�ဖြခုင်းး�လူည်း� မျိုးရှုရေး�။ အ�က်းတိုွင်းး 

ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�ရေးသားး က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု� (နှု�င်းးင်းံအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� 

စးခု���းမျိုး�း��ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း၊  

ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�၊ တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�နှှင်းး� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားးအ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း/ကြွက်င်းး�က်�နး 

အးဏား�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်း)နှှင်းး� က်ရေးနဒါတိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း၏ စးရင်းး��ံ�မျိုး�း�အရ က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ လူ�ရံေးလူးက်းရေးသားး (တိုစးနည်း� 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� လွူမျိုးး�ခြုံခု�ံမုျိုးရုှရေးသားး) လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏား (plenary power)၁၃၄ ရုှသားည်း�အဖြ�င်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ� (international trade and commerce) တိုု��နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍လူည်း� အလူ�ံ�စ�ံဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (exclusive legislative authority) 

ရှုသားည်း။ �ု�ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး ဦး�ရေး�းင်းးရေးလူ�ရှုပြီး�း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်း 

မျိုးုနှှင်းး��ု�င်းးရး နှှစးနှု�င်းးင်းံကြက်း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း� စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�သားည်း။  

သားု��ရေးသားးး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး� 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (Treaty Making Power) နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် က်ရေးနဒါ 

တိုရး�ရှု�ံ�၏ အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�ခု�က်းအရ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ပြီး�း� အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားည်း�အခုါ စးခု���း�ါအရေးကြက်းင်းး�အရးအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏား�ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း��ါဝင်းး�ါက် ယ်င်းး�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�က်ု� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

ဥ�ရေးဒဖြ��အဖ့ွွဲ့�/ ဖြ�ည်းနယ်းလှူတိုးရေးတိုးးမျိုး�း�) ကု်� ဖုွဲ့အး�ရေး���ု�င်းးခွုင်းး�မျိုးရုှရေး�။ �ု�အခု�က်းသားည်း က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ရးတိုွင်းး 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု�ရရှုရေးစသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု� 

နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး တိုးဝနးမျိုးရှု 

ရေးသားးးလူည်း�) လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� မျိုးခု���း�ု�မျိုးး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ� ရေးလူ�ရှုသားည်း။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး� �ု�ရေးသားးး ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး 

၁၃၄ Paquin, S. (2013). Federalism and the governance of international trade negotiations in Canada: 

Comparing CUSFTA with CETA. International Journal, 68(4), 545-552.
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�ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�က် (ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးးမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး�) ဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�၍ အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုရရှုရနး လူု�အ�းရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ယ်ရေးနရေးခုတိုးတိုွင်းးခု���း�ု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း၏ သားရေးဘးသားဘးဝအရ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း� �ု�၍လူ��းရေး�းင်းးလူးသားည်း�အဖြ�င်းး 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဌားနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း� (the Aboriginal Peoples) နှှင်းး�လူည်း� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း� 

ရှုလူးသားည်း။ က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�က်ု� က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒတွိုင်းး အက်းအကွ်ယ်းရေး���း�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

က်ရေးနဒါဌားနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရမျိုးည်း�တိုးဝနး ရှုလူးသားည်း။၁၃၅ ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစး 

မျိုး�း�တိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�အကြက်း� ခု���း�ု�ခု့�သားည်း� 

ရေးဖြမျိုးယ်း�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�း�အရ က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါဌားနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�နှှင်းး� 

တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရမျိုးည်း� တိုးဝနးမျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�နှှင်းး� က်ရေးနဒါအစု���ည်းရှင်းး 

မျိုး�း��ါဝင်းးသားည်း� အဖွဲ့ွ့�သားည်း ရေးတိုးရှုု�င်းး�တိုုရုစားနးစးမျိုးံခုနး�ခုွ့မျိုးု�ု�င်းးရး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

ရ�းတိုည်းခု�က်းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံ အကြံက်ံဖြ��ခု�က်းမျိုး�း� ရေး���ု��နှု�င်းးသားည်း။၁၃၆ 

က်ရေးနဒါအစု��ရနှှင်းး� က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�တိုု��အကြက်း�ခု���း�ု�ရေးသားး ရေးနးက်း�ု�င်းး�သားဘးတိုူစးခု���း 

မျိုး�း�တိုွင်းး သားး�င်းါ�၊ ရေးတိုးရှုု�င်းး�တိုုရုစားနးနှှင်းး� ရေးရွ�ရေးဖြ�းင်းး�င်းှက်းမျိုး�း�စးမျိုးံခုနး�ခုွ့မျိုးု�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ရးတိုွင်းး က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါဌားနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�၏ အက်��ု� 

စး��ွး�က်ု� အတိုတိုးနှု�င်းး��ံ�က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ရနးနှှင်းး� က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ�က်ု� 

�ုခုု�က်းနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုးခု���း�ု�မျိုးး ဌားနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�အး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး 

တိုးဝနးရုှသားည်း။၁၃၇ က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�နှှင်းး� တုို�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနွှ�ရနး ��က်းကွ်က်း 

ခု့� သားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး စးရင်းးခု့�ရေးသားး Hupacasath First Nation v. Canada (Attorney 

General) အမျိုးုတိုွင်းး က်ရေးနဒါ-တိုရှု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�နှှင်းး� က်းက်ွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���း (FIPA) အး� အတိုည်းဖြ��ဖြခုင်းး�က်ု� တိုး��း�ရနး ဗနးက်ူဗးက်ွနး�ရေး�်တိုွင်းး 

ရေးန�ု�င်းးရေးသားး က်ရေးနဒါဌားရေးနလူူမျိုး��ု�စ�င်းယ်းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� Hupacasath ဌားရေးနလူူမျိုး��ု�တိုု��သားည်း 

က်ရေးနဒါအစု��ရက်ု� တိုးဝနး��က်းက်ွက်းမျိုးုဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါတိုရး�ရှု�ံ�တိုွင်းး ရေးလူ်းက်း�း�ခု့�သားည်း။၁၃၈ 

သားု��ရေးသားးး က်ရေးနဒါတိုရး�ရှု�ံ�က် က်ရေးနဒါအစု��ရသားည်း FIPA လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��မျိုးး Hupa-

casath နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရမျိုးည်း�တိုးဝနးမျိုးရှုဟု��ု�က်း �ု�ရေးလူ်းက်း�း�ခု�က်းက်ု� �ယ်းခု�ခု့� 

သားည်း။၁၃၉

၁၃၅ Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Compar-

ative Foreign Relations Law.

၁၃၆ Ibid 

၁၃၇ Ibid 

၁၃၈ Ibid 

၁၃၉ https://indigenouslaw.usask.ca/blog/2015/hupacasath-first-nation-v-canada.php



111

အ�က်း�ါအမျိုးုတိုွင်းး FIPA သားည်း ၎င်းး�တိုု��အရေး�် �ုခုု�က်းလူးနှု�င်းးသားည်း ဟုူသားည်း� 

ရေးလူ်းက်း�း�ခု�က်းသားည်း ယ်ူ�ခု�က်းတိုစးခု�မျိုး်သားးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� အမျိုးှနးတိုက်ယ်း�ုခုု�က်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုလူး 

သားည်း�တိုု�င်းး �ု��ုခုု�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� က်ရေးနဒါအစု��ရက် က်�စး�နှု�င်းးသားည်းဟု��ု�က်း က်ရေးနဒါဌားရေးန 

လူူမျိုး��ု�စ�င်းယ်း၏ ရေးလူ်းက်း�း�ခု�က်းက်ု� �ယ်းခု�ခု့�သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ��ု�င်းးရး စးခု���းမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု�မျိုးခု���း�ု�မျိုးး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၊ နယ်းရေးဖြမျိုးအစု��ရနှှင်းး� ဌားရေးနလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�အစု��ရတိုု��နှှင်းး� 

တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး တိုးဝနးမျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�မျိုးခု���း�ု�မျိုးး ၎င်းး�တိုု��နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းး 

ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုဖြ��ဖြခုင်းး�/မျိုးဖြ��ဖြခုင်းး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ရေးရွ�ခု�ယ်းမျိုးုအရေး�်တိုွင်းးသားး မျိုးူတိုည်း 

ရေးနသားည်းက်ု� အ�က်း�ါအမျိုးု၏ တိုရး�ရှု�ံ���ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းက် မျိုးး�ရေးမျိုးးင်းး��ု��ဖြ�ခု့�သားည်း။

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�တွင််	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်မ်းုမ်းး��

က်ရေးနဒါဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�  နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး� 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားနှှင်းး��တိုးသားက်းသားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ရှင်းး�လူင်းး�တိုုက်�မျိုးုမျိုးရှု 

ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� (သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ရေးနဒါတိုရး�ရှု�ံ�က် နှု�င်းးင်းံ တိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားအရေး�် အဓို�ွါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�မျိုးုအရ) နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

အခုနး�က်ဏ္ဍ (ဥ�မျိုးး- ၎င်းး�တိုု��လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး စးခု���း�ါအရေးကြက်းင်းး�အရး 

မျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�) ရှုရေးသားးးလူည်း� အစ�ု�င်းး�တိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒရေးရ��ွ့ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရနး စုတိုးဝင်းး 

စး�မျိုးု အနည်း�င်းယ်းသားးရှုခု့�သားည်း။ ဒ�တိုုယ်က်မျိုးားစစး အလူွနးအရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�မျိုးှ ၁၉၇၀ �ယ်းစ� 

နှှစးအရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�အ�ု က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� အခုွနးအရေးက်းက်း�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးု 

(GATT) အတိုွက်း ရေး�းင်းးရွက်းရေးသားး ည်ုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း သားွင်းး�က်�နး�ု��က်�နးခုွနးမျိုး�း�နှှင်းး� 

အဖြခုး� “�င်းးသားးဖြမျိုးင်းးသားးရေးသားး” က်�နးသားွယ်းရေးရ�အတိုး�အ�း�မျိုး�း�က်ု�သားး အဓိုက်ဦး�တိုည်းရေးနပြီး�း� 

ယ်င်းး�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားတွိုင်းး �ါဝင်းး 

ရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားးရေးကြက်းင်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ �ု�စဉ်းအခုါက် နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူွတိုးလူ�းရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

နယ်း�ယ်းက်ု� က်���ရေးက်�းးမျိုးုမျိုးရှုသားရေးလူးက်း နည်း��ါ�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏အက်နး�အသားတိုးရှုရေးသားး ဖြဗ�ရှုု�ခုရက်းအရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�ကု်� အဖြခုး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�၏ 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အတိုွက်း ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံကြက်ပြီး�း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒအရေး�် 

အးရှု�ံစု�က်းမျိုးုနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ၁၉၇၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုု�က်��ုပြီးမျိုးု��၌ က်�င်းး��သားည်း� GATT ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�်  တိုု�က်းရှုု�က်းအက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှုသားည်း� �ု��က်�နးသားွင်းး�က်�နးခုွနးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအတိုး�အ�း�မျိုး�း� (NTBs) နှှင်းး� က်ဏ္ဍအလူု�က်းက်ုစစရ�းမျိုး�း� (င်းါ�လူ��းင်းနး�၊ သားယ်ံ 

ဇူးတိုအရေးဖြခုခုံသားည်း ��တိုးက်�နးမျိုး�း�နှှင်းး� စု�က်း���ု�ရေးရ�အ�ါအဝင်းး) က်ု� ဦး�တိုည်းလူးသားည်း။ �ု�လူု� 

သားည်းမျိုးှး က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏နှု�င်းးင်းံတိုက်းစး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���း 

မျိုး�း�သားည်း က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�မျိုးူဝါဒနယ်း�ယ်းမျိုး�း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�) က်ု� ယ်ခုင်းးစးခု���းမျိုး�း��က်း�ု�၍ က်���ရေးက်�းးလူးသားည်း။ 
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�ု��ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တုို��၏စု��ရုမျိုးး�ူ�နးမုျိုးမျိုး�း�ကု်� ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�နုှ�င်းးရနး က်ရေးနဒါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� တိုု�က်းရှုု�က်းတိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ခုွင်းး�က်ု� စတိုင်းးရေးတိုးင်းး��ု�လူးကြက်ပြီး�း� �ု� 

အခု�နုးမျိုးှစ၍ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ကြက်�းမျိုးတိုးမျိုးုတိုွင်းး �ု�၍တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးလူးကြက်သားည်း။ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားတိုင်းး�အခု�က်း 

အလူက်းမျိုး�း� ဖွဲ့လူှယ်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်ဏ္ဍအလူု�က်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး 

�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�တိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ု�၍�ါဝင်းးလူးသားည်း။ �ု�မျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူနးဘးယ်း၊ အယ်းဘးတိုး၊ �းစက်းခု� းဝမျိုးး၊ မျိုးနးနးတိုု�ဘး၊ 

အွနးအးရးယ်ု�နှှင်းး� က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းတိုု��) သားည်း  က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နး 

သားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အဖြ�ည်း�အဝ �ါဝင်းးခုွင်းး�ရရှုရေးရ�အ�ု 

ရေးတိုးင်းး��ု�လူးကြက်သားည်း။ 

က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်လူည်း� က်ရေးနဒါ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံအတိုွင်းး� အမျိုး�း��နှိ (domestic consensus) ရရှုရနးအတိုွက်း 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး လူု�အ�းသားည်းက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�နှု�င်းးသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း�နှှင်းး� အစးအမျိုးံမျိုး�း�ဖွဲ့ွ့�စည်း�လူးပြီး�း� က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရေး�းင်းးရွက်းရေးရ�နှှင်းး� က်း 

က်ွယ်းရေးရ� (trade liberalization and protectionism) �ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အက်��ု�စး��ွး� 

မျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးခု့�သားည်း။ (��ံ - ၁ ရှုု)၁၄၀ အစ�ု�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘး�း�မျိုး�း�တိုင်းးဖြ�နှု�င်းးသားည်း� တိုစးခု�တိုည်း�ရေးသားး တိုရး�ဝင်းးလူမျိုးး� 

ရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �ု��က်�နးသားွင်းး�က်�နး�ု�င်းးရးရေးက်းးမျိုးတိုး (CTTC) ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

CTTC က်ု� ၁၉၇၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုု�က်��ုပြီးမျိုးု��၌ စတိုင်းးက်�င်းး��သားည်း� GATT ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�ည်ုုနှုင်းး� 

ရေး�ွ�ရေးနှွ��ွ့မျိုး�း�အတိုွင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးအ�င်းး� ဒ�ဝနးကြိုက်း�တိုစးဦး�က် ဥက်ဌူာအဖြဖွဲ့စး 

ရေး�းင်းးရွက်း သားည်း� CTTC သားည်း စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�၊ သားမျိုးဂုမျိုး�း�၊ စး�သား�ံ�သားူအသားင်းး�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�၊ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�ရေးသားး အက်��ု�စး��ွး�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း��ံမျိုးှ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�က်ု� ရယ်ူသားည်း။ �ု��ရေးနးက်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� 

က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးု�ု�ရှုရေးရ�အတိုွက်း ၁၉၇၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး ယ်းယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းဒ�ဝနးကြိုက်း�မျိုး�း� 

ရေးက်းးမျိုးတိုးဖွဲ့ွ့�စည်း�က်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုု�က်းရှုု�က်း�ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း� ဖွဲ့ု�ရမျိုးးတိုစးခု�က်ု� ဖွဲ့နးတိုး�ရေး��ခု့� 

သားည်း။ ၁၉၇၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၊ ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြဗ�ရှုု� 

ခုရေးရစး၊ စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�အစု��ရမျိုးဟု�တိုးရေးသားး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း��ံမျိုးှ သားတိုင်းး� 

အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း� ည်ုုနှုင်းး�ရေး��ရသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း� က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးစစ�းည်ုုနှုင်းး� 

မျိုးု�ု�င်းးရး ည်ုုနှုင်းး�ရေးရ�မျိုးှ�� (CCTN) တိုစးဦး�ခုနး�အ�းခု့�သားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးလူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းမျိုး�း�က်ု� �ု�မျိုးု�ရရှုလူးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း 

၁၄၀  Kukucha, C. J. (2004). The role of the provinces in Canadian foreign trade policy: Multi-

level governance and sub-national interests in the twenty-first century. Policy and Society, 

23(3), 113-134. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S1449-4035%2804%2970040-

5?needAccess=true
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တိုု�င်းး�င်းး ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု��ံစံမျိုး�း�မျိုးှးလူည်း� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�စနစးတိုက်�ရှုလူးသားည်း။ ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွင်းး 

CCTN က်ု� လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူ စးခု���း�ု�င်းးရး ရေးက်းးမျိုးတိုး 

(CFTA) အဖြဖွဲ့စးရေးဖြ�းင်းး�လ့ူဖ့ွွဲ့�စည်း�ခ့ု�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ရေးဖြမျိုးးက်း 

အရေးမျိုးရုက် လူွတိုးလူ�းရေးသားးက်�နးသားွယ်းရေးရ� သားရေးဘးတိုူစးခု���း(NAFTA) က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ရနး 

ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက် လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးု ရေးက်းးမျိုးတိုး (CNAFTN) က်ု� 

လူည်း� ��းမျိုးံဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ NAFTA က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားည်း�အခုါ CNAFTN က်ု� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�အတိုွက်း က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုး (CTRADE) ဖြဖွဲ့စးလူး 

သားည်း။ တိုစးနှှစးလူ်င်းး (၄) ကြိုက်ုမျိုးး က်�င်းး��ရေးသားး CTRADE ၏ အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း 

အး�လူ�ံ�က် တိုက်းရေးရးက်းရေး�ွ�ရေးနှွ�ကြက်သားည်း။ �ု�ရေးကြက်းင်းး� CTRADE က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း 

�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု၏ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး တိုု��တိုက်းမျိုးုတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး ရှုုဖြမျိုးင်းးလူးကြက်သားည်း။ 

ပ်ု�	 (၁)	 ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��နှှင််�	 တိုင််ပ်င််ကျေး�ွ�ကျေးနှွ�သုည််�	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရဖွဲ့ွ��စ်ည််�ချု��ကျေးသု�	 �ုနိ်သုွ�်ကျေးရ��ိုင််ရ�	

ကျေး��်မ်းတးမ်းး��

က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �ု��က်�နးသားွင်းး�က်�နး�ု�င်းးရး ရေးက်းးမျိုးတိုး (CTTC)

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းဒ�ဝနးကြိုက်း�မျိုး�း�ရေးက်းးမျိုးတိုး (FPCDM)  

က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�ည်ုုနှုင်းး�မျိုးု�ု�င်းးရး က်ရေးနဒါည်ုုနှုင်းး�ရေးရ�မျိုးှ�� (CCTN)

လူွ�းလူ�းရေးသားး က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူစးခု���း�ု�င်းးရး ရေးက်းးမျိုးတိုး (CFTA)

ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက်လူွတိုးလူ�းရေးသားးက်�နးသားွယ်းရေးရ�ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုရေးက်းးမျိုးတိုး (CNAFTN)

က်ရေးနဒါက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုး (CTRADE)

၁၉၇၃

၁၉၇၅

၁၉၇၇

၂၀၁၇

၁၉၈၈

-

CCTN = Canada Trade and Tariff Committee; FPCDM = Federal-provincial committee of deputy ministers; CCTN = 

Canadian Coordinator for Trade Negotiation; CFTA = Committee for the Free Trade Agreement; CNAFTN = 

Committee for North America Free Trade Negotiation; CTRADE = Canada Trade 

၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစး အရေးစး�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�က်တိုည်း�က် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားအတိုွင်းး� �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� စတိုင်းးဦး�တိုည်းလူးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း  

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု�� 

အကြက်း� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရှုရနး လူု�အ�းလူးသားည်း။ အဘယ်း 

ရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�သားည်း �ု�၍ရှုု�းရေး�ွ�နက်းန့လူးသားည်း�နှှင်းး� 

အမျိုး် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းလူ��းရေး�းင်းးမျိုးုမျိုးရှုဘ့ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ တိုု��၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးရနး 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� �ု�၍ခုက်းခု့လူးရေးသားးရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးရေးနှှးင်းး� 

�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းးဖြ��လူ��းသားည်း� လူွတိုးလူ�းရေးသားး က်ရေးနဒါ-အရေးမျိုးရုက်နးက်�နးသားွယ်း ရေးရ�သားရေးဘးတိုူ 

စးခု���း (CUSFTA) �ု�င်းးရး ရေးစစ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�အတိုွက်း က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း 
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း စးမျိုးံအ��းခု���းရေးရ�က်ွနးယ်က်းမျိုး�း�က်ု� တိုည်းရေး�းက်းခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်း ရေးရ�အတိုး�အ�း�မျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ယ်းရှး�ရေး��မျိုးည်း� က်တိုုက်ဝတိုးရရှုရေးရ� 

အလူု��င်းှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏�ါဝင်းးမျိုးုကု်� ဥရေးရး�သားမျိုးဂု (EU) ဘက်းမျိုးှ ရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၁၀ 

�ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဥရေးရး�သားမျိုးဂု (EU) အကြက်း� က်�နး 

သားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း� (CETA) တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း တိုု�က်းရှုု�က်း�ါဝင်းးခုွင်းး�ရရှုခု့� 

သားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံသားည်း အစဉ်းအလူးအရ ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းဘက်း နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� 

အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဥရေးရး�သားမျိုးဂုအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အဖြ�င်းး အ�က်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�သားည်း�အတိုု�င်းး� 

အးရှ�စုဖွဲ့ုတိုးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း။ 

ယ်င်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� EU နှှင်းး� ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးစ�စ�း ည်ုုနှုင်းး� 

မျိုးုမျိုး�း� (CETA) က့်�သားု�� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုု�က်းရှုု�က်း�ါဝင်းးခုွင်းး� မျိုးရခု့�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

မျိုးည်းသားု���င်းး�ု�ရေးစက်းမျိုးူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး� 

လူးသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ဝနးကြိုက်း�ဌားနမျိုး�း� 

သားည်း အ�ူ�ဖြ��ရေး�းင်းးရွက်းလူးဖြခုင်းး�၊ ဗ��ရှုု�ခုရေးရစးအဖွဲ့ွ့မျိုး�း�/စးမျိုးံအ��းခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� တိုု��ခု�့� 

ဖြခုင်းး�၊ က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်းအသား�ံ�စရုတိုးမျိုး�း� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး� 

ဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု��ကု်� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ရေး�းင်းးရွက်းလူးသားည်း။၁၄၁  အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အယ်းဘးတိုး၊ 

ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူမျိုးးဘးယ်း၊ က်ွုဘက်းနှှင်းး� အွနးတိုးရးယ်ု� ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ရေးရ�နှှင်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေးရ��ု�င်းးရး လူ��းင်းနး� 

မျိုး�း�အတိုွက်း အဓိုက်တိုးဝနးရှုရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - 

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�၊ ဌားနမျိုး�း�၊ ရေးက်းးမျိုးတိုးမျိုး�း�၊ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� အရးရှုမျိုး�း�) 

တိုည်းရေး�းက်းလူးကြက်သားည်း။၁၄၂ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးအင်းးစတိုးက်���

ရှင်းး�မျိုး�း� ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ ရေးဒသားနှတရ 

အစု��ရမျိုး�း� (ဖြမျိုး�နးစး�ယ်းမျိုး�း�)သားည်း၎င်းး�တုို��၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�ကု်� ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးနုှ�င်းးရနး က်မျိုးားတိုစးဝနး� 

ရှု နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းက်း ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

တိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားု�� က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�

မျိုး�း� ရေးစလူှတိုးဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း�နှှင်းး� ည်းအစးမျိုး ဖြ�ည်းနယ်း သားု��မျိုးဟု�တိုး 

အမျိုးှးဖြ�ည်းနယ်း၊ ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး သားု��မျိုးဟု�တိုး အမျိုးှးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� က်�ယ်းက်�ယ်း 

ဖြ�နး�ဖြ�နး�တိုည်းရေး�းက်း�း�ရှုလူးကြက်သားည်း။၁၄၃

၁၄၁ Labrecque, C. L., & Harrison, S. (2018). Canadian provinces and foreign policy in Asia. International 

Journal, 73(3), 429-448.

၁၄၂ Ibid 

၁၄၃ Ibid 
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နိိဂုံးု��

က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံ 

ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး� က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုခု့�သားည်း။ အရေးစး 

�ု�င်းး�က်းလူမျိုး�း�တိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအမျိုး�း�စ�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

က်းက်ွယ်းရေးရ�၊ သားွင်းး�က်�နး�ု��က်�နးအခုွနးရေးလူ�း�ခု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု လူွတိုးလူ�းရေးရ� 

က့်�သုား��ရေးသားး သားမျိုးး�ရုှု��က်�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�သားးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� �ု�နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�သားည်း ဖ့ွွဲ့�စည်း��� ံ

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� 

အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားးရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏  က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း� 

အရေး�်အးရှု�ံစု�က်းမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးရှုသားရေးလူးက်း နည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ၁၉၆၀ 

နှှင်းး� ၁၉၇၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�က် ၎င်းး�တိုု��၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - �ည်းရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး 

ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းနယ်း�ု��က်�နးဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းလူးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ခု���း�ု�သားည်း� နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းစးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး� 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးဖြခုင်းး� (ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နး 

သားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး �ု��က်�နးသားွင်းး�က်�နးအခုွနးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

အတိုး�အ�း�မျိုး�း�၊ �ု�အတိုး�အ�း�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�တွိုင်းး �ါဝင်းးရေးနဖြခုင်းး�) တိုု�� 

ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းး 

ယ်ခုင်းး�က်း �ု�၍က်�ယ်းဖြ�နး�လူးသားည်းအဖြ�င်းး ခုု�င်းးမျိုးးအး�ရေးက်းင်းး�မုျိုးလူည်း� �ု�၍ရုှလူးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူည်း 

မျိုးုမျိုး�ါဘ့ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားးးလူည်း� စးခု���း�ါအရေးကြက်းင်းး�အရး 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� ဖြဖွဲ့စးလူ်င်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်နဦး�တုို�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနွှ�မုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းပြီး�း� �ု�ကု်စစမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုက်ု� ရယ်ူပြီး�း�မျိုးှသားး ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုအရ “ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်���ရေးက်�းးမျိုးု

ရှုရေးသားး  အဖြ�နးအလူှနးမျိုးှးခုု� ရေးနရမျိုးုမျိုး�း� (intrusive interdependence)”၁၄၄ ရေးကြက်းင်းး� က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တွိုင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း� (ဖြမျိုး�နး 

စး�ယ်းမျိုး�း�) သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး�အတိုူ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�တိုု��ခု�့�တိုည်းရေး�းက်းလူးကြက်သားည်း။ အတိုုတိုးက်းလူ 

တိုွင်းး ရေးဖြမျိုးးက်းအရေးမျိုးရုက် နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� ဥရေးရး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း� (ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�)နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� အဓိုက်တိုည်းရေး�းက်းခု့�ရေးသားးးလူည်း� 

ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းး က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း အးရှ �စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသားနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ 

၁၄၄ Kukucha, C. (2003). Domestic politics and Canadian foreign trade policy: Intrusive interdependence, 

the WTO and the NAFTA. Canadian Foreign Policy Journal, 10(2), 59-85.
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ယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� အမျိုးှးဖြ�ည်းနယ်း /ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး သားု��မျိုးဟု�တိုး ည်းအစးမျိုးဖြ�ည်းနယ်း/ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးး �က်း

�ံရေးရ�သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�က်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� 

�ု�မျိုးု� တိုု��တိုက်း လူးရေးရ� အတိုွက်း အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း� �ု�၍ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံက်း အင်းးတိုု�က်းအး�တိုု�က်း 

ရေး�းင်းးရွက်းလူးကြက်သားည်း။ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်းက်လူွ့ပြီး�း� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းအမျိုး�း�စ�၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုု��ခု�့ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း��က်း 

စး��ွး�ရေးရ�အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးရနး ဦး�တိုည်းသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ အရေးကြက်းင်းး� 

မျိုးှး နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ယ်ခုင်းးရေးခုတိုးက်းလူ 

နှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူ်င်းး �ု�မျိုး�း�ဖြ�း�လူးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� အး�ရေး�� 

မျိုးုမျိုး�း�ရရှုလူးရေးသားးးလူည်း� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ု� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

က်သားး အဓိုက် ဦး�စး�ဦး�ရေး�းင်းးရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၄.	၃)	အိနှိိ�နှိုင််င်�

ကျေးနိ��်ချု�သုမ်းိုင််�အ�းဉ််�

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားမျိုးမတိုနှု�င်းးင်းံ (Federal Republic) တိုစးခု� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  ပြီးဗုတိုုသား် တိုု��၏ အ��းခု���းမျိုးုရေးအးက်း နှှစးရေး�ါင်းး� (၂၀၀) နး��ါ� က်�ရေးရးက်းပြီး�း�ရေးနးက်း 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း ၁၉၄၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုခု့�သားည်း။ လူွတိုးလူ�းရေးရ� 
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ရရှုပြီး�း� နှှစးနှှစးအကြက်း ၁၉၅၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း အုနှိုယ် 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စတိုင်းးအးဏားသားက်းရေးရးက်းသားည်း။ �ု�အခု�နုးမျိုးှစ၍ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒက်ု� အကြိုက်ုမျိုးးရေး�ါင်းး�တိုစးရးမျိုးက်ဖြ�င်းး�င်းးလူးခု့�သားည်း။ လူက်းရှုတိုွင်းးအုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက်ု� ဖြ�ည်းနယ်း 

(၁၉) ခု�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး(၇) ခု�တိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း။ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�အရေးစး

�ု�င်းး�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက်ု� �ူရေး�းင်းးခု�နုး၌ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း နယ်းရေးဖြမျိုး၊ လူူဦး�ရေးရနှှင်းး� 

အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း� ��ံ�ရှုုံ�နှု�င်းးသားည်း� နယ်းရေးဖြမျိုးခုွ့�ွက်းမျိုးု အနှတရယ်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရခုါစ 

နှု�င်းးင်းံအသားစးက်ု� စ�စည်း�ရသားည်း� အခုက်းအခု့မျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရသားည်း။ နှှစးရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး 

ရှည်းကြက်းခု့�ရေးသားး ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးအစု��ရ၏ အ��းခု���းမျိုးုသားည်း ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက်ု� 

�င်းး�ရ့မျိုးွ့ရေးတိုွမျိုးု၊ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�နုမျိုးး�က်�မျိုးု၊ အလူ��းလူက်းမျိုး့�ဖြဖွဲ့စးမျိုးုနှှင်းး� ဖွဲ့ရှုု�ဖွဲ့ရ့ဖြဖွဲ့စးမျိုးုတိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� ခု�နး�း�ခု့� 

သားည်း။ အ�ု��ါရေးနးက်းခုံ အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ် ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရေးရ��ွ့ခု့�သားူ

မျိုး�း�သားည်း �ု�အခု�နုးက် အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ အရေးဖြခုအရေးနအရ�းရ�းက်ု�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးရနး တိုစးဖြ�ည်းရေး�းင်းး 

စနစးယ်ုမျိုးး�သားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥရေး�ရေးဒက်ု� ရေးရ��ွ့ခု့���ံရသားည်း။၁၄၅

အနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားည်း ဗဟုု�အစု��ရက်ု� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�စွး ရေး�� 

�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� အနှိုယ်ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� “ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုစး�ု�င်းး�စနစး (quasi-federalism)” ဟု� 

�ည်းရှင်းးအခု��ု�က် မျိုးကြက်းခုဏာရည်းညွှှနး�ရေးလူ�ရှုသားည်း။၁၄၆ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး/ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

လူှတိုးရေးတိုးး (the Union Parliament or Sanda) က်ု� လူှတိုးရေးတိုးးနှှစးရ�း (အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးး 

- Council of States or Rajya Sabha နှှင်းး� ရေးအးက်းလူှတိုးရေးတိုးး People’s Assembly or Lok 

Sabha) ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း။ အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရတိုု��၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးးနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးးတိုု��၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�/ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခွုင်းး�ရှုရေးသားး အရေးကြက်းင်းး� 

အရးမျိုး�း�) က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။၁၄၇ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စးရင်းး� (စးရင်းး�-

၁) တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏ အလူ�ံ�စ�ံဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်း 

စးရင်းး� (စးရင်းး�-၂) တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�/ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးး၏ (အလူ�ံ�စ�ံ 

အးဏားမျိုးဟု�တိုးရေးသားးးလူည်း�) အဓိုက်ဥ�ရေးဒဖြ�� အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ��းတိုူဖြ�� 

အးဏားစးရင်းး� (စးရင်းး�-၃) တိုွင်းး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုု�� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စး�ါက် 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒက် ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒက်ု�လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း�)  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ�� 

ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�နှှစးခု�လူ�ံ�၏ ဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးး၏ မျိုး့ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းး (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� လူှတိုးရေးတိုးးအစည်း� အရေးဝ� 

၁၄၅ Asthana, A., & Jacob, H. (2019). Federalism and foreign affairs in India. In The Oxford Handbook 

of Comparative Foreign Relations Law.

၁၄၆ As cited in Dossani, R., & Vijaykumar, S. (2005). Indian federalism and the conduct of foreign 

policy in border states: State participation and central accommodation since 1990. Stanford 

Journal of International Relations, 7. Hazarika, O. B. (2014). Evolving Dynamics of Federalism and 

Foreign Policy: Engagement of Indian states in External Affairs. Indian Foreign Affairs Journal, 

9(1), 33. 

၁၄၇  အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၂၄၆၊ ဇူယ်း� (၇) 
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တိုက်းရေးရးက်းသားည်း�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်း) သား�ံ���ံနှှစး��ံက် အတိုည်းဖြ��ရေး�းက်းခုံလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

�ါလူးမျိုးနးသားည်း “နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးးအက်��ု�စး��ွး�”အလုူ��ငှ်းး ဖြ�ည်းနယ်းစးရင်းး�တွိုင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး� 

အရးမျိုး�း�က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�သား�ံ�ခု�လူ�ံ�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း� 

ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�  (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြွက်င်းး�က်�နးအးဏားမျိုး�း�) က်ု� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။၁၄၈  

နုိှင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�	လုွှာပ််ပုိ်င််ခွျုင််�အ�ဏာ�မ်းး��နှှင််�စ်ပ််လွှားဉ််�၍	ဖွွဲ့��စ်ည််�ပု်�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ုိင််ရ�	ခြပ်ဌာ�န်ိ�	

ချုး�်မ်းး��

အုနုိှယ်ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ၏ သားရေးဘးသားဘးဝအရ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးဥ�ရေးဒနှှင်းး� �ု�င်းး 

ရေးသားးကု်စစရ�းမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရကု်� အ�ွတိုးအ�ု�းအးဏား (federal supremacy) 

ရေး���း�သားည်း။ က်ု�လူု�နးရေးခုတိုးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�၌ အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�ရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� 

လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်းတိုွင်းး ယ်င်းး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� �ယ်းဖွဲ့�က်းခု့�သားည်း။၁၄၉ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၊ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းဥ�ရေးဒ၊ အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�၊ 

နှု�င်းးင်းံသားး� ဖြဖွဲ့စးဖြခုင်းး�တိုု��နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ�� 

စးရင်းး� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စးရင်းး�) တိုွင်းး �ည်း�သားွင်းး��း�သားည်း။  အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ 

��ဒးမျိုး ၂၅၃ အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း အ�ု��ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

အလူ�ံ�စ�ံနှှင်းး� အဖြ�ည်း�အဝဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား (exclusive and complete authority to 

legislate) ရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ��ဒးမျိုး ၂၅၃ အရ  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးရနးအလူု��င်းှး  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး မျိုးည်း 

သားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးက်ု�မျိုး�ု�  ဖြ�ည်းနယ်းစးရင်းး�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးဖြဖွဲ့စးသားည်း�တိုု�င်းး  

ဥရေး�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရှုသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး��က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရးကု်စစရ�းမျိုး�း�ကု်� အလူ��ံစ�နံး��ါ� �ုနး�ခု���း 

�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားရေး���း�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။၁၅၀

အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� မျိုးတိုူည်းသားည်း�အခု�က်းမျိုးှး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� အ��းခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (အကြိုက်း�အက့်)သားည်း အနှိုယ်�ါလူးမျိုးနး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်း 

မျိုး�ါဘ့ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု� နှု�င်းးသားည်း။၁၅၁ လူူတိုစးဦး�ခု�င်းး�၏ အရေးဖြခုခုံရ�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း� 

ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းခုံရဖြခုင်းး�နှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံအရေး�် ရေးင်းွရေးရ�ရေးကြက်�ရေးရ��ု�င်းးရးတိုးဝနးမျိုး�း� က်�ရေးရးက်း 

ရေးစဖြခုင်းး� စသားည်းတုို��နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားးကု်စစမျိုး�း�မှျိုးတိုစး�ါ� အဖြခုး�ရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� �ါဝင်းးသားည်း� 

နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ကု်� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးက်မျိုးဟု�တိုးဘ့) ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ��းခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ) က် ရေး�းင်းးရွက်းရေးလူ�ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး 

၁၄၈  Ibid  

၁၄၉ Ibid 

၁၅၀ Ibid 

၁၅၁ Ibid 
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တွိုင်းး အတိုည်းဖြ��ရနးလုူ�သားည်းဟု� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းတိုစးခု�ခု�က် သားတိုးမှျိုးတိုးမှျိုးသားးလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံ တိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး �ါလူးမျိုးနးသားု�� တိုင်းး 

သားွင်းး�ရသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� မျိုးခု���း�ု�မျိုးး လူှတိုးရေးတိုးးသားု�� 

တိုင်းးသားွင်းး�ရမျိုးည်း�တိုးဝနးမျိုးရှုဟုူသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းရေးကြက်းင်းး�  နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးးမျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်း 

နယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးနှု�င်းးသားည်း�အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ရေးလူ�း�ခု�လူု�က်းသားက့်�သားု�� ဖြဖွဲ့စးရေးန�ါသားည်း။၁၅၂

�ု��အဖြ�င်းး အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်း (အစု��ရ) မျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ� 

ရမျိုးည်း� တိုးဝနးမျိုးရှုရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း�ု�င်းးရး ရေးစ�စ�း 

ည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးရှုကြက်ရေး�။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအမျိုး�း�စ�က် က်နး� 

က်ွက်းသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ကု်� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ရနး 

မျိုးလူု�အ�းရေး�။ အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� ရေးရ��ွ့ခု့�စဉ်း၌လူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး��ု�င်းးရး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အလူ�ံ�စ�ံလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အရေး�် က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုခု့�သားည်း။ က်ု�လူု�နးရေးခုတိုးတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း� ၁၉၃၅ အက်းဥ�ရေးဒအရ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တွိုင်းး�ါဝင်းးသားည်း� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���း�ါ အရေးကြက်းင်းး� 

အရးမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�(ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�)ရှုရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�အက်းဥ�ရေးဒ 

က်ု� အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရေးရ��ွ့ခု့�သားူမျိုး�း�က် �ယ်းခု�ခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းအရ 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက် ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရမျိုးည်း�တိုးဝနးမျိုး�း�က်ု�ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�နှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��သားည်း 

ဖြ�ည်းနယ်းစးရင်းး��ါအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်းဟု�အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏အဖြမျိုးင်းး���ံ�

တိုရး�ရှု�ံ�က်လူည်း�ရေးနးက်း�ု�င်းး�တိုွက်း��းမျိုးံအတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း။၁၅၃

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

သားည်း အတိုုအက်�နှှင်းး� အတိုုအက်�မျိုးဟု�တိုးရေးသားး က်နး�သားတိုးခု�က်းအနည်း�င်းယ်းမျိုးှတိုစး�ါ� အလူွနး 

က်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� 

အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

�ါလူးမျိုးနး၏ အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုးတုို��၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ 

သားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးအသားုဉားဏား�စစည်း�မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး� (TRIPS) စးခု���းက်ု� ၁၉၉၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ� �ု��ခု့�သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းစးရင်းး��ါ 

အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - စု�က်း���ု�ရေးရ�) နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်နး�က်ွက်းသားည်း�ကြက်း�က် ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း 

မျိုး�း�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး  ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ဖြ�နးလူည်းသား�ံ�သား�း 

နှု�င်းးသားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား မျိုးရှုရေး�။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

(အ��းခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�) ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�အရေး�်  �ါလူးမျိုးနး၏ရေးစးင်းး�ကြက်ည်း��ုနး�

ရေးက်�းင်းး�မျိုးုရှုရေးစရနး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� �ါလူးမျိုးနး၌အတိုည်းဖြ��ရနး လူု�သားည်းဟုူသားည်း� 

၁၅၂ Ibid 

၁၅၃ Ibid 
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ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ ဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းက်ု� �ါလူးမျိုးနးအမျိုးတိုးအခု��ု�က် �ါလူးမျိုးနးတိုွင်းး ရံဖွဲ့နးရံခုါ တိုင်းး 

သားွင်းး�ခု့�ရေးသားးးလူည်း� ရေး�းက်းခုံမျိုးုမျိုးရဘ့ အခု�နုးကြက်းလူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ��က်းဖြ�ယ်းသားွး�သားည်း။၁၅၄

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းခု�တုိုး 

�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုရှုရေးရ�အတိုွက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး တိုစးခု�တိုည်း�ရေးသားးအဖွဲ့ွ့�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး (Inter-State Council) 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သုား��ရေးသားးး အမျိုး�း�ဖြ�ည်းသူားအက်��ု� စး��ွး�အတွိုက်း ဖ့ွွဲ့�စည်း�ရနးလုူ�အ�းသားည်းဟု� နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးး 

သားမျိုးမတိုက် ယ်ူ�သားည်း�အခုါမျိုးှသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း�နှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး�  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစးသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုး/အဖွဲ့ွ့�မျိုးဟု�တိုး�ါ။ ၁၉၉၀ ခု�နှှစးက်တိုည်း�က် စတိုင်းး 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�လူးခု့�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစးတိုွင်းး အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�အရေး�ွရေး�ွအတိုွင်းး�ရေးရ�မျိုးှ��ရှု�ံ�ရှု

ရေးသားးးလူည်း� ရေးက်းင်းးစးအစည်း�အရေးဝ�က်ု� ရံဖွဲ့နးရံခုါသားး �င်းး��နှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ရေးက်းင်းးစး၏အကြံက်ံဖြ��

တိုု�က်းတိုွနး�ခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဥ�ရေးဒစည်း�ရေးနှှးင်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး� ရေးက်းင်းးစး၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ 

သားည်း ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းးရေးမျိုးှ�မျိုးုနးရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  (စးက်ွက်း-၁၀ ရှုု) 

စ်��ွ�်	(၁၀) 

အိနှိိ�နှိုင််င်�ရှိ	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��ကျေး��င််စ်း	(The	Inter-State	Council	in	India)	

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး (Inter-State Council) က်ု� အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၂၆၃ အရ ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်င်းး���ဒးမျိုးအရ  နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမသားည်း 

အမျိုး�း�ဖြ�ည်းသားူအက်��ု�စး��ွး�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��နှု�င်းးရနး ရေးက်းင်းးစးတိုစးရ�းရ�းက်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

ရနးလူု�အ�းသားည်းဟု�ယ်ူ��ါက် �ု�ရေးက်းင်းးစးက်ု�အခု�နုးမျိုးရေးရွ� ဖွဲ့ွ့�စည်း�နှု�င်းးသားည်း�အဖြ�င်းး �ု� 

ရေးက်းင်းးစးရေး�းင်းးရွက်းရမျိုးည်း� လူ��းင်းနး�တိုးဝနးမျိုး�း�၊ ရေးက်းင်းးစးဖွဲ့ွ့�စည်း���ံနှှင်းး� လူ��း��ံ�လူ��း 

နည်း�မျိုး�း�က်ု�လူည်း� သားတိုးမျိုးှတိုး�ု�င်းးခွုင်းး�ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစးဥက်ဌူာသားည်း နှု�င်းးင်းံ 

ရေးတိုးးဝနးကြိုက်း�ခု���း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ရေးက်းင်းးစးအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� လူှတိုးရေးတိုးးရှု 

သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�အး�လူ�ံ�၏ ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုး�း�၊ လူှတိုးရေးတိုးးမျိုးရှုသားည်း� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�၊ သားမျိုးမတိုအ��းခု���းမျိုးုရေးအးက်း ရှုသားည်း� 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - ဂ�းမျိုးူ�နှှင်းး� ခုက်းစမျိုးး�ရး�ရေးဒသားအ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�)၊ 

ရေးက်းင်းးစးဥက်ဌူာက် အမျိုးည်းစးရင်းး�တိုင်းးသားွင်းး�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဝနးကြိုက်း�   

(၆) ဦး� နှှင်းး� အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ဖွဲ့ုတိုးကြက်း�ခုံရသားည်း� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး ဝနးကြိုက်း� (၄) ဦး� တိုု�� �ါဝင်းးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစးသားည်း မျိုးူဝါဒ�ု�င်းး�နှှင်းး� လူက်းရေးတိုွ��ု�င်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးု �ု�မျိုးု�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးရ�အတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ဘ�ံအက်��ု�စး��ွး��ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု�စ�ံစမျိုးး�

ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�မျိုး�း�ဖြ��လူ��းသားည်း� အကြံက်ံဖြ��တိုု�က်းတိုွနး�ရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုး 

သားု��မျိုးဟု�တိုး အကြံက်ံရေး��အဖွဲ့ွ့�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ၁၉၅၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဖြ�ည်းလူည်းဖွဲ့ွ့�စည်း�ရေးရ� 

အက်းဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး၏ ဇူ�ံအလူု�က်းရေးက်းင်းးစးမျိုး�း� (Zonal Councils)

၁၅၄ Ibid
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ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ လူက်းရှုတိုွင်းး ဇူ�ံအလူု�က်းရေးက်းင်းးစး (၅) ခု�ရှုပြီး�း� ၎င်းး�တိုု��မျိုးှး ရေးဖြမျိုးးက်း�ု�င်းး�ရေးဒ 

သားရေးက်းင်းးစး၊ ဗဟုု��ု�င်းး�ရေးဒသားဇူ�ံရေးက်းင်းးစး၊ အရေးရှ��ု�င်းး� ရေးဒသားရေးက်းင်းးစး၊ အရေးနးက်း�ု�င်းး�ရေးဒသားဇူ�ံ 

ရေးက်းင်းးစးနှှင်းး� ရေးတိုးင်းး�ု�င်းး�ဇူ�ံရေးက်းင်းးစးတိုု��ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဇူ�ံအလူု�က်းရေးက်းင်းးစးမျိုး�း�သားည်း ဇူ�ံတိုစးခု�စး 

တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�၊ 

နယ်းစ�းရေးရ�ရးအဖြင်းင်းး��ွး�မုျိုးမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� သားယ်းယူ်�ု��ရေး�းင်းးရေးရ�၊ စသားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု� ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ု�အရေးကြက်းင်းး�အရးနှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှင်းး� အုနှိုယ်အစု��ရတိုု��က်ု� အကြံက်ံဖြ��တိုု�က်းတိုွနး�ဖြခုင်းး�မျိုး�း� ဖြ�� 

လူ��းသားည်း။ အုနုိှယ်ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒအရ ရေးက်းင်းးစးတွိုင်းး အ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�မျိုးရှုဘ့ အကြံက်ံဖြ��တိုု�က်းတိုွနး�သားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု�သားး ရှုသားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အကြက်း� ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

အး�ရေးက်းင်းး�ရေးရ�အတိုွက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း� အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး ��ံရ�းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ရေးက်းင်းးစးအစည်း�အရေးဝ�ကု်� ရေးက်းင်းးစးစတိုင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း� ၁၉၉၀ ခု�နှှစးနှှင်းး� 

၂၀၁၇ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� (၁၂) ကြိုက်ုမျိုးးသားး က်�င်းး��နှု�င်းးခု့�သားည်း။ ၂၀၀၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��ခု့�သားည်း� 

(၁၀) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်းအစည်း�အရေးဝ�နှှင်းး� ၂၀၁၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��ခု့�သားည်း� (၁၁) ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးးက်း 

အစည်း�အရေးဝ�အကြက်း� (၁၀) နှှစးကြက်းက်ွးဟုခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အကြံက်ံရေး��တိုု�က်းတိုွနး� 

�ု�င်းးခုွင်းး�သားးရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေးက်းင်းးစး၏အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှး ရေးမျိုးှ�မျိုးုနးရေးန�့ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� 

အရေးရ��ါမျိုးု နည်း��ါ�ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး : https://www.mha.gov.in/division_of_mha/centre-state-division/inter-state-

council-secretariat; https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4723-inter-

state-council-functions-and-powers.html; 

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�မ်းး��တွင််	ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်မ်းုမ်းး��

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း(နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) တိုု��သားည်း အက်နး�အသားတိုး 

အခု��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�နှှင်းး� မျိုးတိုူဘ့ အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� 

ခုွင်းး�ဖြ���း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုးူဝါ�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အလူ�ံ�စ�ံနး��ါ� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံ အ�းနှှင်းး�ရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် တိုစးဘက်းသားတိုး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးဖြခုင်းး� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုးရှုဘ့ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးဖြခုင်းး�) 

အရေး�် �ုနး�ခု���းနှု�င်းးရနးမျိုးကြက်းခုဏာကြိုက်ု���မျိုးး�လူးခု့�သားည်း။ လူွနးခု့�ရေးသားးနှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း� (ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးနယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�) 

၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း �ု�၍ဖြမျိုးုင်းး�မျိုးး�လူးသားည်း။ 
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နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒတွိုင်းး အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်းအဖ့ွွဲ့�ဝင်းးယူ်နှှစးမျိုး�း� (ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�) ၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရှုလူးရေးစသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ Obja 

က် အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး� (၃) ခု�က်းက်ု� ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�သားည်း။ ၎င်းး�တိုု��မျိုးှး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုွင်းး ညွှှနး�ရေး�ါင်းး� 

အစု��ရအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� ရေး�်�ွနး�လူးဖြခုင်းး� (the rise of coalition in Indian Politics) နှှင်းး� အုနှိုယ် 

စး��ွး�ရေးရ�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ဖြခုင်းး� (liberalization in India economies) တိုု��အဖြ�င်းး အုမျိုးးနး�ခု�င်းး� 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� သားမျိုးု�င်းး�ရေးကြက်းင်းး�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု၊ ဘးသားးစက်း�၊ ဘးသားးရေးရ�နှှင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

လူူမျိုး��ု�စ��ု�င်းးရး �က်းနှွယ်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း� အုနှိုယ်နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု� (Involvement of Indian Border States in External Issues) တိုု�� 

ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၅၅ ၎င်းး�တုို��ကု်� အက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရရေးသားးး အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်းရုှ ညှွှနး�ရေး�ါင်းး�နုှ�င်းးငံ်းရေးရ� (Coalition 

politics) သားည်း ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုး�း� (ရေးဒသားတိုွင်းး�အရေးဖြခုစု�က်း�ါတိုးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းအရေးဖြခုစု�က်း�ါတိုးမျိုး�း�) က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရးက်ုစစရ�းမျိုး�း�တွိုင်းး လူွမျိုးး�မျိုးု��ရေးစနှု�င်းးသားည်း� 

အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း� ရရှုရေးစခု့�သားည်း။  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�တိုွင်းး �ါဝင်းးဖြခုင်းး� 

ဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး��ါတိုးမျိုး�း�သားည်း အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်း သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးူဝါဒ 

အခု��ု�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ ည်ုုနှုင်းး�နှု�င်းးသားည်း�အးဏား (bargaining power) က်ု� 

အသား�ံ�ခု�ခု့�ကြက်သားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ၁၉၈၉ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ တိုစး�ါတိုးကြိုက်း�စု��သားည်း�စနစး ��တိုး 

ယ်�တိုးလူးပြီး�း�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး��ါတိုးအခု��ု��ါဝင်းးသားည်း� �ါတိုးစ�ံညွှှနး�ရေး�ါင်းး� 

အစု��ရစနစး စတိုင်းးရေး�်�ွနး�လူးသားည်း။ (စးက်ွက်း -၁၁ ရှုု)  ယ်င်းး�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးရနး အခုွင်းး�အလူမျိုးး�အခု��ု�ရေး��ခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး -  ၂၀၁၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�ဝင်းး DMK �ါတိုး၏ ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်အစု��ရသားည်း 

က်�လူသားမျိုးဂုအဖွဲ့ွ့�၏  လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�ရေးက်းင်းးစးတိုွင်းး သားုရးလူက်�းနှု�င်းးင်းံက်ု� က်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း။ 

စ်��ွ�်	(၁၁) 

အိနိိှ�နုိှင််င်�ကျေးရ��ုိ	လွွှာမ််း�မုိ်း�သုည််�	တစ််ပ်ါတးကြီး�း�စုိ်�သုည််�စ်နိစ််နှှင််�	ပ်ါတးစု်�ညွာန်ိ်ကျေးပ်ါင််�	

အစ်ို�ရစ်နိစ််

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုပြီး�း�ရေးနးက်း �ယ်းစ�နှှစးနှှစးခု� 

ကြက်းက်းလူအတွိုင်းး� တိုစး�ါတိုးကြိုက်း�စု��သားည်း�စနစးရေးအးက်းက်�ရေးရးက်းခ့ု�သားည်း။ လွူတိုးလူ�းရေးရ� 

ရပြီး�း�ရေးနးက်းက်�င်းး��ခ့ု�သားည်း� အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်း၏ အရေး�ွရေး�ွရေးရွ�ရေးက်းက်း�့ွမျိုး�း� (၁၉၅၂၊ ၁၉၅၇ 

နှှင်းး� ၁၉၆၂) တိုွင်းး အုနှိုယ်အမျိုး��ု�သားး�က်ွနးဂရက်း�ါတိုး (the National Congress Party) 

သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တွိုင်းးအနုှ�င်းးရသားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�တွိုင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်း 

အး�လူ�ံ�နး��ါ�၌အနှု�င်းးရခု့�သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း ၁၉၆၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��သားည်း� စတို�တိုထအကြိုက်ုမျိုးး 

အရေး�ွရေး�ွရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့တိုွင်းး က်ွနးဂရက်း�ါတိုး၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�အးဏားသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု� 

တိုွင်းး ရေးလူ�း�က်�သားွး�ရေးသားးးလူည်း� ကြက်း�ဖြဖွဲ့တိုးရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး�ဖြ�ည်းနယ်း 

၁၅၅ Hazarika, O. B. (2014). Evolving Dynamics of Federalism and Foreign Policy: Engagement of Indian 

states in External Affairs. Indian Foreign Affairs Journal, 9(1), 33. http://associationdiplomats.org/

Publications/ifaj/Vol9/9.1/9.1-ARTICLE%202-OBH.pdf
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အ�င်းး�နှှစးခု�လူ�ံ�၌ ဖြ�နးလူည်းအနှု�င်းးရခု့�သားည်း။ �ု�က်းလူအတိုွင်းး� အတိုည်းဖြ��ခု့�သားည်း� (၄၂) 

ကြိုက်ုမျိုးးရေးဖြမျိုးုးက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံဖြ�င်းး�င်းးခု�က်းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� တိုု��ခု�့� 

ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၇၅-၁၉၇၇ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ခု့�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအရေးရ�ရေး�် 

အရေးဖြခုအရေးန (the National Emergency) သားည်း ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုက်ု� �ု�ရှုရေးစခု့�သားည်း။ 

၁၉၇၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ွနးဂရက်း�ါတိုးသားည်း ဗဟုု�အ�င်းး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ�အးဏားအခု��ု� 

���ံရံုှု�ပြီး�း� ဂ�နးတိုး�ါတိုး (Janata Party) က် ညှွှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ (a coalition government) 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�နှု�င်းးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး �ု�ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရသားည်းသားက်းတိုမျိုးး�တိုု�ရေးတိုးင်းး�ပြီး�း� ၁၉၈၀ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ွနးဂရက်း�ါတိုးက် ဖြ�ည်းလူည်းအနှု�င်းးရရှုခု့�သားည်း။ ၁၉၈၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး� 

�ါတိုး/ဖြ�ည်းနယ်းအရေးဖြခုစု�က်း�ါတိုးအခု��ု�က် ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရနး ရေးတိုးင်းး��ု� 

လူးကြက်ရေးသားးးလူည်း� အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးအးဏားရသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး��နး�က်�င်းး 

၍ ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမုျိုးမျိုး�း� �က်းရှုရေးနသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၁၉၈၉ ခု�နှှစးမျိုးတိုု�င်းးခုင်းးအ�ု က်းလူ 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး� အစု��ရနှှစးရ�းလူ�ံ�တိုွင်းး တိုစး�ါတိုး 

ကြိုက်း�စု��သားည်း�စနစး �ွနး�က်း�ခု့�ရေးသားးက်းလူမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁၉၈၉ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ က်ွနးဂရက်း�ါတိုး၏ ကြိုက်း�စု��မျိုးုသားည်း တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ယ်�တိုးရေးလူ�း� 

လူးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုး�း��ါဝင်းးလူးသားည်း� �ါတိုးစ�ံ 

ညှွှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရစနစး စတိုင်းးရေး�်�ွနး�လူးသားည်း။ ၁၉၈၉ အရေး�ွရေး�ွရေးရွ�ရေးက်းက်း�့ွမျိုး�း� 

တွိုင်းးရေးဒသားတွိုင်းး�နုှ�င်းးငံ်းရေးရ��ါတိုးမျိုး�း�သားည်း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏) ရေးအးက်းလှူတိုးရေးတိုးး 

တိုွင်းး (၂၇) ရေးနရး အနှု�င်းးရခု့�ရးမျိုးှ ၁၉၉၉ နှှင်းး� ၂၀၁၄ အရေး�ွရေး�ွရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး     

(၁၅၈)  နှှင်းး� (၁၉၄) ရေးနရးအ�ု အနှု�င်းးရခု့�သားည်း။ ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုး�ါဝင်းးသားည်း� 

ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရမျိုး�း� ရေး�်�ွနး�လူးဖြခုင်းး�သားည်း အးဏားရညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�

အ��းခု���းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းး 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�အင်းးအး�အခု��ု�ရေး��ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

၏ရေးဝဖွဲ့နးမျိုးုမျိုးရှုဘ့ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းအခု��ု�က်ု� လူ��းရေး�းင်းးနှု�င်းးခု့�သားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး အးဏားခု�နုးခုွင်းးလူ်းသားည်း  ဘးရေးဂ��း�ါတိုးဦး�ရေး�းင်းး 

သားည်း� အစု��ရလူက်း�က်း (၂၀၁၄ -၂၀၁၉)တိုွင်းး ဗဟုု�အစု��ရဘက်းသားု�� တိုစးဖွဲ့နးက်ူ�ရေးဖြ�းင်းး� 

သားွး�သားည်း။ ဘးရေးဂ��းအစု��ရသားည်း ရေးဒသားတိုွင်းး� မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးမျိုး�း�က်ု� မျိုးှးခုု�အး��း�ဖြခုင်းး� 

မျိုးရှုရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ၂၀၁၄ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍  အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံရေးရ�စနစးသားည်း ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုဘက်းသားု�� 

ဖြ�နးလူည်းယ်ုမျိုးး�သားွး�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍက်ု� �က်းလူက်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးကြက်ရေးသားးးလူည်း� တိုု��ခု�့�ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးုတိုွင်းး အး�ရေးလူ�း� 

သားွး�ခု့�သားည်း။  

ရင်းး�ဖြမျိုးစး : Hazarika, O. B. (2014). Evolving Dynamics of Federalism and Foreign Policy: 

Engagement of Indian states in External Affairs. Indian Foreign Affairs Journal, 9(1), 

33. 
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နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု�ဖွဲ့ွင်းး�ရေး��ခု့�ရေးသားး ရေးနးက်း��း 

အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�တိုစးခု�မျိုးှး စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�မျိုးု (economic liberalization) ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ ရေးဒသားတိုွင်းး��ါတိုးမျိုး�း�ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရသားည်း စတိုင်းးတိုည်းရေး�းင်းးခု�နုး၌ 

ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး စုနးရေးခု်မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရသားည်း။ က်�နးသားွယ်းရေးရ� လူု�ရေးင်းွဖြ�မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� �ု�စဉ်း 

က် Narasimha Rao ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ စး��ွး�ရေးရ�က်ု� 

ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ရနး ဖွဲ့ုအး�ရေး��ခုံရသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး�  ၁၉၉၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း စး��ွး�ရေးရ� 

�ု�င်းးရး ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း�က်ု� စတိုင်းးရေး�းင်းးရွက်းလူးပြီး�း� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဖြဖွဲ့လူ်း�မျိုးုမျိုး�း� 

ဖြ��လူ��းလူးခ့ု�သားည်း။ ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�မုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းခ့ု�သားည်း� အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားးက်ဏ္ဍမျိုး�း�သားည်း၁၅၆ ဖြ�ည်းနယ်း 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ �ု�ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရခု���းက်ု�င်းးသားည်း� “အမျိုးုနး�ရေး�� �ုနး�ခု���းသားည်း� 

စး��ွး�ရေးရ�” မျိုးှ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းအခု��ု� ခု�မျိုးှတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း� 

“ရေးစ��က်ွက်း စး��ွး�ရေးရ�”သားု�� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�အသားွင်းးရေးဖြ�းင်းး�ခု့�သားည်း။ စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း� 

မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းအခု��ု�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ွ့ရေး�းင်းးနှု�င်းး 

ရနး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားု�� သားွး�ခု့�ကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�သားံတိုမျိုးနးခုင်းး� 

ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ �င်းးရှး�ရေးသားးဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး ၁၉၉၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက် ၎င်းး�၏ 

စွမျိုးး�အင်းးက်ဏ္ဍတိုွင်းး ��ဂုလူုက်နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံသားူမျိုး�း�အး� စတိုင်းးဖွဲ့ွင်းး�ရေး��ရေးသားးအခုါ မျိုးဟုး 

ရးရှ�ရး  ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရသားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံရှု တိုက်�ူး�ဖြ�ည်းနယ်းစွမျိုးး�အင်းးက်�မျိုးပဏားကြိုက်း�

တိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း� Enron က်�မျိုးပဏားနှှင်းး� စွမျိုးး�အင်းးဝယ်းယ်ူမျိုးု�ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���းတိုစးခု�က်ု� 

ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း �ု�စးခု���းတိုွင်းး 

အးမျိုးခုံရေး��သားူအရေးနဖြဖွဲ့င်းး�သားး �ါဝင်းးရေး��ခု့�သားည်း။  

ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�်�ွနး�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ဖြခုင်းး�တိုု��အဖြ�င်းး   

အုနှိုယ်အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး မျိုးူဝါဒမျိုး�း�တိုွင်းး အုနှိုယ်နယ်းစ�း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�၏ 

သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးအခုနး�က်ဏ္ဍ (Involvement of Indian Border States in External Issues) 

သားည်းလူည်း� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�တိုု��ခု�့� 

ရေး��ခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးနးက်းဘနးရေးဂါ ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း နယ်းစ�းအဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး� ဖြခုင်းး�၊ 

ဖြမျိုးစးရေးခု�းင်းး� ခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�အစးအစဉ်းနှှင်းး�  လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�ဖြ�ဿနးမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��၏ သားရေးဘး 

�း�မျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ရနး ရေးတိုးင်းး��ု�လူးခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အုနှိုယ်နှှင်းး� ဘဂ�လူး�ရေးရှ� 

နုှ�င်းးငံ်းတုို��အကြက်း� ဂဂ�ါဖြမျိုးစးရေးရ�ု�င်းးရး သားရေးဘးတူိုစးခု���းခု���း�ု�ရးတွိုင်းး �ု�စဉ်းက် အရေးနးက်းဘနးရေးဂါ 

ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း Jyoti Basu သားည်း တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးပြီး�း� အး�ရေး��ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း Mamata Banerjee လူက်း�က်းတိုွင်းး ဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း အုနှိုယ်နှှင်းး� 

ဘဂ�လူး�ရေးရှ�နုှ�င်းးငံ်းအကြက်း� တိုး�စတိုး�ဖြမျိုးစး�ု�င်းးရး သားရေးဘးတူိုစးခု���းကု်� က်နး�ကွ်က်းခ့ု�သားဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး� 

စးခု���းခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ကု်�ရ�း�ု�င်းး��း�ခ့ု�ရသားည်း။ �ု��ဖြ�င်းးဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြ�ဌားနး�ဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

၁၅၆ စက်းမျိုးုလူက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�၊ စွမျိုးး�အင်းး၊ စု�က်း���ု�ရေးရ�၊ �ည်းရေးဖြမျိုးးင်းး�၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� 

�ည်းရေးရ� 
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ဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� အရေးနးက်းဘနးရေးဂါ ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းဖြခုင်းး�၊ နယ်းစ�းက်င်းး�လူှည်း� 

ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားး�မျိုး�း�အး� နှု�င်းးင်းံမျိုးှနှှင်းး��တိုးဖြခုင်းး�နှှင်းး� မျိုးှတိုး��ံတိုင်းးက်ဒး ��တိုးရေး��သားည်း�စနစး 

ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်း ရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�တုို��တိုွင်းးလူည်း�  လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံမျိုးှ 

ရယ်ူနှု�င်းးခု့�သားည်း။၁၅၇

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍ တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ရရှုရေးစလူးသားည်း� 

အ�က်း�ါအရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး� အလူး�တိုူသားည်း� Asthana နှှင်းး� Jacob တိုု��က်လူည်း�  အုနှိုယ် 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း��ါဝင်းး

လူးရသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�နှှင်းး� သားးဓိက်အခု��ု�တိုု��က်ု� ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး� အမျိုး��ု�အစး� (၄) 

မျိုး��ု� ခုွ့ဖြခုး�ဖြ��း�သားည်း။   

၁)		 ခြပ်ည််နိ�်အချုး�ိ�၏	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�အ�း�လွှာုပ််ပ်ိုင််ချုွင််�မ်းး��

	 (Special	constitutional	status	for	certain	states)	

 အနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရအခု��ု�မျိုးည်းမျိုးု (ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

�ါလူးမျိုးနး၏ အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးး တိုနး�တိုူအ�င်းး�အတိုနး�မျိုးရဘ့ ၎င်းး�တိုု��၏ လူူဦး�ရေးရ 

အခု��ု�အစး�နှှင်းး� က်ု�က်းည်းရေးသားး အမျိုးတိုးရေးနမျိုး�း�က်ု�သားးရရှုဖြခုင်းး�) နှှင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒအရ အခု��ု�မျိုးည်းမျိုးု (ဖြ�ည်းနယ်း အခု��ု�တိုွင်းး အ�ူ�နှှင်းး� အလူ�ံ�စ�ံဥ�ရေးဒဖြ��အးဏားမျိုး�း� 

ရှုဖြခုင်းး�) နှှစးခု�လူ�ံ�က်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။  အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (ဂ�းမျိုးူ�နှှင်းး� က်က်းစမျိုးး�ရး�၊ 

နးဂလူနး�) က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�ရေး���း�ဖြခုင်းး�၊ 

ဇူယ်း�-၆ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (အးသားံ၊ မျိုးဂုါလူဗး၊ �လူး�ူရးနှှင်းး� မျိုးးဇူု�ရမျိုးး) အတိုွက်း အ�ူ� 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ရေးဒသားနှတရအ��းခု���းရေးရ��ု�င်းးရး က်ုစစ 

ရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ �ု�ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း� ရရှုရေးစခု့�သားည်း။ 

သားးအု�ရးအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး� က်းက်ွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးက်ုစစမျိုး�း�သားည်း ရေးဒသားနှတရအစု��ရ 

မျိုး�း�၏ ဦး�စး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်း 

သားည်း အသားးစး�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� လူက်းရေးတိုွ�အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�သားည်း ရှုု�းရေး�ွ� 

နက်းန့သားည်း။ ဥ�မျိုးး- ၁၉၆၇ နယ်းစ�းလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�တို�းဖွဲ့ွ့��ု�င်းးရးအက်းဥ�ရေးဒ (BSF Act) 

အရ BSF တို�းဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုး�း�၏ လူ��းရ�းမျိုး�း�က်ု� စ�ံစမျိုးး�စစးရေး���ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားရေး���း� 

ရေးသားးးလူည်း� နယ်းစ�းလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�တို�းဖွဲ့ွ့� အရးရှုက်ု� မျိုး�ဒုနး�မျိုးုဖြဖွဲ့င်းး�စွ�းစွ့ခုံရသားည်း� အမျိုးု မျိုး�း� 

က်ု� အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းက် စ�ံစမျိုးး�စစးရေး��ခု့�သားည်း။ �ု�သားု��စ�ံစမျိုးး�စစးရေး��မျိုးု 

အရေး�် အုနှိုယ်တိုရး�ရေးတိုးးခု���း (အဖြမျိုးင်းး���ံ�တိုရး�ရှု�ံ�) က်လူည်း� လူက်းခုံခု့�သားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး အုနှိုယ်-�ါက်စစတိုနး �က်း�ံရေးရ�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးသားည်း�က်းလူမျိုး�း�တိုွင်းး ဂ�းမျိုးး� 

နှှင်းး� က်က်းစမျိုးး�ရး� ဖြ�ည်းနယ်းရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွက်းအက်��ု� 

ရှုရေးစခု့�သားည်း� �ါက်စစတိုနးနှှင်းး� ယ်�ံကြက်ည်းမျိုးုတိုည်းရေး�းက်းရေးရ� အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� စတိုင်းး 

နှု�င်းးရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� စည်း�ရှု�ံ�နှု�င်းးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး 

၁၅၇ Dossani, R., & Vijaykumar, S. (2005). Indian federalism and the conduct of foreign policy in 

border states: State participation and central accommodation since 1990. Stanford Journal of 

International Relations, 7.
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ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုသားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ ရေးဒသား�ု�င်းးရး အရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�နှှင်းး� 

တိုစးမျိုး��ု�တိုစးဖွဲ့�ံ �က်းစ�းရေးနသားည်း။ 

၂)		 ခြပ်ည််နိ�်တစ််ချုုချုးင််�အလွှာို�်	ကျေးချုါင််�ကျေး��င််မ်းး��၏	အချုနိ်��ဏ္ဍ	

	 (Role	of	the	Individual	state	leaders)

 အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းတိုစးခု�ခု�သားည်း 

၎င်းး�တိုု��၏ ဖြ�ည်းနယ်းသားး�မျိုး�း�အရေး�် ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး သားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုနှု�င်းး�ါက်      

၎င်းး�၏ သားရေးဘး�း�မျိုး�း�က်ု� ��တိုးရေးဖွဲ့းးရေးဖြ�းကြက်း�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၃ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး��ုစ�းရေးန 

သားည်း� ရေးရ�ု�င်းးနက်းတိုွင်းး တိုံင်းါသားည်းနှှစးဦး�က်ု� သားတိုးဖြဖွဲ့တိုးမျိုးုနှှင်းး� စွ�းစွ့ခုံရသားည်း� အးတိုလူး 

ရေးရတို�းအရးရှုနှှစးဦး�က်ု� ၎င်းး�တိုု��နှု�င်းးင်းံသားု�� ယ်းယ်းဖြ�နးခုွင်းး�ရေး��ခု့�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက်ု� ဖြ�စးတိုင်းးရေးဝဖွဲ့နးခု့�သားည်း။ �ု�က်ုစစအတိုွက်း အရေးရ�ယ်ူရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုဖြ��လူ��းရနး 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အးတိုလူးအစု��ရ 

နှှင်းး� �ု�းတိုု�က်းရင်းး�ု�င်းးခု့�သားည်း။ အးတိုလူးတိုရး�ရှု�ံ�တိုွင်းး စးရင်းးနှု�င်းးရနး စွ�းစွ့ခုံရသားည်း� 

အရးရှုနှှစးဦး�က်ု� အးတိုလူးနှု�င်းးင်းံသားု�� ဖြ�နးလူွ့ရေး��ရနး အးတိုလူးက်းက်ွယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�၏ 

ရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးုက်ု� လူ�စးလူ��ရှုုခု့�သားည်း။ အက်��ု��က်းမျိုးှး ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက် 

ဒ�ံ�က်�ည်းနည်း��ည်း�ုနး�ခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (MICR) သားု�� ဝင်းးရေးရးက်းဖြခုင်းး�အရေး�် အးတိုလူး 

နှု�င်းးင်းံက် က်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း။ ရေးနးက်းဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး ဂူဂ�းရတိုးဖြ�ည်းနယ်း ဝနးကြိုက်း�ခု���း 

သားည်း ဂူဂ�းရတိုးဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� �ုစ�းရေးနရေးသားး ရေးရ�ု�င်းးနက်းတိုစးခု� (Sir Creek) နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ရေး�းင်းးရွက်းရေးန�့ အုနှိုယ်-�ါက်စစတိုနးရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရှုု�းရေး�ွ� 

ရေးစခု့�သားည်း။ �ု�ရေးရ�ု�င်းးနက်းက်ု� �ါက်စစတိုနးနှု�င်းးင်းံအး� လူွ့ရေး��လူု�က်းသားည်း� သားရေးဘးဖြဖွဲ့င်းး� 

ရေးကြက်ဖြင်းးခု့�သားည်း။ နယ်းရေးဖြမျိုးလူွ့အ�းဖြခုင်းး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�ဖြဖွဲ့စး 

ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� �ု�ရေးကြက်ဖြင်းးမျိုးုသားည်း ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�၏ ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးခု�ရှုရေးသားး အရေးဖြဖွဲ့ 

မျိုး�း�က်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးဟုနး�တိုး�လူု�က်းသားက့်�သားု�� ဖြဖွဲ့စးသားွး�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

အ�င်းး�တိုု��တိုွင်းး အးဏားရလူးသားည်း� အစု��ရမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုးတိုူည်းလူ်င်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရးအဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� 

�ု�၍ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးအခု��ု�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း�  သားွယ်းဝု�က်း နှု�င်းးင်းံရေးရ�ကြသားဇူးမျိုး�း� ရှုကြက်သားည်း။ 

၃)		 ညွာနိ််ကျေးပ်ါင််�အစ်ို�ရစ်ွမ်း်�အ��	(Coalition	Dynamics)	 

 ၁၉၉၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�တိုွင်းး အင်းးအး�ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး က်ွနးဂရက်း�ါတိုးက် ��တိုးယ်�တိုးက်� 

�င်းး�ပြီး�း�  ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ� ဦး�ရေးမျိုးး�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး�အတိုူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�နှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�တိုု��တိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး�ဖြ�ည်းနယ်းရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုး 

မျိုး�း�သားည်း �င်းးရှး�လူးသားည်း။ ရေးဒသားတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ ရေးဒသားခုံ 

မျိုး့�နှိရှင်းးမျိုး�း�၏အရေးရ�က်ု� �ု�၍စုတိုးဝင်းးစး�ကြက်ပြီး�း� ဖြ�ည်း ရေး�းင်းးစ�မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအစု��ရ 

အဖွဲ့ွ့�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အခုါ ရေးဒသားနှတရအက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�အတိုွက်း �ု�၍အခုု�င်းးအမျိုးး   
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ရေးဖြ�း�ု�ရေးလူ� ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း� UPA-II  

ညွှှနး�ရေး�ါင်းး� အစု��ရ၏အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး မျိုးဟုးမျိုးုတိုးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� တိုမျိုးး�နးဒူဖြ�ည်းနယ်း 

အရေးဖြခုစု�က်း DMK �ါတိုး သားည်း ၂၀၁၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�လူသားမျိုးဂုလူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�ရေးက်းင်းးစး 

(UNHCR) ၌ သားးရုလူက်�းနှု�င်းးင်းံက်ု� မျိုးရေး�းက်းခုံရနး  UPA-II �ါတိုးက်ု� ဖွဲ့ုအး�ရေး��နှု�င်းးခု့� 

သားည်း။ မျိုးဟုးမျိုးုတိုးကြသားဇူးသားည်း ၂၀၀၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး ည်ုုနှုင်းး�သားည်း� အင်းးဒု�-အရေးမျိုးရုက်နး 

နယ်ူ�က်လူး�ယ်း�စးခု���းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှ �ါဝင်းးခု့� 

သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အဓိုက်မျိုးဟုးမျိုးုတိုးဖြဖွဲ့စးရေးသားး လူက်းဝ့�ါတိုးမျိုး�း�၏ 

က်နး�က်ွက်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� �ု�စးခု���းသားည်း ��က်း�း�လူ�နး��ါ�ဖြဖွဲ့စးခု့�သားည်း။ လူက်းဝ့�ါတိုး 

မျိုး�း�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေး�် ၎င်းး�တိုု��၏ရေး�းက်းခုံမျိုးုက်ု� ရှု�တိုးသားုမျိုးး�သားည်း�အခုါ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း �ါလူးမျိုးနးတိုွင်းး အယ်�ံအကြက်ည်းမျိုးရှုအ�ု�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး BJP �ါတိုး ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� NDA မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအစု��ရအးဏား

ရလူးသားည်း�အခု�နုးမျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ ရေးရ��ွ့ရးတိုွင်းး ဗဟုု�အရေးဖြခုဖြ��ဘက်းသားု�� 

�ု�ယ်ုမျိုးး�လူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - UPA မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး က်နး�က်ွက်းခု့�ရေးသားးး 

လူည်း� NDA မျိုးဟုးမျိုးုတိုးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ရေးဖြမျိုးနယ်းနုမျိုးုတိုး�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူ 

စးခု���းတိုစးခု�က်ု� အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဝနးကြိုက်း�ခု���း မျိုးတိုတမျိုးးဘနးနး�ရးက် ရေး�းက်းခုံခု့� 

သားည်း။ ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရကြသားဇူး��ံ�ရှုုံ�သားွး�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရသားည်း �ု�စးခု���း 

က်ု�ရေး�းက်းခုံရနး သားရေးဘးတိုူခု့�ဖြခုင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။

၄)	 နိ�်စ်ပ််ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	အချုနိ်��ဏ္ဍ	(Role	of	the	Border	States)

 နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်းလူည်း� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါက်ု� ��ံစံအမျိုး��ု�မျိုး��ု� 

ဖြဖွဲ့င်းး� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံ 

မျိုး�း�တိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�တိုူသားူမျိုး�း�ရှုလူ်င်းး ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရစုတိုးဝင်းးစး�မျိုးု 

က်ု� စုတိုးအး��က်းသားနးစွး ဖြ�သားရေးလူ�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - တိုမျိုးး�နးဒူဖြ�ည်းနယ်းသားည်း 

သားုရုလူက်�းနှု�င်းးင်းံရှု တိုမျိုးး�နးဒူလူူမျိုး��ု�မျိုး�း�အရေး�် �က်း�ံမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ၎င်းး�တိုု��၏ 

သားရေးဘး�း�မျိုး�း�က်ု� ��တိုးရေးဖွဲ့းးရေးဖြ�း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ အရေးနးက်း ဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

အဖြခုး�ရေးသားး အရေးရှ�ရေးဖြမျိုးးက်းဘက်းနယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�လူည်း� အုနှိုယ်အရေးရှ�ဘက်း  

နယ်းစ�းတိုစးရေးလူ်းက်းရုှနုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်းရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မူျိုးဝါဒမျိုး�း� 

ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး အလူး�တိုူရေးသားးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှ �ါဝင်းးခု့�ကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရဘက်းက်လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေးတိုးင်းး��ု�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� မျိုးကြက်းခုဏာလူု�က်း 

ရေးလူ�းရေး��ရရေးလူ�ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဂဂ�ါ 

ဖြမျိုးစး�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းက်ု� ခု���း�ု�သားည်း�အခုါ အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းဝနး

ကြိုက်း�ခု���း၏ အက်ူအည်းက်ု�ရယ်ူခု့�သားည်း။ ၂၀၁၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရသားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နှု�င်းးင်းံအကြက်း� တိုး�စတိုး� ရေးရ�ု�င်းးနက်း�ု�င်းးရး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း (Teesta water treaty) က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ရနး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� တိုး��း�နှု�င်းးခု့�သားည်း။ �ု��ဖြ�င်းး �ရး�ူရးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ 

သားည်း အုနှိုယ်-ဘဂ�လူး�ရေးဒ�ရေးဖြမျိုးနယ်းနုမျိုးုတိုး�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းဖြဖွဲ့စးရေးဖြမျိုးးက်းရေးရ� 
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အတိုွက်း ဘဂ�လူး�ရေးဒ�အစု��ရနှှင်းး� အရေးရ��ါရေးသားး �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းရေး��ခု့� 

သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း�သားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�ရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း� �ုရေး�ွ��က်း�ံမျိုးု 

မျိုး�း�က်ု� အခုါအး�ရေးလူ�းးစွး ရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� ခြုံခု�ံင်း�ံကြက်ည်း�လူ်င်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း� အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� �ါဝင်းးလူးကြက်သားည်း။ အုနှိုယ် 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်လူည်း� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရေးသားး ရေးခုတိုးက်းလူအရေးဖြခုအရေးနအရ�းရ�းတိုု�� 

ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ��ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�က်ု� 

ယ်ခုင်းး�က်း �ု�၍အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်း 

မျိုး�း� က်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� တိုု��ခု�့�ခုွင်းး�ဖြ��လူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု�သားု�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ သားရေးဘး�း�မျိုး�း�နှှင်းး� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ခုွင်းး�ဖြ�� 

လူးဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�က် �ါဝင်းးရေး�းင်းး ရွက်းလူး 

နှု�င်းးဖြခုင်းး�သားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� မျိုး�း�စွး�က်းစ�းမျိုးုရှုရေးနပြီး�း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�အလူွနး�နးရေးနသားည်းက်ု� 

သား�ရေးတိုသားန စးတိုမျိုးး�တိုစးခု�၏ ရေးတိုွ�ရှုခု�က်းမျိုး�း�က် မျိုးး�ရေးမျိုးးင်းး��ု��ဖြ��း�သားည်း။ 

အ�ု��ါစးတိုမျိုးး�သားည်း က်ဏ္ဍ (၄) ခု�တိုွင်းး သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း �က်း�ံရေးရ�အရေး�်  �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးု မျိုး�း�က်ု� ရေး�ွ�ရေးနှွ�တိုင်းးဖြ� 

�း�သားည်း။ ၎င်းး�တိုု��က်ု� က်ဏ္ဍတိုစးခု�ခု�င်းး�အလူု�က်း အက်�ဉ်း�ခု��ံ�ရေးဖွဲ့းးဖြ�သားွး��ါမျိုးည်း။၁၅၈   

၁)		 စ်း�ပ်ွ��ကျေးရ��ိုင််ရ�	��်��ကျေးရ�မ်းး��	(Economic	Relations)

 နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� အပြီး�ု�င်းးအ�ု�င်းး�ွ့ရေး�းင်းးရးတိုွင်းး ဝနးကြိုက်း�ခု���း�ါတိုး 

အ��းခု���းသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ�ံမျိုးှ အက်ူအည်း�ု�ရကြက်သားည်း။ 

ဥ�မျိုးး- UPA II အစု��ရ လူက်း�က်း (၂၀၀၉-၂၀၁၃) တိုွင်းး UPA �ါတိုးအ��းခု���းသားည်း� 

အနးဒရး�ရးဒက်းဖြ�ည်းနယ်းသားည်း သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးနှှင်းး�လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ��ု�င်းးရး

စု��ရုမျိုးးခု�က်းမျိုး�း�ရှုရေးသားးးလူည်း� ဘက်းစ�ံ�ည်းရေးဖြမျိုးးင်းး�စးမျိုးံက်နး�တိုစးခု� တိုည်းရေး�းက်းရနး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အလူ�င်းးစလုူ�ခုွင်းး�ဖြ��ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး လူူမျိုး��ု�စ�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� 

သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စု��ရုမျိုးးစရးမျိုး�း�က်ု�အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ပြီး�း� UPA အစု��ရသားည်း 

အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးအ��းခု���းသားည်း� ဓိးတိုးသားတိုတ�ကြွက်ယ်းဝရေးသားး အု�ဒးရှးဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး 

ရေးတိုးင်းးက်ု�ရး�ယ်း� စတိုး���တိုးလူ��းရေးရ�က်�မျိုးပဏားနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုနးအရေးဖြခုစု�က်းဓိးတိုးသားတိုတ� 

က်�မျိုးပဏားတိုု��၏ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုက်ု� တိုး��း�ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၂၀၁၄ ခု�နှှစးရေးနးက်း�ု�င်းး� 

NDA အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းးလူည်း� �ု�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုက်ု� ခုွင်းး�ဖြ��ရေး��ရနး အု�ဒးရှး 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက် ��းမျိုးံရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�ရေးသားးးလူည်း�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် လူ�စးလူ�� 

၁၅၈ Sharma, C. K., Destradi, S., & Plagemann, J. (2020). Partisan federalism and subnational 

governments’ international engagements: Insights from India. Publius: The Journal of Federalism, 

50(4), 566-592. https://academic.oup.com/publius/article-pdf/50/4/566/33885784/pjaa017.pdf



129

ရှုုခု့�ဖြ�နးသားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး အ�ု��ါက်�မျိုးပဏားမျိုး�း�သားည်း အု�ဒးရှးဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရင်းး�

နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးည်း�အစးအစဉ်းတိုွင်းး မျိုး�ါဝင်းးရေးတိုး�ရေး�။ 

 ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်း�အက်ူအည်း 

မျိုး�း�က်ု� ရယ်ူဖြခုင်းး�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဘဏ္ဍးရေးရ��ု�င်းးရး မျိုးူရေးဘးင်းးတိုစးခု� (MTFRF) 

ခု�မျိုးှတိုး�း�သားည်း။ �ု�မျိုးူရေးဘးင်းးအရ ဘဏ္ဍးရေးရ��ု�င်းးရး စည်း�က်မျိုးး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� လူု�က်း 

နးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးှသားးလူ်င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�င်းး�အက်ူအည်းမျိုး�း�က်ု� ရယ်ူနှု�င်းး 

သားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံရေးရ��ု�င်းးရး ဦး�စး�ရေး��စနစးသားည်း �က်းလူက်း ရှင်းးသားနးရေးန�့ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အနးဒရး�ရးဒက်း ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း MTFRF မျိုးူရေးဘးင်းး�ု�င်းးရး 

စည်း�က်မျိုးး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� လူု�က်းနးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု အး�နည်း�ခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၂၀၀၃ ခု�နှှစး 

တိုွင်းး ဖြ�ည်း�ရေးခု��ရေးင်းွ က်နးရေးဒ်လူး ၃၀၀ မျိုးးလူ�ကံ်ု� လူက်းခုံရယ်ူရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် ခုွင်းး�ဖြ��ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး MTFRF မျိုးူရေးဘးင်းး�ု�င်းးရး စည်း�က်မျိုးး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

လူု�က်းနးမျိုးုမျိုးရှုဟုူသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အတိုု�က်း 

အခုံ�ါတိုးအ��းခု���းသားည်း� က်နးနးတိုးက်းဖြ�ည်းနယ်းက် က်မျိုးား�ဘဏား�ံမျိုးှ က်နးရေးဒ်လူး 

၂၀၀ မျိုးးလူ� ံရေးခု��ရေးင်းွရယ်ူမျိုးုအရေး�် က်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း။ 

 နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး�သားု�� ဝင်းးရေးရးက်းလူးမျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း �က်း�ံရေးရ�အရေး�် �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးု ရှုသားက့်�သားု�� 

ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားု�� သားွး�ရေးရးက်းရသားည်း�  ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�ါဝင်းး ရေး�းင်းး  

ရွက်းမျိုးုမျိုး�း�အရေး�်တိုွင်းးလူည်း� �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဘးရေးဂ��း�ါတိုး 

ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ� 

အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးအ��းခု���းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု� (ဥ�မျိုးး - 

အရေးနးက်းဘနးရေးဂါ၊ က်းရလူးလူးနှှင်းး� က်နးနးတိုးဟုး) ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး �ါဝင်းး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�  ဟုနး�တိုး�ခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးနးက်းဘနးရေးဂါ 

ဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံခုရး�စဉ်းက်ု� MEA က် ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်း (clearance) မျိုးရေး��ခု့�ရေး�။ 

အလူး�တိုူ က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်း၏ ခုရး�သားွး�လူးရေးရ� ဝနးကြိုက်း�နှှင်းး� က်နးနးတိုးဟုး 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ အလူတိုးစး�နှှင်းး� အကြိုက်း�စး�လူ��းင်းနး�မျိုး�း��ု�င်းးရးဝနးကြိုက်း�တုို��၏ တိုရှု�တိုးဖြ�ည်း 

ခုရး�စဉ်းက်ု�လူည်း� ခုွင်းး�မျိုးဖြ��ခု့�ရေး�။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� အးဏားရ�ါတိုးနှှင်းး� 

�က်းစ�းမျိုးုရှုရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - မျိုးးဒရး �ရးဒက်း၊ မျိုးဟုးရးရှ�ရး၊ ဂူဂ�း 

ရတိုးနှှင်းး� အနးဒါ�ရးဒက်း) ၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�က် သားွး�သားည်း� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံ ခုရး�စဉ်း 

မျိုး�း�က်ု� အုနှိုယ်-တိုရှု�တိုး�က်း�ံရေးရ�တိုင်းး�မျိုးးမျိုးုရှုသားည်း� �ု�စဉ်းက်းလူမျိုး�း�၌�င်းး ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ� အစု��ရက် အင်းးတိုု�က်းအး�တိုု�က်း အး�ရေး��ခု့�သားည်း။ 

၂)	 လွှာု�ခြုံချု��ကျေးရ��ိစ်စမ်းး��နှှင််�	အခြင်င််�ပ်ွ��မ်းုကျေးခြဖွဲ့ရှင််�ခြချုင််�	

	 (Security	Affairs	and	Conflict	Resolution)  

 လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� �တိုးသားက်းလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း “အမျိုး��ု�သားး�အက်��ု� 

စး��ွး�” အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုက်ု� တိုး��း�ရေးလူ�ရှု 
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သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ��ု�င်းးရး 

ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မုျိုး�နှု�င်းးရနး အခုါအး�ရေးလူ�းးစွး ကြိုက်ု���မျိုးး�ကြက်သားည်း။ 

၂၀၀၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး UPA ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ သားည်း အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

နယူ်�က်လူး�ယ်း�စးခု���းခု���း�ု�ရနး ရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�မုျိုးအရေး�် ဘးရေးဂ��း�ါတိုးဝင်းး ဂူဂ�းရတိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းက် စတိုင်းးရေးဝဖွဲ့နးပြီး�း�ရေးဖြ�း�ု�ပြီး�း�ရေးနးက်း အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း� 

လူည်း� �ု�စးခု���းခု���း�ု�မျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ရေးဝဖွဲ့နးရေးဖြ�း�ု�ခု့�သားည်း။ အဖြခုး��ါတိုးတိုစးခု� 

က်လူည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ရေး�းက်းခုံမျိုးုက်ု� ရှု�တိုးသားုမျိုးး�လူု�က်းသားည်း�အခုါ �ု�စးခု���းသားည်း ဖွဲ့�က်း 

သားုမျိုးး�ရလူ�နး��ါ�အ�ု ဖြဖွဲ့စးသားွး�ခု့�သားည်း။ 

 ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��အရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်းသားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ 

နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း�ခု���း�ု�သားည်း� နှှစးနုှ�င်းးငံ်းစးခု���းမျိုး�း�တွိုင်းးလူည်း� ၎င်းး� 

တိုု���ါဝင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� အခုါအး�ရေးလူ�းးစွး ရေးတိုးင်းး��ု�လူးခု့�သားည်း။ အခု��ု�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���း ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ဖြခုင်းး��ု�င်းးရး 

လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�တိုု��နှှင်းး�တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနးနှှင်းး� ၎င်းး�တိုု�� အး��ါဝင်းးခုွင်းး�ရေး��ရနး 

ရေးတိုးင်းး��ု�ရေးလူ�ရှုရေးသားးးလူည်း� �ု�ရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးုအရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ တို�ံ�ဖြ�နး 

မျိုးုသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�အးဏားရ�ါတိုး သားု��မျိုးဟု�တိုး ညွှွနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအရေး�် 

ဖြ�ည်းနယ်းနှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ကြသားဇူးရေးည်းင်းး�မျိုးုအရေး�် မျိုးူတိုည်းရေးန�ါသားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�အးဏားရသားည်း� ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ 

သားည်း အုနှိုယ်-ဘဂ�လူး�ရေးဒ� ရေးရ�ု�င်းးနက်း�ု�င်းးရး  ဖြ�ဿနးက်ု� ရးသားက်း�နးရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းး 

ရနး အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းအး� တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ခု�ဉ်း�က်�းခု့�သားည်း။  

အုနှိုယ်မျိုးှ ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နှု�င်းးင်းံသားု�� စး��င်းး�သားည်း�ဂဂ�ါဖြမျိုးစး၏ ရေးရအရင်းး�အဖြမျိုးစးခုွ့ရေးဝသား�ံ�စွ့မျိုးု

�ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုက်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးရနး အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်း ဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း 

ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နှု�င်းးင်းံသားု�� သားွး�ရေးရးက်းခ့ု�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း �ု�စဉ်းက် ညွှှနး�

ရေး�ါင်းး�အစု��ရ�ါတိုးဝင်းးဖြဖွဲ့စးရေးသားး အရေးနးက်း ဘနးရေးဂါ ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းက်ု� ဂဂ�ါဖြမျိုးစး 

ရေးရ ခုွ့ရေးဝသား�ံ�စွ့ရေးရ��ု�င်းးရး အုနှိုယ်-ဘဂ�လူး�ရေးဒ�ရေး�ွ�ရေးနှွ��ွ့က်ု� ဦး�ရေး�းင်းးခုွင်းး�က်ု� 

အဖြ�ည်း�အဝရေး��ခု့�သားည်း။ ဂဂ�ါဖြမျိုးစးရေးရ�ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���းက်ု� ခု���း�ု�နှု�င်းးခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

�ု�ခု�ဉ်း�က်�းမျိုးုရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ရေးနးက်း��း�ယ်းနှှစးအကြက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်း

ရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�ညွှှနးရေး�ါင်းး�အစု��ရသားစး အးဏားရလူးပြီး�း� အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်း 

ဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးဝင်းးဖြဖွဲ့စးခု�နုး၌ အုနှိုယ်နှှင်းး� ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နုှ�င်းးငံ်း 

အကြက်း� တိုး�စတိုး�ဖြမျိုးစးရေးရခ့ွုရေးဝသား��ံစ့ွမုျိုး�ု�င်းးရး သားရေးဘးတူိုစးခု���းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက်ု� အဖြဖွဲ့စးသားရေးဘးမျိုး်သားး ရေး�ွ�ရေးနှွ�တိုင်းးဖြ� 

ခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၂၀၀၉ နှှင်းး� ၂၀၁၁ ခု�နှှစးအတိုွင်းး ဖြ��လူ��းသားည်း� �ု�စးခု���းနှှင်းး��ု�င်းး 

ရေးသားး ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း တိုု��တိုက်းမျိုးုတိုစးစ�ံတိုစးရး မျိုးရှုခု့�ရေး�။ 

၃)	 ဇူး�တိသုင််ည်�	�ဏ္ဍ	(the	Identity	Dimension)	

 ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�ရှု လူူမျိုး��ု�စ�အခု��ု�နှှင်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� 

လူူမျိုး��ု�စ��ု�င်းးရး ဇူးတိုုသားင်းးည်း (Identity) တိုူည်းမျိုးုရှု�ါက် ဇူးတိုသားင်းးည်းနှု�င်းးင်းံရေးရ� 
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(Identity politics) သားည်း ၎င်းး�တိုု�� အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

�ု�သားု��ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ� �ါတိုး/ဖြ�ည်းနယ်းအရေးဖြခုစု�က်း 

နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုး အခု�င်းး�ခု�င်းး�ပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း� ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - တိုမျိုးး�နးဒူ 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးနှှစးခု� (AIADMK နှှင်းး�DMK) သားည်း အးဏားရရှု 

ရေးရ�အတိုွက်း တိုးမျိုးး�လူူမျိုး��ု�ဇူးတိုုသားည်းက်ု� နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရ အသား�ံ�ခု�က်း ပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးခု့�ကြက် 

သားည်း။ DMK အစု��ရသားည်း ခုွ့�ွက်းရေးရ�တိုမျိုးး�က်�း�သားူ��နးအဖွဲ့ွ့� (LTTE)နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး� 

ကြံကံ်စည်းမုျိုးမျိုး�း�ဖြ��လူ��းရေးနသားည်းဟူုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ၁၉၉၁ ခု�နှှစးတွိုင်းး တိုမျိုးး� 

နးဒူဖြ�ည်းနယ်း၏ DMK အစု��ရက်ု�ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�ပြီး�း� သားမျိုးမတိုအ��းခု���းရေးရ� (Presidential 

Rule) က်�င်းး�သား�ံ�ရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� AIADMK �ါတိုးက် စည်း�ရှု�ံ�နှု�င်းးခု့�သားည်း။  

သားု��ရေးသားးး ၁၉၉၆ နှှင်းး� ၂၀၀၁ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� DMK အစု��ရက်ု� ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�ရနး AIADMK 

�ါတိုး၏ကြိုကု်���မျိုးး�မုျိုးမှျိုးး မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးခ့ု�ရေး�။ အရေးကြက်းင်းး�မှျိုးး DMK �ါတိုးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�င်းး� ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��၏ မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးလူးရေးသားး

ရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားုရးလူက်�းအစု��ရက် တိုမျိုးး�သားူ��နးအဖွဲ့ွ့�က်ု� ၂၀၀၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

စစး�င်းးရေးရ�စတိုင်းးပြီး�း� ၂၀၀၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး ရေးအးင်းးနှု�င်းးခု့�သားည်း� က်းလူအတိုွင်းး� တိုမျိုးး�နးဒူ� 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး အးဏားရရှုသားည်း DMK သားည်း တိုမျိုးး� က်�း�သားူ��နးအရေးရ�က်ု� စးနးမျိုးု 

ရှုရေးသားးးလူည်း� သားုရးလူက်�းအစု��ရ၏လူ��းရ�းအရေး�် တိုုတိုးတို�ုတိုး အး�ရေး��ရေးနသားည်း� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒက်ု� ကြိုက်း�ကြိုက်း�မျိုးး�မျိုးး��ုခုု�က်းရေးအးင်းး မျိုးဖြ��လူ��းခု့�ရေး�။ 

သားု��ရေးသားးး ဝနးကြိုက်း�ခု���းအးဏားဖြ�နးရလုူ�သားည်း� အတိုု�က်းအခုံ AIADMK �ါတိုးရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းး 

သားည်း  သားးရုလူက်�းနှု�င်းးင်းံ၏ စစး�င်းးရေးရ�က်ု� အဖြ�င်းး�အ�နးရှုု�းခု�ရေးဖြ�း�ု�ခု့�သားည်း။ 

 သားးရးလူက်�းနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးပြီး�း���ံ�သားွး�ပြီး�း�ရေးနးက်း သားးရလူက်�းအစု��ရ၏ စစး 

ရးဇူဝတိုးမျိုးု က်���လူွနးမျိုးုအရေး�် စ�ံစမျိုးး�စစးရေး��မျိုးုဖြ��လူ��းလူးသားည်း�အခုါ AIADMK နှှင်းး� 

DMK နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးတိုု��သားည်း သားးရုလူက်�းတိုမျိုးး�မျိုး�း�အရေး�် စးနးမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

��းမျိုးံပြီး�ု�င်းး�ု�င်းးကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးဖြဖွဲ့စးခု့�စဉ်း၌ သားးရး 

လူက်�းအစု��ရက်ု� ရှုု�းခု�ရေးကြက်းင်းး�ဖြ�သားသားည်း�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဝနးကြိုက်း�ခု���းက်ု� သားးရု 

လူက်�းနှု�င်းးင်းံ၌ က်�င်းး��သားည်း� ဓိနသားဟုးယ်အစု��ရအကြိုက်း�အက့်မျိုး�း� အစည်း�အရေးဝ�သားု�� 

မျိုးတိုက်းရေးရးက်းရနး DMK �ါတိုးသားည်း တိုး��း�နှု�င်းးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��၏ အ�ု��ါလူု�က်းရေးလူ�းမျိုးုသားည်း DMK �ါတိုးအတိုွက်း မျိုးလူ�ံရေးလူးက်းရေး�။ သားးရု 

လူက်�းအစု��ရ၏ ရးဇူဝတိုးမျိုးုက်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစ�ံစမျိုးး�စစးရေး��မျိုးုဖြ��လူ��းရနးနှှင်းး� က်�လူ 

သားမျိုးမဂုလူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�ရေးက်းင်းးစး (UNHRC) ၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းတိုွင်းး “လူူမျိုး��ု�တို�နး� သားတိုး 

ဖြဖွဲ့တိုးမုျိုး (genocide)” အဖြဖွဲ့စးသားတိုးမှျိုးတိုးရနး ရေးတိုးင်းး��ု�မုျိုးနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် အရေးလူ�မျိုး�း�ဟု��ု�က်း DMK �ါတိုး သားည်း UPA II ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ညွှှနး�

ရေး�ါင်းး�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�မျိုးှနှ�တိုး�ွက်းခု့�သားည်း။ ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရအဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြဖွဲ့စးခ့ု�ရေးသားး DMK 

�ါတိုး ၏ ဖွဲ့ုအး�မျိုးရှုရေးတိုး�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်အစု��ရသားည်း UNHCR ၏ 

��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းတိုွင်းး မျိုး့�ည်း�ဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��ရေးတိုး�ရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဇူးတိုုသားင်းးည်းအး�ပြီး�ု�င်းးမျိုးု 

ရှုခု့�သားည်း တိုမျိုးး�နးဒူဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ အကြက်း��က်း�ံရေးရ� 

သားည်း အုနှိုယ်-သားးရုလူက်�း�က်း�ံရေးရ�အရေး�် မျိုး�း�စွးသားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုခု့�သားည်း။ 
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၄)	 ခြပ်ည််ပ်ကျေးရ��်အိနှိိ�လွှားမ်းး�ိ�မ်းး���ဏ္ဍ	(The	Diaspora	Dimension)	

 လူွတိုးလူ�းရေးရ�ပြီး�း�ရေးနးက်းတိုွင်းး အုနှိုယ်အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ 

ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ကြက်း�ရေးနရေးရ�အရေးဖြခုခုံမျိုးူက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။ 

ဖြ�ည်း�ရေးရးက်းအုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�က်ု� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ သားု��မျိုးဟု�တိုး ၎င်းး�တိုု��၏ မျိုးူလူဌားရေးန 

ဖြဖွဲ့စးရေးသားး အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုက်ု� အး�ရေး��ခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေး�။ 

သားု��ရေးသားးး စး��ွး�ရေးရ�ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ��ါတိုးမျိုး�း� ဦး�ရေးမျိုးး�လူးမျိုးု 

ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်း�ရေးရးက်းအုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�အမျိုး�း�အဖြ�း�ရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး� 

တိုု��၏ ဖြ�ည်း�ရေးရးက်းအုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�တိုု��နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်း ဇူးတိုုအုနှိုယ်လူူမျိုး��ု� (၅) သားနး�နး��ါ�သားည်း က်မျိုးားတိုဝှနး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

တိုွင်းး ရေးရးက်းရှုရေးနကြက်သားည်း။၁၅၉ က်ရး လူးဖြ�ည်းနယ်းစး��ွး�ရေးရ�သားည်း �င်းးလူယ်းရေးက်ွ� 

ရေးဒသားနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� (Gulf countries) အ�ါအဝင်းး အဖြခုး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� 

တိုွင်းး အရေးဖြခုခု� သားု��မျိုးဟု�တိုး အလူ��းလူ��းက်ု�င်းးသားည်း� က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းသားး�မျိုး�း�က်ု� 

အဓုိက်မှျိုးးခုု�အး��း�သားည်း။ �ု�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�တွိုင်းး ရေးက်းင်းးစစးဝနးရှု��ံမျိုး�း�ဖွွဲ့င်းး�လူစးရနး လုူ�အ�း 

လူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� UPA ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရလူက်း�က်း ၂၀၀၄ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရက် ဖြ�ည်း�ရေးရးက်း အုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရး 

ဝနးကြိုက်း�ဌားန (Minister of Oversea Indian Affairs) တိုစးခု��း�ရှုရနး အကြံက်ံဖြ�� 

သားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် လူက်းခုံခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဘးရေးဂ��းအစု��ရလူက်း 

�က်း ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်ရးလူးအစု��ရက် က်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း�ကြက်း�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�ဌားနက်ု� MEA၁၆၀ နှှင်းး� ရေး�ါင်းး�စည်း�လူု�က်းလူု�က်းသားည်း။ �ု� ရေး�ါင်းး� 

စည်း�မျိုးုက်ု� က်းရးလူးဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး အးဏားရလူးသားည်း� အတိုု�င်းးအခုံ�ါတိုးဝနးကြိုက်း�ခု���း 

က် ��းမျိုးံက်နး�က်ွက်းခု့�သားည်း။ 

 ဖြ�ည်း�ရေးရးက်းအုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�မျိုး�း��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံရေးရ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း 

�က်း�ံရေးရ�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းရှုသားည်း� ရေးနးက်းဥ�မျိုးးတိုစးခု�မျိုးှး ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

ရးဂ�းစသားနး ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း ဗးဇူး�ု�င်းးရးစည်း�က်မျိုးး�ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုဖြဖွဲ့င်းး� 

က်ူဝုတိုးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖွဲ့မျိုးး��း�ခုံရရေးသားး အုနှိုယ်လူူမျိုး��ု�မျိုး�း� အဖြမျိုးနးလူှတိုးရေးဖြမျိုးးက်းရေးရ� 

အတိုွက်း ကြက်း�ဝင်းးရေး��ရနး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း��ံ စးရေးရ� 

ရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�သားည်း။ ရးဂ�းစသားနးဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း�တိုု��သားည်း �ါတိုးတိုစးခု�တိုည်း�က်လူးသားဖြဖွဲ့င်းး� �ု�ရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးု 

၁၅၉ Tewari, F., & Pant, H. V. (2016). Paradiplomacy and India: Growing role of states in foreign 

policy. Observer Research Foundation, Delhi. https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/01/12/

paradiplomacy-and-india-the-growing-role-of-states-in-foreign-policy/#

၁၆၀ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ ဖြ�င်းး�ရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း�ဌားန (Ministry of External Affairs of India – MEA) သားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�က်ု� �ုနး�သားုမျိုးး��း�ရှုရနးတိုးဝနးရှုရေးသားး အစု��ရရေးအဂ�င်းးစးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အနှိုယ် 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� MEA ၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�မျိုးှ ရေးစးင်းး�ကြက်ည်း�ရနးရည်းရွယ်းခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� 

အုနှိုယ်�ါလူးမျိုးနး၏ �ါလူးမျိုးနးအမျိုးတိုးအခု��ု�ဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးရေးသားး ဖြ�င်းး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး �ါလူးမျိုးနးအပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုး (The 

Parliamentary Standing Committee on External Affairs) က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း။
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က်ု� အလူွယ်းတိုက်ူ ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��ခု့�သားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ၂၀၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ယ်ူရေးအအး� 

နှု�င်းးင်းံ၊ ရှး�ဂ�းရေးဒသားတိုွင်းး ရေး�းင်းးက်�သားည်း� က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းသားး�အက်�ဉ်း�သားး�မျိုး�း�

အး�  လူှတိုးရေး��ရေးရ�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးဝင်းး က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း� 

ခု���းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအကူ်အည်းကု်�မျိုးယူ်ဘ့  ရှး�ဂ�း�ူလူတိုနးကု်� က်ရးလူး 

ဖြ�ည်းနယ်းသုား�� လူးရေးရးက်းလူည်း�တိုးရနးဖုွဲ့တိုးကြက်း�ခ့ု�သားည်း။ ရှး�ဂ�း�ူတိုနးက် က်ရးလူး 

အက်�ဉ်း�သားး� (၁၄၉ )ဦး�က်ု� လူွတိုးရေး��လူု�က်းရေးကြက်းင်းး�ရေးကြက်ဖြင်းးသားည်း�အခုါမျိုးှသားး ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ယ်င်းး�က်ုစစသားတိုင်းး���တိုးဖြ�နးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးခု့�သားည်း။ သားတိုင်းး���တိုး 

ဖြ�နးရးတိုွင်းးလူည်း� က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ အရေးရ��ါရေးသားး အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု�  

�ည်း�သားွင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုခု့�ရေး�။ 

အ�က်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�ရေးသားး က်ဏ္ဍ (၄) ခု�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး သားံမျိုးတိုနး�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��၏ �က်း�ံရေးရ�သားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုမျိုး�း�

ရှုရေးနရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း� အစု��ရ (�ါတိုးစ�ံညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ 

သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုစး�ါတိုးကြိုက်း�စု��သားည်း�အစု��ရ) သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး မျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍရှုဖြခုင်းး�က်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��သားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး�� 

သားည်း� အစု��ရဖြဖွဲ့စးသားည်း�တုို�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�တွိုင်းး အးဏားရသားည်း�အစု��ရမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ �ါတိုး သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးဝင်းးမျိုးဟု�တိုးဘ့ အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးဝင်းးဖြဖွဲ့စးရေးနလူ်င်းး 

ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ အး�ရေး��မျိုးုမျိုးရသားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ တိုး��း�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးကြံက်�ံ 

ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ အလူး�တိုူ ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း��ါတိုးသားည်း ဖြ�ည်း ရေး�းင်းးစ� 

အ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း�အစု��ရ၏ မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးဖြဖွဲ့စးလူ်င်းး ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရသားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း�အရေးန�း�မျိုး�း� ရှုနှု�င်းး 

သားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ 

�ု�င်းးရးရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� လူု�က်းရေးလူ�းရေး��ရသားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� ခုွင်းး�ဖြ��ရေး��ရသားည်း� အရေးဖြခုအရေးနမျိုး��ု�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးရနှု�င်းးသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�သားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း 

�က်း�ံရေးရ�အရေး�် မျိုး�း�စွးလူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုရှုရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။  

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�နှှင််�	စ်ပ််လွှားဉ််�၍	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��	

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အလူ�ံ�စ�ံနး��ါ�အ�းနှှင်းး��း�ရေးသားးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုးရုှသားည်းကု်� ရေးတွို�ရသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

�ါလူးမျိုးနး) က်သားးဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�ကြက်ည်း�လူ်င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�အကြက်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ� အ�ါအဝင်းးပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�ရးအမျိုး�း�စ��ါဝင်းးသားည်း။ (ဇူယ်း� - ၄ ရှုု) 
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�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ု� “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံရသားည်း�က်ုစစရ�းအး�လူ�ံ�” 

ဟု� ဖွဲ့ွင်းး��ု��း�သားဖြဖွဲ့င်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� လူက်းဝါ�ကြိုက်း�အ��းခုွင်းး� ရေး���း�သားည်း။ 

ဇူး���	(၄)	အိနှိိ�ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုအစ်ို�ရ၏	နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�မ်းး���ိုင််ရ�	ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�	

(မျိုးှတိုးခု�က်း။ အုနှိုယ်ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ ��ဒးမျိုး ၂၄၆ တိုွင်းး ရည်းညွှှနး��း�ရေးသားး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒဖြ�� စးရင်းး�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အရေးကြက်းင်းး�အရးအခု��ု�  

နံ�ါတိုးစဉ်းနှှင်းး�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။)

စ်ဉ်် အကျေးကြား��င််�အရ�

၁၀ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံရသားည်း� က်ုစစမျိုး�း�အး�လူ�ံ�၊

၁၁ သားံတိုမျိုးနး၊ ရေးက်းင်းးစစးနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးု၊

၁၃ နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်းမျိုး�း�၊ အသားင်းး�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�ရေးသားး အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး�            

�ု� နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့မျိုး�း�တိုွင်းး ခု�မျိုးှတိုးရေးသားး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�၊ 

၁၄ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု���း�ု�သားည်း� သားရေးဘး 

တိုူည်းမျိုးုမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�၊ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးကြက်ဖြင်းးစးတိုမျိုးး�မျိုး�းက်ု� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�၊ 

၁၆ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်း၊

၃၇ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးခု��ရေးင်းွမျိုး�း�၊

၄၁ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ အရေးက်းက်းခုွနး 

နယ်းနုမျိုးုတိုးအတိုွင်းး� သားွင်းး�က်�နး�ု��က်�နး၊ အရေးက်းက်းခုွနးနယ်းနုမျိုးုတိုးမျိုး�း�က်ု� သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး�၊ 

၄၂ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�၊ 

ရင်းး�ဖြမျိုးစး : https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S7.pdf 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အဖြခုး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နည်း�တိုူ နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ုစစက်ု�လူည်း� လူက်းဝါ�ကြိုက်း�အ��းက်း စးမျိုးံအ��းခု���းလူးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး အုနှိုယ် 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရဦး�ရေးမျိုးး�လူးခု�နုးနှှင်းး� မျိုးရေးရှ�မျိုးရေးနှှးင်းး�က်းလူတိုွင်းး စတိုင်းးခု့�သားည်း� 

စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုသားည်း  ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံ တိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးစလူးဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး �ါဝင်းးလူးရေးရ�အတိုွက်း အး� 

ရေး��ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� အး�စု�က်းရေး�းင်းးရွက်းလူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- အုနှိုယ်အစု��ရသားည်း အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံ 

မျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ) နှှင်းး� �ုစ�းရေးနသားည်း� အုနှိုယ်နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�က်ု� နယ်းစ�းရေးစ��မျိုး�း� (Border Haats) ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးရ အး�ရေး��လူးသားည်း။ ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုးှး 

အစဉ်းအလူးအရရှုရေးနရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ�လူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�တိုစးရေးလူ်းက်း နယ်းစ�း က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရးဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုတိုု��က်ု� အး�ရေး��ရနးဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၆၁    

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အ�ု��ါက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု� အက်��ု�ဖြဖွဲ့စး�ွနး� 

၁၆၁ Tewari, F. (2017). Paradiplomacy in India: Evolution and operationalisation. ORF India. https://

www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/08/ORF_OccasionalPaper_119_Paradiplomacy.pdf 
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ရေးရ�အတိုွက်း က်ူည်း�ံ��ု��ခု့�သားည်း။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းမျိုးုအတွိုက်း ၁၉၉၀ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ 

က်မျိုးား�ဘဏားသားည်း အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�အး� ရေးခု��ရေးင်းွမျိုး�း���တိုးရေး��ခု့�သားည်း။ �ု�သားု��ရေးခု��ရေးင်းွ 

��တိုးရေး��ရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေးခု��ရေးင်းွမျိုး�း�အတိုွက်း အးမျိုးခုံရေး��သားူ 

အဖြဖွဲ့စး က်ူည်း�ံ��ု��ရေး��ခု့�သားည်း။၁၆၂

�ု��အဖြ�င်းး ၁၉၉၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး အုနှိုယ် 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းးတိုင်းးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (India Trade Promotion Organization) က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�တိုည်း 

ရေး�းင်းးပြီး�း�ရေးနးက်း အနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးမျိုး�း�နှှင်းး� အဓိုက်က်�ရေးသားးပြီးမျိုးု��မျိုး�း�တိုွင်းး 

ရေးဒသားတိုွင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးရနး အး�ရေး��ခု့�သားည်း။၁၆၃ အ�ု��ါက်�နးသားွယ်း

ရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�နှှင်းး� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ကြက်း��က်း�ံရေးရ� �ု�ရှုလူး 

ပြီး�း� နှှစးဘက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���း (bilateral agreements) ခု���း�ု�မျိုးု �ု�ရှုလူးသားည်း။  �ု��အဖြ�င်းး  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�သားည်း�ဖြဖွဲ့စးစဉ်း 

တိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�လူးသားည်း။ က်မျိုးား�က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

အဖွဲ့ွ့� (WTO) နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားးက်ုစစမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� WTO က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းး 

သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား၊ ဥ�မျိုးး - စု�က်း���ု�ရေးရ�) �ုရေးရးက်းစွး ည်ုုနှုင်းး�နှု�င်းးရနး 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�တိုွင်းး WTO �ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း� (WTO cells) 

ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးပြီး�း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�အရးရှုမျိုး�း� ခုနး�အ�းရနး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး အး�လူ�ံ�က်ု� အကြံက်ံဖြ��ခု့�သားည်း။ �ု�အကြံက်ံဖြ��ခု�က်းနှှင်းး�အည်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု� 

သားည်း WTO �ု�င်းးရးက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရှု�ံ�မျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးလူးကြက်သားည်း။၁၆၄

�ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍသားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုနှှင်းး� အး�ရေး��မျိုးုတိုု��အရေး�် မျိုးူတိုည်းရေးနသားည်း။ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းရေးရ�ရးတိုွင်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်ူည်း�ံ��ု�� 

မျိုးု အစးအမျိုးံမျိုး�း�က်ု�ရေးအးက်းတိုွင်းး �က်းလူက်းရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

နှိုင််င်�တ���ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�တွင််	ခြပ်ည််နိ�်၏	ပ်ါ�င််ကျေး��င််ရွ�်မ်းုမ်းး��

အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံစတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း� အခု�နုးနှှင်းး� ၁၉၈၀ �ယ်း 

စ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုု��ခု�့�မျိုးုက်ု�  အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး�သားး ရေး�းင်းးရွက်းပြီး�း� 

သားွင်းး�က်�နးအစး��ု��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖွဲ့ူလူ�ံရေးရ�က်ု�သားး အဓိုက်�း�ခု့�သားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသွားယ်း 

ရေးရ�စနစးမှျိုးးလူည်း� ဗဟုု��ုနး�ခု���းမုျိုးဖြမုျိုးင်းး�မျိုးး�ပြီး�း� ခွုင်းး�ဖြ��ခု�က်းရယူ်ရသားည်း� လူ��း���ံလူ��းနည်း�မျိုး�း� 

၁၆၂ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ��ဒးမျိုး ၂၉၃ အရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံနယ်းနုမျိုးုတိုးအတိုွင်းး�သားး 

တိုု�က်းရှုု�က်း ရေးင်းွရေးခု��ယ်ူ�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးခု��ရေးင်းွမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အးမျိုးခုံခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး�သားး ရေးခု��ယ်ူ 

�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ 
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အလူွနးရှုု�းရေး�ွ�မျိုး�း�ဖြ�း�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�သားည်း အုနှိုယ်ရေးစ��က်ွက်းတိုွင်းး ကြိုက်း�ကြိုက်း� 

မျိုးး�မျိုးး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြ��ရနးအတွိုက်း အဟုနး�အတိုး�ဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံ၏ 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�စနစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုသားည်း မျိုး�း�စွးမျိုးရှုခု့�ရေး�။ သားု��ရေးသားးး 

၁၉၈၀ �ယ်းစ�နှှစးရေးနှှးင်းး��ု�င်းး�မျိုးှစ၍ က်�နးသားွယ်းမျိုးုရှင်းး�တိုမျိုးး� (Balance of Payment) အရေးဖြခု 

အရေးနသားည်း စု��ရုမျိုးးစရးမျိုး�း�ရှုလူးပြီး�း� အစု��ရစးမျိုးံက်ုနး� မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးမျိုးုမျိုးှးလူည်း� �ု�၍သားုသားးလူး 

သားည်း။ �ု�� ရေးကြက်းင်းး� ၁၉၉၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး အုနှိုယ်စး��ွး�ရေးရ�စနစးတိုစးခု�လူ�ံ�က်ု�ဖြ��ဖြ�င်းးရနး လူ��း��ံ� 

လူ��းနည်း�နှှင်းး� ဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အရေးဖြ�းင်းး�အလူ့မျိုး�း�က်ု� အ�ု�င်းး�လူု�က်း စတိုင်းးဖြ��လူ��းလူးသားည်း။ 

စး��ွး�ရေးရ� ကြက်�းမျိုးတိုးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� တိုစး�င်းး�ခု�င်းး�ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ�း�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� နှှစးရေး�ါင်းး�မျိုး�း�စွး ရေး�းင်းးရွက်း 

လူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� က်�မျိုးပဏား မျိုး�း�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�ရေး�းင်းးရွက်းရလူွယ်းက်ူရေးခု�း�ရေးမျိုးွ�မျိုးု 

မျိုး�း�စွးတိုု��တိုက်းလူးသားည်း။ �ု�အခု�က်းသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

အတိုွက်း အရေးရ��ါသားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ဖွဲ့ွင်းး�ရေး��ခု့�သားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဖြမျိုးုင်းးတိုင်းး 

ရေးရ�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ စနစးတိုက်�ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုး�း�သားည်း� မျိုးဟုးဗ��ဟုးတိုစးခု� တိုုတိုု��မျိုးရှုရေးသားးး 

လူည်း� အခု��ု�ရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ��ု�င်းးရးက်ုစစရ�းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး 

လူက်းမျိုးှတိုး�ု���း�သားည်း� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံအဖြဖွဲ့စး �ါဝင်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံ တိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စနစးမျိုး�း�၏ 

က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�) မျိုးရှုသားရေးရွ� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း� 

က်ု�ဗးတိုု�အးဏားဖြဖွဲ့င်းး� �ယ်းခု�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ဘ့ခုွင်းး�ဖြ��လူးခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး� သားရေးဘး 

တိုူည်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အလူ�ံ�စ�ံလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားတိုွင်းး �ါဝင်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ခု���း�ု�ရေးသားး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အးမျိုးခုံရေး��သားူ 

(guarantor) အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� က်ူည်း�ံ�ု��ရေး��ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုဖြခုင်းး�နှှင်းး�အတိုူ စး��ွး�ရေးရ�အခုွင်းး�အလူမျိုးး� 

သားစးမျိုး�း�က်ု� လူက်းလူှမျိုးး�မျိုးးမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အကြက်း� အခု��ု�မျိုးည်းဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း။  

အခု��ု�ရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း စး��ွး�ရေးရ�အလူး�အလူးနည်း��ါ�ရေးနဖြခုင်းး�နှှင်းး� ရေးနးက်းက်�က်�နး 

ရေးနဖြခုင်းး�တိုု��ရေးကြက်းင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး စွမျိုးး�ရေး�းင်းးမျိုးုသားည်း အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း� 

ရှုရေးနသားည်း။ တိုက်းကြွက်ရေးသားးရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုးုနှှင်းး� စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�အရေးဖြခုစု�က်းမျိုးု �ု�၍မျိုး�း�သားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အဖြခုး�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ုစစရ�းမျိုး�း� 

�ု�င်းးရးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�တိုွင်းး ရေးရှ�တိုနး�ရေးရးက်းရေးနသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဂူဂ�းရတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ ဝနးကြိုက်း� 

ခု���း Narendra Modi က် စတိုင်းးခု့�သားည်း� “သားက်းဝင်းးလူု�းခုတိုးဂူဂ�းရတိုး(Vibrant Gujara)” 

အစးအစဉ်းသားည်း ဂူဂ�းရတိုးဖြ�ည်းနယ်း၏ စး��ွး�ရေးရ�အလူး�အလူးနှှင်းး� ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးမျိုးုတိုု��က်ု� ဖြ�သား 

နုှ�င်းးခ့ု�သားည်း။ �ု�ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးမုျိုးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းတိုငွ်းး�သုား�� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရင်းး�နး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးဝင်းးလူးရေးရ�အတွိုက်း 

အလူး�တိုူအစးအစဉ်းမျိုး�း�ခု�မျိုးှတိုးရနး အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး�  တိုွနး�အး�ရေး��ခု့� သားည်း။

သားု��ရေးသားးး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�ရးတိုွင်းး �ါဝင်းးခုွင်းး� 

မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးမျိုးု 

အး�နည်း�ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်း (ဥ�မျိုးး - စု�က်း���ု�ရေးရ�နှှင်းး� ရေးဖြမျိုးယ်း)  က်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�က်���ရေးက်�းး 
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လူးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၁၉၉၀ �ယ်းစ�နှှစးရေးနှှးင်းး��ု�င်းး�နှှင်းး� ၂၀၀၀ �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�အတိုွင်းး� 

ဖြ��လူ��းသားည်း� က်မျိုးားက်�နးသားယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (WTO) ၏ ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ရေးလူ�နက်းရေးသားးရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြင်းင်းး�ခု�ံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့စးရေး�်ရေးစခု့� 

သားည်း။ သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု�မျိုးခု���း�ု�မျိုးး ဖြ�ည်းနယ်း မျိုး�း�နှှင်းး� က်နဦး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းရနး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးုက်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အရေးလူ�မျိုး�း�ခု့�ရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

နှှစးက်းလူကြက်းလူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� နှု�င်းးင်းံတိုဝှမျိုးး�က် ရေးဝဖွဲ့နးဖြ�စးတိုင်းးလူး 

သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ရေးဖြ�းင်းး�လူွယ်းဖြ�င်းးလူွယ်းရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူု�လူး� 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��သားည်း�နည်း�လူမျိုးး�က်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�လူးသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နး 

သားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အဖြခုး�ရေးသားး အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�  အုနှိုယ်နုင်းးင်းံ၏ ၂၀၀၀ ခု�နှှစးအလူွနး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ုလူွယ်းရှလူွယ်းရေးသားးက်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� �ု�၍ �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�လူးသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုက်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးဖြခုင်းး�နှှင်းး�အတိုူ က်ူည်း�ံ�ု��မျိုးုမျိုး�း� ရေး��လူးသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းခု�တုိုး�က်း

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုဖြ��ရနး စနစးတိုက်�ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း� အဖွဲ့ွ့�အစည်း� (အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�) မျိုးရှုရေး�။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး �ါလူးမျိုးနး 

တိုွင်းး တိုင်းးသားွင်းး�ရနးတိုးဝနးမျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း သားရေးဘးတိုူစးခု���း�ါ အရေးကြက်းင်းး�အရး 

အရေးသား�စုတိုးက်ု� ကြိုက်ု�တိုင်းးသားုရှုဖြခုင်းး�မျိုးရှုကြက်ရေး�။ စု�က်း���ု�ရေးရ�၊ မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး� အစရှုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး� 

အရးအခု��ု�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းအကြက်း� ရေး�ွ�ရေးနှွ�ည်ုုနှုင်းး�နှု�င်းးရနး က်မျိုးား� 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ဏ္ဍလူု�က်းအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအခု��ု�က် ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့� 

ရေးသားးးလူည်း� �ုရေးရးက်းမျိုးုမျိုးရှုခု့�ရေး�။ အဘယ်းရေးကြက်းင်းး��ု�ရေးသားးး  �ု�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�သားည်း က်မျိုးား�က်�နးသားွယ်း 

ရေးရ�အဖွဲ့ွ့�၏ သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�အရ  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��က် လူု�က်းနးရနး အတိုည်းဖြ���း� 

သားည်း� စည်း�က်မျိုးး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� လူု�က်းနးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�နှှင်းး�သားး အမျိုး�း�စ�သားက်း�ု�င်းးရေးနရေးသားး 

ရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၆၅

သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး လူ�ံ�ဝ 

ဖွဲ့ယ်းက်�ဉ်းခုံရဖြခုင်းး� မျိုးဟု�တိုးရေး�။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�က်ု� မျိုး�း�ရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမှျိုးတိုစး�င်းး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း �ု�စးခု���းမျိုး�း�က်ု�မျိုးခု���း�ု�မျိုးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ရနး မျိုးကြက်းခုဏာ 

ကြိုက်ု���မျိုးး�လူးသားည်း။၁၆၆ �ု�သားု��ရေးသားး �နှိအရေးလူ�းက်း ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�တိုွင်းး သားရေးဘး�း�ရေးတိုးင်းး�ခုံဖြခုင်းး�လူည်း� ဖြ��လူ��းသားည်း။ FICCI၁၆၇ 
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of Comparative Foreign Relations Law.
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Commerce and Industry – FICC) က်ု� ၁၉၂၇ ခု�နှှစးက်တိုည်း�က် ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ပြီး�း� အစု��ရမျိုးဟု�တိုးရေးသားး အက်��ု�
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က့်�သားု��ရေးသားး အင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းစး��ွး�ရေးရ�အရေး�် က်�နးသားွယ်းရေးရ�အစးအမျိုးံ 

မျိုး�း�၏ အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုး�း�ကု်� သား�ံ�သား�းဖြခုင်းး�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�၏ အက်��ု� 

ရေးက်��ဇူူ�မျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ တိုု�က်းတိုွနး�အကြံက်ံရေး��ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း 

�ု�င်းးရးအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�ရှုသားည်း။ ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရးအဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�၏ သားရေးဘး�း�မျိုး�း�သားည်း စည်း� 

ရေးနှှးင်းးမုျိုးမျိုးရုှရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် မျိုးကြက်းခုဏာတိုနးဖုွဲ့���း�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း အရေးရ� 

က်ုစစမျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်းရေး��သားည်း� ရေးနးက်း��းအင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�တိုစးခု�မျိုးှး က်ူသားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်း 

ရေးရ�နှှင်းး� စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�ဝနးကြိုက်း�ဌားနှှင်းး�တိုွ့�း�သားည်း�  က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �ါလူးမျိုးနး 

အပြီးမ့ျိုးတိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ယ်င်းး�ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်း အ�က်းလှူတိုးရေးတိုးးအမျိုးတိုး (၂၁) ဦး� 

နှှင်းး� ရေးအးက်းလူှတိုးရေးတိုးးအမျိုးတိုး (၁၀) ဦး�တိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�နး 

သားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အ�ု�ဖြ��ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အရေးသား�စုတိုးရေးလူ�လူးသား�ံ�သား�းဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

စး��ွး�ရေးရ�အရေး�်သားက်းရေးရးက်းမုျိုးအ�ါအဝင်းး ရုှုရေး�းင်းး�ရေး�ါင်းး�စ�ဖံြဖွဲ့င်းး� အကြံကံ်ဖြ��တုို�က်းတွိုနး�ဖြခုင်းး�တုို��ကု်� 

ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း။ 

ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုလူု�အ�းခု�က်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

အး�သားးခု�က်းမျိုး�း�ရှုဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��သားည်း� သားရေးဘးရှုသားည်း။ ဂူဂ�းရတိုးဖြ�ည်းနယ်းဝနး

ကြိုက်း�ခု���းအဖြဖွဲ့စး ရေး�းင်းးရွက်းခု့�စဉ်းက် ၎င်းး�၏အရေးတိုွ�အကြံက်�ံက်ု� အရေးဖြခုခုံပြီး�း� အုနှိုယ်ဝနးကြိုက်း�ခု���း 

နးလူင်းးဒရးမျိုးု��ဒးသားည်း ၂၀၁၄ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး က်ုစစမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ) တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရးအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�က်ု� အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း��ု�ရေး�� 

သားည်း� အစးအစဉ်းက်ု� အး�ရေး��လူးခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�က်ု� 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးနယ်ူ�ရေးဒလူးပြီးမျိုးု��တိုွင်းး လူက်းခုံရေးတိုွ���ံသားည်း� သားမျိုးး�ရှုု��က်�အရေးလူ�အ�နှှင်းး� 

ရေးသားွဖွဲ့း၍ ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�၌ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုသားည်း� အလူး�အလူးက်ု� ဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရနးအတိုွက်း ဝနးကြိုက်း�ခု���း 

မျိုးု��ဒးသားည်း ဂ��နးဝနးကြိုက်း�ခု���း ရှင်းး�ု�အးရေးဘ�က်ု� ဗးရးဏာသားးပြီးမျိုးု��တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုရှု�တိုး 

သားမျိုးမတိုက်� းရှင်းး�ဖွဲ့�င်းးကု်� အမျိုးးမျိုးက်းဒါဘက်းပြီးမုျိုး��တွိုင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� လူက်းခံုရေးတွို���ခ့ံု�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း�ဌားန (MEA) ရေးအးက်းတိုွင်းး “ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း��ု�င်းးရးဌားန (States Division)” က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�ဌားနသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��း 

နှှံမျိုးုမျိုး�း��ွ့ရေး�းင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� လူူသားး�ခု�င်းး�စးနး ရေး�းက်း�း�မျိုးု�ု�င်းးရးလူ��းင်းနး�မျိုး�း� ရေး�းင်းး 

ရွက်းဖြခုင်းး�တိုု��နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�အး� အကြံက်ံဉားဏား 

ရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ံ��ု��က်ူည်းဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း။ (စးက်ွက်း-၁၂ ရှုု)  

 အဖြမျိုးတိုးမျိုးယ်ူသားည်း� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး��ု�င်းးရး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အဖွဲ့ွ့�အစည်း�ဖြဖွဲ့သားည်း။ FICCI သားည်း 

က်ဏ္ဍတိုစးခု�အတိုွင်းး�နှှင်းး� က်ဏ္ဍအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� က်ွနးယ်က်းခု�တုိုး�က်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� အမျိုး�း��နှိတိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး� 

တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းသားည်း� ��ံရ�းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ https://ficci.in/about-us.asp 
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စ်��ွ�်	(၁၂) 

ခြပ်ည််နိ�်မ်းး���ုိင််ရ�	ဌာ�နိ	(States	Division)

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရး ဌားန (States Division) အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်း၏ ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရး 

ဝနးကြိုက်း�ဌားန (Ministry of External Affairs – MEA) ရေးအးက်း ဖ့ွွဲ့�စည်း��း�ရေးသားး ဌားန 

တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရးဌားနကု်� ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတွိုင်းး ဖ့ွွဲ့�စည်း�ခ့ု�ပြီး�း� �ူ�တ့ွိုအတွိုင်းး� 

ရေးရ�မှျိုး��အ�င်းး�အရးရုှတိုစးဦး�က် ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း။ ဌားန၏ ရည်းရွယ်းခု�က်းမှျိုးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ကု်� 

ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းရနး၊ �ု��က်�နးနှှင်းး�ခုရး�သွားး�လူးရေးရ� လူ��းင်းနး�ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးရေးရ�နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးမျိုး�း��့ွရေး�းင်းးရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးတုို��၏ 

ကြိုကု်���မျိုးး�မုျိုးမျိုး�း�ကု်� ကူ်ည်း�ံ��ု��ရေး��ရနးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရးဌားနသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�ကု်� က်�နးသွားယ်းရေးရ�၊ ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုး၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မုျိုးနှှင်းး� အဖြခုး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�င်းး�အခု�တုိုးအ�က်းမျိုး�း�အတွိုက်း စွမျိုးး�ရည်းဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးသားင်းးတိုနး� 

မျိုး�း�ကု်� အခုါအး�ရေးလူ�းးစွး �ု�ခု�ရေး��ရေးလူ�ရုှသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရး ဌားနဖ့ွွဲ့�စည်း�ဖြခုင်းး�နှှင်းး�အတူို ဖြ�ည်း 

နယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� နယ်းရေးဖြမျိုးအ�င်းး�တွိုင်းးလူည်း� �က်း�ံရေးရ�အရးရုှမျိုး�း�ကု်� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးအခု��ု�က် ခုနး�အ�းတိုးဝနးရေး��လူးကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

သားည်း MEA မှျိုးတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသွားယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး��ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုး�ု�င်းးရး 

ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�အတွိုက်း ခု�တုိုး�က်းရေး�းင်းးရွက်းရေး��သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတွိုင်းး MEA 

သားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးမျိုး�း�ကု်� �့ွရေး�းင်းးရနး သွားး�ခ့ု�သားည်း�  ဒ�တုိုယ်�နးဂ�းဖြ�ည်းနယ်း 

ဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ �ု�လူနးနုှ�င်းးငံ်းနှှင်းး� ဟုနးရေးဂရးနုှ�င်းးငံ်းခုရး�စဉ်းကု်�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဟုး�ရးနးဖြ�ည်း 

နယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ အရေးမျိုးရုက်နးနုှ�င်းးငံ်းနှှင်းး� က်ရေးနဒါနုှ�င်းးငံ်းခုရး�စဉ်းကု်�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ မျိုးဟုး 

ရးရှး�ရး ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ ဝါရးရူှုခုရး�စဉ်းကု်�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုးလူနးဂါနး 

ဖြ�ည်းနယ်း ဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ တိုရှု�တိုးဖြ�ည်းခုရး�စဉ်းကု်�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ကူ်ည်း�ံ��ု��ရေး��ခ့ု�သားည်း။ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရးဌားနကု်� ဖ့ွွဲ့�စည်း�ဖြခုင်းး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ဖြ�ည်း 

နယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�) ကု်� နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးးနှှင်းး� ရေးဒသားတွိုင်းး�အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�ကု်� 

ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးရးတွိုင်းး လူ��းရေး�းင်းးဖွဲ့က်းမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး ရုှုဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး�း�လူးသားည်း�သားရေးဘး ရုှသားည်း။ 

သုား��ရေးသားးး အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ အကြက်း� သားရေးဘး�း�က့ွ်လ့ွူ 

သားည်း� တိုး�စတိုး�သားရေးဘးတူိုစးခု���း (Teesta Accord) က့်�သုား�� အဖြင်းင်းး��ွး�ဖွွဲ့ယ်း မူျိုးဝါဒမျိုး�း�ကု်�မူျိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရးဌားန၏ လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�ဖြ�င်းး�တွိုင်းး ��တိုး�း�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ု�င်းးရး 

ဌားနသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သံားတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�ကု်� ကူ်ည်း�ံ��ု��ရနး ဖ့ွွဲ့�စည်း�တိုည်းရေး�းင်းး 

�း�ရေးသားးးလူည်း� လူက်းရုှတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအမျိုး�း�စ�၏ ခုရး�သွားး�လူးရေးရ�လူ��းင်းနး�ဘ�တိုး

အဖ့ွွဲ့�မျိုး�း�သားည်း ဌားန�ံမှျိုး လူ�ရံေးလူးက်းရေးသားး အကြံကံ်ဉားဏားမျိုး�း� ရယူ်ဖြခုင်းး�မျိုးရုှဘ့ ခုရး�သွားး�လူး 

ရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးဖြမျိုးင်းး�တိုင်းးရေးရ�အစးအစဉ်းမျိုး�း�ကု်� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၌ သွားး�ရေးရးက်း 

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရေးနကြက်သားည်းကု်� ရေးတွို�ရသားည်း။   

ရင်းး�ဖြမျိုးစး: Tewari, F. (2017). Paradiplomacy in India: Evolution and operationalisation. 

ORF India. https://www.orfonline.org/wpcontent/uploads/2017/08/ORF_Occasional-

Paper_119_Paradiplomacy.pdf; https://southasianvoices.org/states-in-action-federal-

ism-and-foreign-policy-in-india/ 
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�ု��အဖြ�င်းး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး�က်ဏ္ဍကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက် �ု�၍အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားံတိုမျိုးနး�ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်း 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ု�၍အး�ရေး��လူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းးလူည်း� အုနှိုယ်ဝနးကြိုက်း�ခု���း 

မျိုးု��ဒး၏ တိုရှု�တိုးဖြ�ည်းခုရး�စဉ်းမျိုးတိုု�င်းးမျိုးးတိုစးလူအလူု�တိုွင်းး တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံ သားု��ရေးစလူှတိုးမျိုးည်း� အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး� 

က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းဖွဲ့ွ့�က်ု� ဦး�ရေး�းင်းးရနး  MEA သားည်း အနးဒါ�ရးဒက်း ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းက်ု� 

ရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�သားည်း။ �ု�နှှစး�့မျိုးှး�င်းး ဘဂ�လူး�ရေးဒ�နှု�င်းးင်းံသားု��သားွး�သားည်း� ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုးု��ဒး၏ 

တိုရး�ဝင်းးခုရး�စဉ်းတိုွင်းး ဝနးကြိုက်း�ခု���းက် အရေးနးက်းဘနးရေးဂါဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းအး� လူု�က်း�ါရေးစ 

ခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဝနးကြိုက်း�ခု���း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးစဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံ

ရေးတိုးးဝနးကြိုက်း�ခု���းခုရး�စဉ်းမျိုးတိုု�င်းးမျိုးး MEA က် ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���း တိုစးဦး�ဦး�အး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားု�� 

ရေးစလူှတိုးမျိုးည်း� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�တိုစးခု�က်ု� ဦး�ရေး�းင်းးရေးစဖြခုင်းး�သားည်း ယ်ခုင်းးဖြ��လူ��းလူးခု့�သားည်း� 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးု��ံစံနှှင်းး� က်ွ့�ွက်းသားည်း���ံစံသားစးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။၁၆၈ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း� 

ဖြဖွဲ့ည်း�တိုု��ခု�့�ရေး��သားည်း� သားရေးဘးရှုသားည်း။ 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ရေးနးက်း��းခု�မျိုးှတိုးသားည်း� 

အစးအမျိုးံတိုစးခု�မျိုးှး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ဝနးရေး�းင်းးမျိုးု�ု�င်းးရးအရးရှုမျိုး�း�အး� အနည်း���ံ� 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုစးခု�က်ု� အ�ူ�ဖြ��ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရည်းရွယ်းခု�က်း 

မျိုး�း�အတိုွက်း သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�အလူးအလူးတိုု��က်ု� ရေးလူ�လူးသား�ံ�သား�းဖြခုင်းး� 

တိုု��က်ု�ရေး�းင်းးရွက်းရနး တိုးဝနးရေး��အ�းလူးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။၁၆၉ အုနှိုယ်သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ခုရး�သားွး�လူးရေးရ�အလူး�အလူးက်ု� ရေးကြက်ဖြင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��ဖြခုင်းး� ၎င်းး�တိုု��တိုးဝနးက်�သားည်း� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး ရေး�းင်းးရွက်းရသားည်း�သားရေးဘးရှုသားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး နည်း�လူမျိုးး�မျိုး�း�၊ အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

အကြံက်ံရေး��ရသားည်း� အရေးရ��ါရေးသားးဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�အတိုွက်း သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း� တိုးဝနးရေး��ခုနး�အ�းရနး 

အ�ု�ဖြ��မျိုးုမျိုး�း�လူည်း�ရှုခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း� 

နှှင်း�း ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုး�း�က်ု� �ု�မျိုးု�တိုက်းကြွက်စွးလူ��းရေး�းင်းးလူးရေးသားးးလူည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသား�ရေး�။ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးမျိုးုသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စုတိုး 

�နှိအရေး�်တိုွင်းးသားး မျိုးူတိုည်းရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးအရေး�် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ သားရေးဘး�း�သားည်း ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ရေး��း�ရေးဖြ�းင်းး�လူးသားည်း�သားရေးဘးရှုရေးသားးးလူည်း� 

နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ အက်နး� 

၁၆၈ Tewari, F. (2017). Paradiplomacy in India: Evolution and operationalisation. ORF India. https://

www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/08/ORF_OccasionalPaper_119_Paradiplomacy.pdf 

၁၆၉ Asthana, A., & Jacob, H. (2019). Federalism and foreign affairs in India. In The Oxford Handbook 

of Comparative Foreign Relations Law.
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အသားတိုးမျိုး�း�စွးရှုရေးနသားည်း။၁၇၁ နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖုွဲ့��တိုု��တိုက်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံ

တိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�င်းးရေးဖြ�ရေးခု�းရေးမျိုးွ�မျိုးု�ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး� မျိုး�း�စွး�က်းစ�း 

ရေးနသားည်း။ သားု��ရေးသားးး မျိုးပြီး�း���ံ�ရေးသား�သားည်း� အဖြင်းင်းး��ွး�ရေးန�့ နယ်းနုမျိုးုတိုးသားတိုးမျိုးတိုးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း 

နယ်းစ�းရေးရ�ရး စးမျိုးံခုနး�ခုွ့မျိုးု�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� အက်နး�အသားတိုး ဖြဖွဲ့စးရေးစ 

သားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း���ဝးနှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုင်းး�မျိုးးမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ 

ဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ��ု�င်းးရး ပြီးခုုမျိုးး�ရေးဖြခုးက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးငံ်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရး �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးသားည်း� အုနှိုယ်နယ်းစ�း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အလူး� 

အလူးက်ု� အဟုနး�အတိုး�ဖြဖွဲ့စးရေးစသားည်း။၁၇၂ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� 

အကြက်း� တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�

ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ��လူ��းသားည်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း အလူွနးရှည်းကြက်းရေးသားး ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ကြက်နး�ကြက်းမျိုးုမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စးသားု�� 

မျိုးကြက်းခုဏာရေးရးက်းသားွး�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အရေးသား�စး�နယ်းစ�း ဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းး 

က်�နး သားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �က်းလူက်းရေး�းင်းးရွက်းလူ�က်းရှုသားည်း။ အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း�စွးရှုသားည်း�တိုု�င်းး 

အုနှိုယ်နယ်းစ�း ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�တိုု��သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ 

အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း� �က်းလူက်းဖြ��လူ��းလူ�က်းရှုသားည်း။ 

နိိဂုံးု��

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ အကြက်း�အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုသားည်း တိုစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးယ်ုမျိုးး�သားည်း� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှု�င်းးင်းံဖြဖွဲ့စးသားည်း�အး�ရေးလူ်းးစွး ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး) 

မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ�ရသားည်း� က်ဏ္ဍအလူု�က်းသားံတိုမျိုးနး 

�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� လူ�ံ�ဝဖွဲ့ယ်းကြက်ဉ်း�း�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဟုနး�တိုး��ုတိုး�င်းး�း�

ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးမျိုးုတိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ရှု

လူးရေးစသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�တွိုင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ အခု��ု�မျိုးည်းဖြခုင်းး� (အုနှိုယ် 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�တွိုင်းး အ�ူ�လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�မျိုး�း�ရုှဖြခုင်းး�)၊ ညှွှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရဦး�ရေးမျိုးး�လူးဖြခုင်းး�၊ စး��ွး�ရေးရ� 

�ု�င်းးရးက်မျိုးားလူွမျိုးး�ဖြခု�ဖြဖွဲ့စးတိုည်းဖြခုင်းး�၊ နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�၏ သားမျိုးု�င်းး�ရေးကြက်းင်းး�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု 

�ု�င်းးရး �က်းနှွယ်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံအခု��ု�နှှင်းး� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး အး�သားး 

ခု�က်းမျိုး�း�ရှုဖြခုင်းး� အစရှုသားည်းတိုု���ါဝင်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူးပြီး�း� အ�ူ� 

သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုး�ု�င်းးရး သံားတိုမျိုးနး 

၁၇၀ Ibid 

၁၇၁ Ibid

၁၇၂ Ibid 
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�က်း�ံရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းလူးဖြခုင်းး�က်ု� အး�တိုက်းသားရေးရး က်ူည်း�ံ��ု��လူးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်း�က်း�ံရေးရ�သားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ� 

လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနပြီး�း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး အးဏားရဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စုတိုး�နှိ သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေး�် ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးမျိုးုအရေး�် မျိုးူတိုည်းရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ� 

ရသားည်း။

အခု���းအး�ဖြဖွဲ့င်းး��ု�ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး အနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�၏�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အတိုု 

အလူင်းး�က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရှုရေးစက်းမျိုးူ ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�သားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း� ၎င်းး�တိုု��၏ အရေးနအ�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက်ရေး��လူးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရး အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� အသား�ံ�ခု�က်း 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ��ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ရယ်ူ 

ကြက်သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အတိုည်းဖြ��လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု���း�သားည်း� နှှစးနှု�င်းးင်းံကြက်း�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းသားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားက်ု� က်���ရေးက်�းး 

လူးဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�် ကြိုက်း�မျိုးး�ရေးသားး သားက်းရေးရးက်းမုျိုးရုှလူးနုှ�င်းးဖြခုင်းး�တုို��ရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� က်းက်ွယ်းရေးစးင်းး�ရေးရှးက်း၊ ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းး 

ရနးအတွိုက်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး�က်း�ံရေးရ�တွိုင်းး�ါဝင်းးရနး လုူ�အ�းလူးဖြခုင်းး�တုို��ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏ အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� တိုည်းရေး�းက်းလူးကြက် 

သားည်း။  �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နည်း�တူို အုနှိုယ်ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်း�း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နယ်းရေးဖြမျိုး) မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရ့က်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�-ဖြ�ည်းနယ်းအး�ပြီး�ု�င်းးမျိုးုတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး �က်းရှုရေးနမျိုးည်း�သားရေးဘး ရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 

၄.၂)	ခြပ်ည််တွင််�ခြဖွဲ့စ််ရပ််ကျေးလွှာ�လွှာ�ခြချုင််�

၄.၂.၁)	ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�

ကျေးနိ��်ချု�သုမ်းိုင််�အ�းဉ််�

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရသားည်း� ၁၉၄၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး သားး�ဖြခုး� 

လူွတိုးလူ�းရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားမျိုးမတိုနှု�င်းးင်းံက်ု� တိုည်းရေး�းင်းးခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး လူွတိုးလူ�းရေးရ�ပြီး�း� 

လူ�ု�င်းး�အနည်း�င်းယ်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစး စတိုင်းးဖြဖွဲ့စး�ွး�လူးခု့�ပြီး�း� နှှစးရေး�ါင်းး� (၇၀) ရေးက်�းးကြက်းလူး 

သားည်း� ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး မျိုးခု���းပြီးင်းုမျိုးး�နှု�င်းးရေးသား�ရေး�။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�

အစည်း�မျိုး�း�အ�ါအဝင်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အင်းးအး�စ�အသားး�သားး�တိုု��၏ ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးနှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

�ု�င်းးရး လူု�လူး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��ရနး ��က်းက်ွက်းခု့�ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးက်ု� 

ခု���းပြီးင်းုမျိုးး�ရနးနှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရနး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးငံ်းတိုွင်းး အ��းခု���းခု့�သားည်း� 

အစု��ရ (အရ�းသားး�အစု��ရ၊ စစးအစု��ရနှှင်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ) အ�က်း�က်းတိုု��၏ 

ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း အလူ�ံ�စ�ံရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးမျိုးုမျိုးရှုခု့�ရေး�။  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ လူွတိုးလူ�းရေးရ�မျိုးရမျိုးး ၁၉၄၇ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး �ု�စဉ်းအခုါက် ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသားမျိုး�း� (The Frontier Areas) က်ု� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ရေးသားး 
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ခု�င်းး�၊ က်ခု�င်းးနှှင်းး� ရှမျိုးး�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�နှှင်းး�  ဗမျိုးးဖြ�ည်းမျိုး  သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြမျိုးနးမျိုးး 

ဖြ�ည်းမျိုး (The Burma Proper) ကု်�၁၇၃ ကု်�ယ်းစး�ဖြ��ရေးသားး ဗု�လူးခု���းရေးအးင်းး�နး�တုို��အကြက်း� ခု���း�ု� 

ခု့�သားည်း� �င်းးလူ�ံစးခု���းအရ ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းက်းရနး သားရေးဘးတိုူခု့�ကြက်ရေးသားးး 

လူည်း� ၁၉၄၇ ခု�နှှစးတိုွင်းးရေးရ��ွ့ခု့�ရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ��မျိုး��ံ�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဖွဲ့ွ့�စည်း�တိုည်းရေး�းက်း��ံနှှင်းး��တိုးသားက်း၍  နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက်ု� လူူမျိုး��ု�အရေးဖြခုခုံ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�ယူ်နစး/ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (Ethnic-based Units) နှှင်းး� ဖ့ွွဲ့�စည်း��း�ဖြခုင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ နယ်းရေးဖြမျိုး 

ရေးဒသား အရေးဖြခုခုံဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ယ်ူနစး/ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� (territorial-based units) နှှင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

�း�သားည်း။  လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု�အ��းခု���းလူးခု့�သားည်း� အစု��ရအ�က်း 

�က်း၊ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စစးအးဏားရှင်းးအစု��ရတိုု��သားည်း ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု�က်ု� အရေးဖြခုဖြ��သားည်း� မျိုးဟုးလူူမျိုး��ု� 

ကြိုက်း�ဝါဒနှှင်းး� ဗဟုု�အစု��ရက်က်းအးဏားအမျိုး�း�စ�က်ု� ခု���းက်ု�င်းး�း�သားည်း� တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းး စနစး 

က်ု�သားး က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဗမျိုးးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရ 

တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးုနှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ယူ်နစးမျိုး�း�၏ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�တိုု�� 

အဖြ�ည်း�အဝရှုသားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှု�င်းးင်းံသားည်း �က်းလူက်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရမျိုးည်း�စုတိုးက်ူ�

အုမျိုးးမျိုးက်းတိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး�သားး ရှုရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။   

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး�ခု့�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ နှှင်းး� ၂၀၀၈) 

အး�လူ�ံ�တိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� “ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�” နှု�င်းးင်းံအဖြဖွဲ့စးရေးခု်ရေးဝ်�း�ရေးသားးးလူည်း� လူက်းရေးတိုွ� 

တိုွင်းး ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း� တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်ု�သားး က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။ စစးအစု��ရ 

လူက်း�က်းတိုွင်းး ၁၄ နှှစးကြက်းရေးရ��ွ့ခု့�ရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ တိုတိုုယ်ရေးဖြမျိုးုးက်းဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ (၂၀၀၈) တွိုင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းအသွားင်းးရေး�းင်းးရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု� �ါရုှရေးသားးးလူည်း� နုှ�င်းးငံ်း၏ 

အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

တို�းမျိုးရေးတိုးး�ံတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း�အဖြ�င်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး� 

ခု�က်းအခု��ု�က်ု�ဖြ�င်းး�င်းးရနး အလူွနးခုက်းခု့ရေးအးင်းး ရေးရ��ွ့�း�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရေးအးက်းတိုွင်းး က်�င်းး��ခု့�သားည်း� ရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့မျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� အးဏားရလူးရေးသားး 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရနှှစးခု�၏ လူက်း�က်း (၂၀၁၀-၂၀၂၀) တိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း�အ�ါ 

အဝင်းး အတိုု�က်းအခုံအရ�းသားး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�က် လူှတိုးရေးတိုးးမျိုးှတိုစး�င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ ဖြ�င်းး�င်းးမျိုးု�ု�င်းးရး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးခု့�ရေး�။ တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး 

လူှတိုးရေးတိုးးဖြ�င်းး�၌ NCA မျိုးှ တိုစး�င်းး� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရေးနသားည်း� အစု��ရနှှင်းး� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� တို�းမျိုးရေးတိုးး 

နှှင်းး�) တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� အစည်း�မျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�ွ�ရေးနှွ��ွ့ 

မျိုး�း�သားည်းလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ �ယ်းစ�နှှစး (၇) ခု�ရေးက်�းး ကြက်းလူးပြီး�းဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနး 

က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစး �ူရေး�းင်းးနှု�င်းးရနး 

၁၇၃ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးအစု��ရက် က်���ရေးက်�းးသားုမျိုးး��ု�က်းပြီး�း� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူု�နးအ��းခု���းရေးရ�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�စဉ်း 

က်းလူ၌ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� “ဖြမျိုးနးမျိုးးဖြ�ည်းမျိုး (the Ministerial Burma or Burma Proper)” နှှင်းး� “ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသား 

(the Scheduled Areas or the Secluded Areas or the Frontier Areas)” ဟုူ၍ ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးက်း 

အ��းခု���းခု့�သားည်း။ “ဗမျိုးးဖြ�ည်းမျိုး” တိုွင်းး တိုနသား�းရး တိုု�င်းး�၊ ရခုု�င်းးဖြ�ည်းနယ်း၊ �့ခုူ�တိုု�င်းး�နှှင်းး� ဧရးဝတိုးတိုု�င်းး�တိုု�� �ါဝင်းးပြီး�း� 

ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသားတိုွင်းး က်ခု�င်းးရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသား၊ ခု�င်းး�ရေးတိုးင်းးတိုနး�ရေးဒသားနှှင်းး� ရှမျိုးး�ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� (Federated 

Shan States) တိုု�� �ါဝင်းးသားည်း။ (Resource: https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmar-101-

british-burma/) 
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လူှတိုးရေးတိုးးအတိုွင်းး�နှှင်းး� လူှတိုးရေးတိုးးဖြ�င်းး�ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း �ယ်းစ�နှှစး တိုစးခု�ကြက်း ရေးရှ�မျိုးတိုု�� 

နှု�င်းးဖြဖွဲ့စးရေးနသားည်း� အရေးဖြခုအရေးနတိုွင်းး  ရေးမျိုး်းးလူင်းး�မျိုး�း�သားည်း� ၂၀၂၁ ခု�နှှစး စစးတို�းအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးု 

ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားစး �ူရေး�းင်းးရနး က်�း�က်�တိုးက်�း�ခု့�က်းလူက်းကြိုက်ု���မျိုးး�ရမျိုးည်း� 

သားရေးဘးရှုရေးနသားည်း။ 

လူက်းရှုတိုွင်းး စစးတို�းအ��းခု���းမျိုးုရေးအးက်း က်�ရေးရးက်းရေးနသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စစး 

အးဏားရှင်းးအ�ါအဝင်းး အးဏားရှင်းးစနစးအမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြဖွဲ့�တိုးခု�ရေးရ��ု�င်းးရး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အင်းးအး� 

စ�မျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�လူ�ံ�က်ု��ုနး�ခု���းနှု�င်းးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေးနသားည်း� အးဏားသားုမျိုးး�စစးအစု��ရတိုု�� 

အကြက်း� လူွနး�ွ့ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး 

တိုည်းရေး�းင်းးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း စစးအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုနှှင်းး� အကြိုက်ုမျိုးးကြိုက်ုမျိုးး ကြံက်�ံရေးတိုွ�ခု့�ရသားည်း။ 

စစးအ��းခု���းရေးရ�ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအရေးရ�လူု�းရှး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� အး�နည်း�သားွး�ရေးသားးး 

လူည်း� လူ�ံ�ဝက်ွယ်းရေး��းက်းသားွး�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။ ၂၀၁၀-၂၀၂၀ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� အ��းခု���းခု့�သားည်း� အရ�း 

သားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်း စနစးအသားွင်းးရေး�းင်းးသားည်း� ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရေးအးက်းတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးသားု�� က်ူ�ရေးဖြ�းင်းး�နှု�င်းးရနး ကြိုက်ု��

�မျိုးး�ခု့�မျိုးုအခု��ု�ရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၂၀၂၁ ခု�နစးတိုွင်းး စစးအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� �ု�ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း အခု� း�နှှး�ဖြဖွဲ့စးသားွး�သားည်း။ မျိုးည်းသားု���င်းး�ု�ရေးစ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအသားွင်းးရေး�းင်းးသားည်း� ၂၀၀၈ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသား 

ကြိုက်း�အစု��ရတိုု��အကြက်း�အးဏားခုွ့ရေးဝမျိုးုနှှင်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံမျိုးူရေးဘးင်းးရေးအးက်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးခု့� 

သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးု 

အခု��ု�က်ု� ခြုံခု�ံင်း�ံတိုင်းးဖြ�သားွး��ါမျိုးည်း။ 

ဖွဲ့�်ဒါရ�်စ်နိစ််နှှင််��ို�်ည်းမ်းုမ်းရှိကျေးသု�	၂၀၀၈	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�	

ချုး�်မ်းး��

၂၀၀၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး အတိုည်းဖြ��ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ တိုတိုုယ်ရေးဖြမျိုးုးက်းဖွဲ့ွ့�စည်း�

��ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအသားွင်းးသားဏ္ဍနးရေး�းင်းးသားည်း� ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု� �ါရှုသားည်း 

က်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ယ်င်းး�အသားွင်းးသားဏ္ဍနးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသား 

ကြိုက်း�အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� 

တိုရး�စးရင်းးရေးရ� စသားည်း� အခု���းအဖြခုးအးဏားသား�ံ�ရ�း) က်ု� ခုွ့ရေးဝ�း�ဖြခုင်းး�၊၁၇၄  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�င်းး�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးဖြခုင်းး� (ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� အမျိုး��ု� 

သားး�လူှတိုးရေးတိုးးနှှင်းး� ဖြ�ည်းသားူ�လူှတိုးရေးတိုးးတိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�၁၇၅နှှင်းး� 

၁၇၄ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၁၁ (ခု)၊ ၁၂ (က်)၊ ��ဒးမျိုး ၁၇ (က်)၊ ��ဒးမျိုး ၁၈ (က်)၊ ��ဒးမျိုး 

၁၉၉ (ခု)

၁၇၅ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၁၀၉ (က်)၊ ��ဒးမျိုး ၁၄၁ (က်) (မျိုးှတိုးခု�က်း။   ။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�င်းး� အမျိုး��ု�သားး�လူှတိုးရေးတိုးးသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားးးလူည်း� 

ယ်င်းး�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�သားည်း သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�ရှု မျိုး့�နှိနယ်းမျိုး�း�က်ု�သားး က်ု�ယ်းစး�ဖြ�� 

ပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း/ တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�က်ု� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��သားည်း� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း/

တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�က် ရေးရွ�ခု�ယ်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးရွ�ရေးက်းက်းရေးစလူှတိုးလူု�က်းသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�က်ု�ယ်းစး� 

လူှယ်းမျိုး�း� မျိုးဟု�တိုးကြက်�ါ။)
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း� ဘဏ္ဍးရေးရ� ရေးက်းး 

မျိုးရှင်းးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုး�း� �ါဝင်းးဖြခုင်းး�)၊၁၇၆ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးု 

တိုစ�ံတိုရး ရေး�်ရေး�ါက်းလူး�ါက် ၎င်းး�အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးရေး��သားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရးခု�ံရှု�ံ�၁၇၇ �း�ရှုဖြခုင်းး�တိုု���ါဝင်းးသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအသားွင်းးသားဏ္ဍနးရေး�းင်းး

သားည်းဟု��ု�ရဖြခုင်းး�မျိုးှး ဖြ�ည်းနယ်း/တုို�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ၎င်းး�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� အဖြ�ည်း�အဝက်�င်းး�သား��ံ�ု�င်းးခွုင်းး� (Legal Mandate) 

မျိုးရှုရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း�တိုု�င်းး �ု�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ� 

နှု�င်းးရနး လူု�အ�းသားည်း�ယ်နှတယ်း�မျိုး�း� မျိုးရှုလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုည်းရေး�းက်း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရေး���း�လူ်င်းး 

လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး ယ်င်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းးသား�ံ�နှု�င်းးစွမျိုးး� (capacity) ရှုမျိုးည်းမျိုးဟု�တိုးရေး�။   ဥ�မျိုးး 

- ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး��ါ အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�    

၎င်းး�တိုု��လူှတိုးရေးတိုးးတိုွင်းး ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး�ပြီး�း�သားည်း�တိုု�င်းး တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတို၏ 

အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရပြီး�း�မျိုးှသားး �ု�ဥ�ရေးဒက်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�နှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး� 

ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး� 

အဖြ�င်းး �ု�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်�င်းး�သား�ံ�နှု�င်းးရနး လူု�အ�းရေးသားး ယ်နှတရး�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်း�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရနး 

အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး�မျိုးက်ု�က်းည်းရေးသားး သားု��မျိုးဟု�တိုး 

တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစး�နးရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�လူည်း� အမျိုး�း�အဖြ�း��ါဝင်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ ရး�ူ�သားက်းတိုမျိုးး�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးး၏ ရး�ူ� 

သားက်းတိုမျိုးး�နှှင်းး� တိုူည်းရေးနဖြခုင်းး�၊၁၇၈  ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒရေးသားကြိုက်း� ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

သားမျိုးမတိုက် ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�လူှတိုးရေးတိုးးက်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း��့မျိုးှ ရေးရွ�ခု�ယ်းခုနး�အ�းဖြခုင်းး� 

နှှင်းး� ယ်င်းး�ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုး�း�က်ု�ဖွဲ့ယ်းရှး�လူု��ါက်ဖွဲ့ယ်းရှး�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊၁၇၉ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� 

တိုု��၏ အစု��ရအင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း�က်ု� ရေးဒသားအရေးဖြခုအရေးနနှှင်းး�အည်း ရေးဖြ�းင်းး�လူွယ်းဖြ�င်းးလူွယ်း 

��ံစံ�က်း ��ံစံတိုူဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ဖြခုင်းး�၊၁၈၀ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသား ကြိုက်း�မျိုး�း�၏ တိုရး�သားူကြိုက်း�ခု���း 

မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�သားူကြိုက်း�ခု���း၊ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသား ကြိုက်း�ဝနး

ကြိုက်း�ခု���းတိုု��နှှင်းး�ည်ုုနှုင်းး�၍ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�လူှတိုးရေးတိုးးတိုွင်းး အမျိုးည်းစးရင်းး�တိုင်းးသားွင်းး� 

ခုွင်းး�ရှုဖြခုင်းး�၊၁၈၁ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းလူှတိုးရေးတိုးးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းသူားလူူ��၏ 

ရေးရွ�ရေးက်းက်းခုံမျိုးဟု�တိုးသားည်း� တို�းမျိုးရေးတိုးးရေးရွ�ခု�ယ်းခုနး�အ�းရေးသားး တို�းမျိုးရေးတိုးးသားး�လူှတိုးရေးတိုးး

၁၇၆ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၂၂၉

၁၇၇  ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၄၆၊ ��ဒးမျိုး ၃၂၀-၃၃၆

၁၇၈ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၁၆၈

၁၇၉ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၂၆၁ (ခု) နှှင်းး� ��ဒးမျိုး ၂၆၄ (ခု)

၁၈၀ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၁၆၁ 

၁၈၁ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၃၀၈ (ခု)
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ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�၊၁၈၂ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးရေးရ�လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�သားည်း၁၈၃ 

လူက်းရေးတိုွ�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရနး အလူွနးခုက်းခု့ရေးနဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တိုု��သားည်း   

၎င်းး�တိုု��အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� �ု�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� ရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးစွး 

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း� အလူး�အလူးမျိုးရှုဖြခုင်းး� အစရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် အလူွနးတိုင်းး�ကြက်�းစွး က်နး�သားတိုး�း�ရေးသားး  သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖွဲ့က်း 

ဒရယ်းစနစးနှှင်းး� က်ု�က်းည်းမျိုးုမျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း� �ါဝင်းးသားည်း။  

ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအသားွင်းးသားဏ္ဍနးရေး�းင်းးရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအခု��ု��ါရှုရေးသားးးလူည်း� ဗဟုု� 

ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း� တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစး�နးရေးသားး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းအမျိုး�း�အဖြ�း� �ါဝင်းးသားည်း� 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/    

တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��၏ ဥ�ရေးဒဖြ��အးဏား (ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�မျိုး�း�)၁၈၄ က်ု�ကြက်ည်း�လူ်င်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး က်ဏ္ဍကြိုက်း� (၁၁) ခု��ါဝင်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� 

ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး က်ဏ္ဍ ကြိုက်း�  (၈) ခု��ါဝင်းးသားည်း။  (ဇူယ်း�-၅ ရှုု) ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�မျိုး�း�အရ 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး က်းက်ွယ်းရေးရ�နှှင်းး� လူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�က်ဏ္ဍ၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍနှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�က်ဏ္ဍ 

စသားည်း�က်ဏ္ဍကြိုက်း� (၃)ခု�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းးသားး အလူ�ံ�စ�ံဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားရှုသားည်း။ �ု��ဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဥ�ရေးဒဖြ�� စးရင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်း/

တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�ရတိုု�င်းး�/ရေးဒသားတိုု��၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး� 

မျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ဥ�ရေးဒဖြ��နှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး ကြွက်င်းး�က်�နးအးဏားမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။၁၈၅ ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ဌားနး� 

ခု့�သားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒဖြ�င်းး�င်းးသားည်း� ဥ�ရေးဒအရ  ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� ဥ�ရေးဒဖြ�� 

စးရင်းး�အရ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�က်ု� တိုု��ခု�့�ခု့�ရေးသားးးလူည်း� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ� ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး �ါရှုသားည်း� က်ဏ္ဍကြိုက်း� (၃) ခု�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� 

မျိုး�ါဝင်းးဘ့ က်�နးက်ဏ္ဍ (၈) ခု�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�သားး �ါဝင်းးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရ 

သားည်း။ �ု�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အ�ု��ါက်ဏ္ဍကြိုက်း� (၃) ခု�တိုွင်းး �က်းလူက်းလူက်းဝါ� 

ကြိုက်း� အ��းက်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။ 

၁၈၂ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၁၀၉ (ခု) နှှင်းး� ��ဒးမျိုး ၁၄၁ (ခု)၊ ��ဒးမျိုး ၁၆၁ (ဃ)

၁၈၃ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၄၃၆၊ https://www.bbc.com/burmese/

burma-51686544 

၁၈၄ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၉၆၊ ၁၈၈

၁၈၅ ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ��ဒးမျိုး ၉၈



147

ဇူး���	 (၅)	 ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�၏၂၀၀၈	 ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါတွင််	 ပ်ါ�င််သုည််�	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု	

ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�နှှင််�	ခြပ်ည််နိ�်/တိုင််�ကျေးဒါသုကြီး�း�	ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�

စ်ဉ်် ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�ပ်ါအကျေးကြား��င််�အရ�မ်းး��
ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု

ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�

ခြပ်ည််နိ�်/တိုင််�ကျေးဒါသုကြီး�း�

ဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�

၁။ နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးးက်းကွ်ယ်းရေးရ�နှှင်းး� လူ�ခံြုံခု�ံရေးရ�က်ဏ္ဍ √

၂။ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍ √

၃။ ဘဏ္ဍးရေးရ�နှှင်းး� စးမံျိုးကု်နး�က်ဏ္ဍ √ √

၄။ စး��ွး�ရေးရ�က်ဏ္ဍ √ √

၅။ စု�က်း���ု�ရေးရ�နှှင်းး� ရေးမွျိုး�ဖြမျိုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍ √ √

၆။ လူ်�းစစး၊ သားတိုတ�နှှင်းး� သားစးရေးတိုးက်ဏ္ဍ √ √

၇။ စက်းမုျိုးလူက်းမုျိုးက်ဏ္ဍ √ √

၈။ �ု��ရေး�းင်းးရေးရ�၊ �က်းသွားယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရေး�းက်းလူ��းရေးရ�က်ဏ္ဍ √ √

၉။ လူူမုျိုးရေးရ�က်ဏ္ဍ √ √

၁၀။ စးမံျိုးခုနး�ခ့ွုရေးရ�က်ဏ္ဍ √ √

၁၁။ တိုရး�စးရင်းးရေးရ�က်ဏ္ဍ √

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�နှှင််�	စ်ပ််လွှားဉ််�၍	ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါ�ိုင််ရ�	ခြပ်ဌာ�နိ်�ချုး�်မ်းး��	

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဥ�ရေးဒ ဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး “နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍ” ဟုူ၍ က်ဏ္ဍတိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� ရေးဖွဲ့းးဖြ� 

�း�ရေးသားးးလူည်း� �ု�က်ဏ္ဍရေးအးက်းတိုွင်းး�ါဝင်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�(ဇူယ်း�-၆ ရှုု)  အဖြ�င်းး 

အဖြခုး�ရေးသားး က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရေးအးက်းတွိုင်းး �ါဝင်းးရေးသားးအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�လူည်း� က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံ 

ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး�မျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း အလူွနးက်�ယ်းဖြ�နး�သားည်းဟု� �ု�နှု�င်းး�ါသားည်း။ �ု�နည်း�တိုူ 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး� ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��သားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�စးရင်းး��ါ က်ဏ္ဍ 

မျိုး�း�ရေးအးက်းတိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းး�၌ အဖြ�ည်း�အဝမျိုးဟု�တိုး 

သားည်း�တိုု�င်းး တိုစးစ�ံတိုစးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်းဟု� ယ်ူ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အစဉ်းအလူးအရ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ�က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်း ရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

အလူ�ံ�စ�ံလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဟု�  မျိုးှတိုးယ်ူ�း�ကြက်သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏  ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး� ရေးဒသား 

ကြိုက်း� တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�မျိုးူဝါဒ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးရှု 

သားရေးလူးက်း နည်း��ါ�ခု့�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ညွှှနးကြက်း�မျိုးုရေးအးက်းတိုွင်းးသားး အလူု�က်းသားင်းး� 

�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 
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ဇူး���	 (၆)	 ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�၏	 ၂၀၀၈	 ဖွဲ့ွ��စ်ည််�ပ်ု�အကျေးခြချုချု�ဥပ်ကျေးဒါတွင််ပ်ါ�င််ကျေးသု�	 ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ုဥပ်ကျေးဒါခြပ်�စ်�ရင််�ပ်ါ	

နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�	�ဏ္ဍကျေးအ��်ရှိ	အကျေးကြား��င််�အရ�မ်းး��

(က်) သံားတိုမျိုးနးရေးရ�ရး၊ ရေးက်းင်းးစစးရေးရ�ရးနှှင်းး� အဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း�

(ခု) က်�လူသားမျိုးဂု

(ဂ) အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး၊ ရေးဒသား�ု�င်းးရးနှှင်းး� နှှစးဖြ�ည်းရေး�းင်းး�ု�င်းးရး ည်းလူးခံုမျိုး�း�၊ ရေး�ွ�ရေးနွှ��့ွမျိုး�း�၊ အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�၊ အသားင်းး� 

မျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�အဖ့ွွဲ့�အစည်း�မျိုး�း�တွိုင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းရေးရ�နှှင်းး�  ယ်င်းး�တုို��၏ ���ံဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�ကု်� အ�ရေးဖြမျိုးးက်းရေးစရေးရ�၊ 

(ဃ) အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရးနှှင်းး� ရေးဒသား�ု�င်းးရး စးခု���းမျိုး�း�၊ သားရေးဘးတူိုည်းခု�က်းမျိုး�း�၊ ကွ်နးဗင်းး�ရှင်းး�မျိုး�း�၊ နှှစးဖြ�ည်းရေး�းင်းး�ု�င်းးရး 

သားရေးဘးတူိုစးခု����မျိုး�း�၊ စးခု���းမျိုး�း�ကု်� ခု���း�ု�ရေးရ�နှှင်းး� အ�ရေးဖြမျိုးးက်းရေးစရေးရ�၊ 

(င်း) နုှ�င်းးငံ်းကူ်�လူက်းမှျိုးတိုးမျိုး�း�နှှင်းး� မျိုးည်းသူားမျိုးည်းဝါဖြဖွဲ့စးရေးကြက်းင်းး� သားက်းရေးသားခံုလူက်းမှျိုးတိုးမျိုး�း�၊ 

(စ) ဖြ�ည်းဝင်းးခွုင်းး�ဗးဇူး၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းအတွိုင်းး�သုား�� ဝင်းးခွုင်းး�ဖြ��ရေးရ�၊ ရေးန�ု�င်းးခွုင်းး�ဖြ��ရေးရ�၊ နုှ�င်းးငံ်းမှျိုး �ွက်းခွုးခွုင်းး�ဖြ��ရေးရ�၊ လူူဝင်းးမုျိုး 

ကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနှှင်းးဒဏားရေး��ရေးရ�၊ 

(�) ဖြ�စးမုျိုးက်���လွူနးသူားမျိုး�း�အး� သားက်း�ု�င်းးရး နုှ�င်းးငံ်းသုား�� ဖြ�နးလူည်းလ့ှူအ�းရေး��ရေးရ�နှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးနုှ�င်းးငံ်းမှျိုး  ရေးတိုးင်းး��ု�ရေးရ�၊ 

ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�၏	နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�မ်းး�ါဒါ၊	 နှိုင််င်�တ��ဖွဲ့ိအ��ကျေးပ်�မ်းုမ်းး��နှှင််�	 ခြပ်ည််နိ�်မ်းး��၏	

အချုနိ်��ဏ္ဍ

လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�စ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�မျိုးတိုည်းပြီးင်းုမျိုးးမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ စစးရေးအ�ရေးခုတိုးက်းလူအတိုွင်းး� အရင်းး�ရှင်းးစနစးက်ု� ရေး�းက်းခုံရေးသားး အင်းးအး�စ� 

မျိုး�း�နှှင်းး� �ု�ရှယ်းလူစးစနစးက်ု�ရေး�းက်းခုံရေးသားး အင်းးအး�စ�မျိုး�း�အကြက်း� အယ်ူဝါဒ�ု�င်းးရးအး�ပြီး�ု�င်းး 

မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးရှးင်းးရှး�လူု�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်း�

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းဖွဲ့က်းမျိုးုက်ု� တိုး��း�လူု�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ကြက်း�ရေးနရေးရ� 

(neutrality) က်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း။၁၈၆ ၁၉၆၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ဘက်းမျိုးလူု�က်းလူု�းရှး�မျိုးုအဖွဲ့ွ့� (NAM)၁၈၇ ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးလူးသားည်း။ 

သားု��ရေးသားးး ၁၉၆၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး စစးတို�းက် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားက်ု� ��မျိုးအကြိုက်ုမျိုးးသားုမျိုးး�ယ်ူပြီး�း�ရေးနးက်း 

ဗု�လူးခု���းရေးနဝင်းး�ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� ရေးတိုးးလှူနးရေးရ�ရေးက်းင်းးစးအစု��ရသားည်း  ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းအရေး�် ဖြ�ည်း� 

စး��ွး�ရေးရ�ကြိုက်း�စု��မျိုးုမျိုးရှုရေးရ�အတိုွက်း “ဖြမျိုးနးမျိုးး�နည်း�ဖြမျိုးနးမျိုးး�ဟုနး �ု�ရှယ်းလူစးစနစး (Burmese 

Way to Socialism)၁၈၈ က်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�ပြီး�း� ��ဂုလူုက်�ု�င်းးလူ��းင်းနး�အမျိုး�း�အဖြ�း�က်ု� ဖြ�ည်းသားူ 

�ု�င်းးဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး သားး�ဖြခုး�ရ�းတိုည်းရေးရ� (isolation) မျိုးူက်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�ပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နုှ�င်းးငံ်းကု်� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး က်မျိုးားနုှ�င်းးငံ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�ကြက်း အ�က်းအသွားယ်း 

၁၈၆ Shang, P. P. (2021). Myanmar's Foreign Policy: Shifting Legitimacy, Shifting Strategic Culture. 

Journal of Current Southeast Asian Affairs, 41(1), 88-105. https://journals.sagepub.com/doi/

pdf/10.1177/18681034211044481 

၁၈၇ ဘက်းမျိုးလူု�က်းလူု�းရှး�မျိုးုအဖွဲ့ွ့� (Non-Aligned Movement) သားည်း ၁၉၅၃ ခု�နှှစး၊ ဇူနှနဝါရးလူတိုွင်းးက်�င်းး��သားည်း� အးရှ 

�ု�ရှယ်းလူစး နှှး�ရေးနှှးဖွဲ့လူှယ်း�ွ့ (the Asian Socialist Conference) မျိုးှ �ွက်းရေး�်လူးရေးသားး ကြက်း�ရေးနရေးရ�စုတိုးက်ူ� 

စုတိုးသားနး�မျိုးှ �င်းး�သားက်းလူး �ု�မျိုးှတိုစး�င်းး�  NAM က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ NAM သားည်း အင်းး�ါယ်းစနစးနှှင်းး� က်ွနးဖြမျိုး�နစး 

စနစးတိုု��က်ု� အဖြ�င်းး�အ�နးရှုု�းခု�ရေးသားး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁၈၈ Butwell, R. (1972). Ne Win's Burma: at the end of the first decade. Asian Survey, 12(10), 901-912. 
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ဖြဖွဲ့တိုးရေးတိုးက်းခု့�သားည်း။ စစးအစု��ရ၏ တိုံခုါ��ုတိုးဝါဒရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း က်�နး�စစည်း�ရှး�

�ါ�မျိုးုဖြ�ဿနးမျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရပြီး�း� နယ်းစ�းရေးဒသားအခု��ု�တိုွင်းး ရေးမျိုးှးင်းးခုု�ရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း� တိုဖြဖွဲ့ည်း� 

ဖြဖွဲ့ည်း�ရေး�်�ွနး�လူးသားည်း။၁၈၉  �ု�စဉ်းက် က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း�  �ု�ရှယ်းလူစးစနစးမျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ�သားည်းလူည်း� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ခုွတိုးခြုံခု�ံက်�ခု့�သားည်း။ 

၁၉၇၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်ရေးဖြမျိုးးက်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� အတိုည်း 

ဖြ��ခု့�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားက်ု� ဖြမျိုးနးမျိုးးဖြ�ည်း�ု�ရှယ်းလူစး�ါတိုး (BSPP) အစု��ရသားစးလူက်း�့သားု�� 

လူွ့ရေးဖြ�းင်းး�ခု�့သားည်း။  ၁၉၇၄ ခု�နှှစး ရေးနးက်း �ု�င်းး�မှျိုးစ၍  BSPP အစု��ရသားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တို�ုင်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

�က်း�ံရေးရ�က်ု� ဖြ�နးလူည်းတိုည်းရေး�းက်းလူးပြီး�း� သားး�ဖြခုး�ရ�းတိုည်းရေးရ� (Isolation)မျိုးှ က်ု�ယ်း�ူ 

က်ု�ယ်း�ရေးရ� (self-reliance) က်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု�  ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ က်�င်းး�သား�ံ�လူး 

သားည်း။  �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၇၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး NAM မျိုးှ နှ�တိုး�ွက်းခု့�ပြီး�း� ၁၉၈၁ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ “လူွတိုးလူ�း၍ 

တိုက်းကြွက်ရေးသားး” နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�လူးသားည်း။ ၁၉၈၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဒ�တိုုယ် 

အကြိုက်ုမျိုးးစစးအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးု ��းမျိုးံဖြဖွဲ့စး�ွး�ပြီး�း� ရေးနးက်း��း�ယ်းစ�နှှစးနှှစးခု�ကြက်းအ��းခု���းခု့�သားည်း� 

နဝတိုနှှင်းး� နအဖွဲ့စစးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းးလူည်း� ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� �က်းလူက်းက်�င်းး� 

သား�ံ�ခု့�သားည်း။  ၁၉၉၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး NAM �့သားု��ဖြ�နးဝင်းးပြီး�း� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� ခု�စးကြက်ည်းရင်းး�နှှး� 

ရေးသားး �က်း�ံရေးရ�တိုု��က်ု� တိုည်းရေး�းက်းလူးခု့�သားည်း။ တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး စစးရေးအ�ရေးခုတိုး 

ရေးနးက်း�ု�င်းး� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းအရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးနှု�င်းးင်းံ၏ 

ဗု�လူးက်�ကြိုက်း�စု��မုျိုးနှှင်းး� တိုရှု�တိုးနုှ�င်းးငံ်း၏ဦး�ရေးမျိုးး�လူးမုျိုး) ရေးကြက်းင်းး� နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးးလူ�ခံြုံခု�ံရေးရ�အတွိုက်း ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နုှ�င်းးငံ်းသားည်း ရေးဒသားတွိုင်းး�ခု�တုိုး�က်းမုျိုးစနစး (Regionalism) ကု်� အရေးလူ��း�လူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး�  

၁၉၉၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး အး�းယ်ံသားု�� ဝင်းးရေးရးက်းခု့�ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� တိုု��ခု�့� 

ရေး�းင်းးရွက်းလူးသားည်း။ 

၂၀၀၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံ၏ တိုတိုုယ်ရေးဖြမျိုးုးက်းဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� ဖြ�ဌားနး�ခု့�ပြီး�း�၁၉၀ 

ယ်င်းး�ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒရေးအးက်း က်�င်းး��ခ့ု�သားည်း� ရေးရွ�ရေးက်းက်း�့ွမျိုး�း�မှျိုးတိုစး�င်းး� ၂၀၁၁ ခု�နှှစး 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ကြံက်ံ�ခုု�င်းးရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ��ါတိုး (USDP) ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� 

အစု��ရနှှင်းး� ၂၀၁၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး  အမျိုး��ု�သားး�ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအဖွဲ့ွ့�ခု���း (NLD) ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး� 

တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရတိုက်းလူးသားည်း။ ယ်င်းး�အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရနှှစးခု�လူ�ံ�၏ လူက်း�က်းတိုွင်းး 

၁၈၉ Lee, S. K. (2015). Behind the scenes: Smuggling in the Thailand-Myanmar borderland. Pacific 

Affairs, 88(4), 767-790. 

၁၉၀ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� ‘နးဂစးဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ’ ဟု� အခု��ု�က် ရေးခု်ရေးဝ်ကြက်သားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး ၂၀၀၈ ခု�နှှစး 

တိုွင်းး နးဂစးရေးလူမျိုး�နးတိုု�င်းး�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� ဝင်းးတိုု�က်းခု့�ပြီး�း� နးဂစးရေးလူမျိုး�နးတိုု�င်းး�ဒဏားကု်� အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဧရးဝတိုး 

တိုု�င်းး�နှှင်းး� ရနးက်�နးတိုု�င်းး�တိုု�က်ု� အလူွနး�ု��ရွး�စွးခုံခု့�ရသားည်း။ သားု��ရေးသားးး �ု�စဉ်းက် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားက်ု� ရယ်ူ�း� 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�သားးယ်းရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�ရေးက်းင်းးစး (နအဖွဲ့)သားည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� 

အတိုည်းဖြ��နုှ�င်းးရနး လူူရေး�ါင်းး�တိုစးသုားနး�သား��ံရေးသားးင်းး�ရေးက်�းးရေးသား���ံခ့ု�သားည်း� နးဂတိုးမျိုး�နးတုို�င်းး�တုို�က်းခုတိုးအပြီး�း� (၈) ရက်း 

အကြက်းတိုွင်းး ဧရးဝတိုးတိုု�င်းး�နှှင်းး� ရနးက်�နးတိုု�င်းး�ပြီးမျိုးု��နယ်းအခု��ု�က်ု� ခု�နးလူှ�း၍ တိုနှု�င်းးင်းံလူ�ံ�ရှု ပြီးမျိုးု��နယ်း ၂၇၈ ပြီးမျိုးု��နယ်း၌ 

ဖြ�ည်းလူ�ံ�က်ွတိုးလူူ���နှိခုံယ်ူ�ွ့က်ု� က်�င်းး��ခု့�သားည်း။ တိုနှု�င်းးင်းံလူ�ံ� မျိုး့ရေး��ခုွင်းး�ရှုသားူ ၉၈.၁၂ ရးခုု�င်းးနှုနး�အနက်း ၉၂.၄၈ 

ရးခုု�င်းးနှုနး�က် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� ရေး�းက်းခုံ�နှိမျိုး့ရေး��ခု့�သားည်းဟု� နအဖွဲ့ အစု��ရက် ရေးကြက်ဖြင်းးခု့�ရေးသားးး 

လူည်း� ယ်င်းး�ဖြ�ည်းလူ�ံ�က်ွတိုးလူူ���နှိခုံယ်ူ�ွ့သားည်း �ွင်းး�လူင်းး�ဖြမျိုးင်းးသားးမျိုးုမျိုးရှုခု့�ရေး�။ (source: https://burma.

irrawaddy.com/on-this-day/2019/05/10/190858.html) 
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လူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းသားည်း “လွူတိုးလူ�း၍တိုက်းကြွက်ပြီး�း� ဘက်းမျိုးလုူ�က်းရေးသားး” နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒကု်� 

က်�င်းး�သား��ံ လူးခု့�သားည်း။  ယ်င်းး� အစု��ရနှှစးရ�းလူ�ံ�သားည်း တိုစးဘက်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ� 

ဖြ�ဿနးမျိုး�း�က်ု�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားက့်�သားု�� အဖြခုး�တိုစးဘက်းတိုွင်းး  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� �က်း�ံရေးရ�က်ု�လူည်း�တိုု��ခု�့�နှု�င်းးရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�သားည်း။ အ�ူ� 

သားဖြဖွဲ့င်းး� စး��ွး�ရေးရ�၊ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ� 

မျိုး�း�က်ု� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး�

လူည်း�ရေးက်းင်းး� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�တိုု��ခု�့�တိုည်းရေး�းက်းခု့�သားည်း။ 

လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါ 

မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု� ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းဖွဲ့က်းမျိုးုမျိုးဖြ��ရေးရ�က်ု� အဓိုက်�း� 

သားည်း�အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းမျိုးုက်ု�လူည်း� မျိုးလူု� 

လူး�ခု့�ရေး�။ ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု� ဝင်းးရေးရးက်းစွက်းဖွဲ့က်းမျိုးု မျိုးရှုခု့�ရေးသားးးလူည်း� စစး 

အစု��ရနှှင်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရနှှစးခု�လူ�ံ�၏ လူက်း�က်းတိုွင်းး အတိုု�က်းအခုံနှှင်းး� ရေးတိုးးလူှနး 

ရေးရ�အင်းးအး�စ�မျိုး�း�အရေး�် တို�းမျိုးရေးတိုးး၏ စနစးတိုက်�နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖွဲ့ုနှှု�းမျိုးုမျိုး�း�၊ ရက်းစက်းကြက်မျိုးး� 

ကြက်�တိုးရေးသားးပြီးဖွဲ့ု�ခုွင်းး�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံသားး�မျိုး�း�အရေး�် တို�းမျိုးရေးတိုးး၏ �ု��ရွး�ရေးသားး လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ� 

ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� အင်းးအး�ကြိုက်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းအခု��ု�၏ စး��ွး� 

ရေးရ�၊ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ�အရဖွဲ့ယ်းက်�ဉ်းဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ုတိုး�ု��ဖြခုင်းး�တိုု��အ�ါအဝင်းး ဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးု အမျိုး��ု� 

မျိုး��ု�နှှင်းး�ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရသားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု�ဝင်းးရေးရးက်း စွက်းဖွဲ့က်းသားည်းဟု��ု�က်း 

အးဏားရအစု��ရ အ�က်း�က်းတိုု��က်လူည်း� အ�ု��ါဖွဲ့ုအး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးတိုးက်းရေးလူ်းက်း 

က်နး�က်ွက်းလူးခု့�သားည်း။ စစးအစု��ရကု်� �ယ်းစ�နှှစးမျိုး�း�စွး အတိုု�က်းအခုံလူ��းလူးခု့�သားည်း� NLD 

ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရလူက်း�က်းတိုငွ်းးလူည်း� နုှ�င်းးငံ်းရေးတိုးးအတို�ုင်းး�င်းးခု�ံ�ဂုု�လူး 

ရေးဒ်ရေးအးင်းး�နး�စ�ကြက်ည်းက်ု�ယ်းတိုု�င်းးက်�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုရးရှု�ံ� (ICJ) တိုွင်းး စစးတို�း အရေး�်စွ�းစွ့ 

သားည်း� လူူမျိုး��ု�တို�နး�သားတိုးဖြဖွဲ့တိုးမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ရေးခု��ရေးဖြ�း�ု�ခု့�သားည်း။ 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရတိုက်းလူးသားည်း� ၂၀၁၁ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း�က်ု�  အရှုနးအဟု�နးဖြဖွဲ့င်းး� ရေး�းင်းး 

ရွက်းလူးခု့�သားည်း။ အ�ု��ါဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း� သားည်း အရေးနးက်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အး� ၎င်းး�တိုု��၏ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒက်ု� ဖြ�နးလူည်းသား�ံ�သား�းရနး စည်း�ရှု�ံ�နှု�င်းးခု့�သားည်း။၁၉၁ ဖြမျိုးနးမျိုးး� 

တို�းမျိုးရေးတိုးးက်ု�ရေးဖြ�းင်းး�လူ့လူးရနး ဖွဲ့ုအး�ရေး��သားည်း� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�ရေးက်�းးကြက်း �ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း �ုရေးရးက်းမျိုးုနည်း�သားည်းဟု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းလူးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

အနးဂတိုးတိုွင်းး ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်း လူးနှု�င်းးင်းံသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအတိုွင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး 

အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�ကု်� ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးနုှ�င်းးရနးအတွိုက်းလူည်း�ရေးက်းင်းး� အရေးနးက်းနုှ�င်းးငံ်းအခု��ု�သားည်း  ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံအရေး�် ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရ�း�ု�င်းး� ဖြခုင်းး�၊ ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

ဖွဲ့ယ်းရှး�ဖြခုင်းး�အ�ု တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

သားည်း ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�နှှင်းး� လူူသားး�ခု�င်းး�စးနးရေး�းက်း�း�မျိုးုအက်ူအည်းမျိုး�း�ရေး��က်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ 

၁၉၁ Song, Q. (2013). The Prospect of Myanmar Economic Reform and Development. In International 

Academic Symposium, MYANMAR in Reform 2013 (pp. 100-103).
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ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့ရေးရ�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းက်ု� အး�ရေး��လူးကြက်သားည်း။ အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ နှှစးခု�လူ�ံ� 

သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအတိုွင်းး�သားု�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း� ဝင်းးလူးရေးရ�အတိုွက်း အစွမျိုးး�က်�နး 

ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အက်��ု�စး��ွး�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနးအတိုွက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း �က်း�ံရေးရ�က်ု�လူည်း� တိုု��ခု�့�တိုည်းရေး�းက်းလူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၂၀၁၀ နှှင်းး� ၂၀၂၀ 

က်းလူအတိုွင်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်း�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�သားည်း �ု�မျိုး�း�လူးသားက့်သားု�� 

အင်းးအး�ကြိုက်း� နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အစု��ရနှှင်းး� 

သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံခုရး�စဉ်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�မျိုးှးလူည်း� ယ်ခုင်းးစစးအးဏား 

ရှင်းးအစု��ရလူက်း�က်း�က်း �ု�၍ မျိုး�း�ဖြ�း�လူးသားည်း။  

အ�က်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�သားည်း�အတိုု�င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�သားည်း 

စစးအစု��ရလူက်း�က်း၌ အလူွနးနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ စစးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး အရေးနးက်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း� 

က် ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းကု်� ဝု�င်းး�ဝနး��ုတိုး�ု��ခု�နုး၌ တိုရှု�တိုးနုှ�င်းးငံ်းသားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းဘက်းမှျိုး ရေးတိုးက်းရေးလူ်းက်း 

ရ�းတိုည်းက်းက်ွယ်းရေး��ခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း  နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ စး��ွး�ရေးရ� 

အရလူည်း�ရေးက်းင်းး� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံက်ု� အလူွနးအက်ွမံျိုးှးခုု�အး��း�လူးသားည်း�  အရေးနအ�း�သားု�� 

ရေးရးက်းသားွး�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� USDP ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရလူက်း�က်း

တိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း/အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� �က်း�ံရေးရ�က်ု�  တိုု��ခု�့�တိုည်း 

ရေး�းက်းလူးပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအရေး�် တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံ၏ လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုက်ု�ခု�နုးည်ုုရနး ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�သားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - USDP ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရလူက်း�က်း ၂၀၁၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� ၂၀၀၉ ခု�နှှစး၌ သားရေးဘးတိုူခု့�သားည်း� ဖြမျိုးစး��ံရေးရက်းတိုး 

တိုည်းရေး�းက်းရေးရ�စးမျိုးံက်ုနး�က်ု� ၂၀၁၅ ခု�နှှစးသားု��ရေးရွ��ု�င်းး�ရနး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု့�သားည်း။ USDP အစု��ရသားည်း 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံအရေး�် အလူွနးအက်ွမံျိုးှးခုု�အး��း�မျိုးုက်ု� ရေးလူ်း�ခု�ခု့�ရေးသားးးလူည်း� 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး�က်း�ံရေးရ�ကု်� �က်းလူက်း�ုနး�သားုမျိုးး� 

ခု့�သားည်း။  တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး USDP အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးး-အရေးမျိုးရုက်နး�က်း�ံရေးရ�နှှင်းး� 

ဖြမျိုးနးမျိုးး-အး�ယ်ူ (ဥရေးရး�သားမျိုးဂု) �က်း�ံရေးရ�မျိုးှး �ု�၍သားုသားး�င်းးရှး�လူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုး 

ရုက်နး သားမျိုးမတိုအု�ဘး�မျိုးး�က် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု�� နှှစးကြိုက်ုမျိုးးတိုု�င်းး (၂၀၁၂ နှှင်းး� ၂၀၁၄ ခု�နှှစးတိုု��တိုွင်းး ) 

လူးရေးရးက်းခု့�သားက့်�သားု�� �ု�စဉ်းက် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားမျိုးမတိုဦး�သားုနး�စုနးလူည်း� ၂၀၁၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုး 

ရုက်နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အး�ယ်ူနှု�င်းးင်းံ (၅) နှု�င်းးင်းံသားု�� သားွး�ရေးရးက်းခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဂ��နးဝနးကြိုက်း�ခု���း 

ရှင်းး�ု�အးရေးဘ�လူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု��လူးရေးရးက်းခု့�သားည်း။ အ�ု��ါနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အဖြ�င်းး  အဖြခုး�ရေးသားး 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�လူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုတိုု��ဖြမျိုးုင်းး�လူးပြီး�း�  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ��ဖြ�င်းး 

ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ရေးရ�ဖြဖွဲ့စးစဉ်းအတိုွက်း ရေးင်းွရေးကြက်�နှှင်းး� နည်း��ည်း�ု�င်းး��ု�င်းးရး အက်ူအည်းမျိုး�း�လူည်း� ရေး�� 

လူးကြက်သားည်း။ 

NLD ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းးလူည်း� တိုရှု�တိုး-

ဖြမျိုးနးမျိုးး�က်း�ံရေးရ�အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အဖြခုး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း��က်း�ံရေးရ�မျိုး�း�က်ု�လူည်း� 

�က်းလူက်း�ုနး�သားုမျိုးး�၊ တိုည်းရေး�းက်းခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း� 

နှှင်းး�အတိုူ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�ကု်� တိုု��ခု�့�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံ ရေးတိုးးအကြိုက်း�အက့်မျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�နှှင်းး� အုနှိုယ်၊ တိုရှု�တိုးနှှင်းး� ရေးတိုးင်းးက်ု�ရး�ယ်း�နှု�င်းးင်းံတိုု�� အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 
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တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အကြိုက်း�အက့်မျိုး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု�� လူးရေးရးက်းသားည်း� ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�လူည်း� အမျိုး�း� 

အဖြ�း� ရှုခု့�သားည်း။ �ု�ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�အတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဘက်းက် အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး� 

ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်ခု့�ပြီး�း� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�ဘက်းက် ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့ရေးရ� 

ဖြဖွဲ့စးစဉ်းအတိုွက်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းအက်ူအည်းမျိုး�း�ရေး��ရနး က်တိုုက်ဝတိုးအခု��ု� ရေး��ခု့�သားည်း။ NLD 

ဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�အစု��ရလူက်း�က်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း မျိုး�း�ရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး�  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံစး��ွး�ရေးရ� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း ဦး�တိုည်းသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး -   ၂၀၁၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��သားည်း� အး�းယ်ံ�ု�းသားး�အစည်း�အရေးဝ� 

(ASEAN Submit) တိုွင်းး အဖွဲ့ွင်းး�မျိုးုနး�ခုွနး�ရေးဖြ�းကြက်း�ရးတိုွင်းး �ု�စဉ်းက် ဖြမျိုးနးမျိုးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

အတိုု�င်းး�င်းးခုံ��ဂုု�လူး ရေးဒ်ရေးအးင်းး�နး�စ�ကြက်ည်းသားည်း  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု�� လူးရေးရးက်းရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံရနး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�အး� ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်ခု့�သားည်း။ �ု�ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်မျိုးုနှှင်းး�အတိုူ ၂၀၁၈ ခု�နှှစး၊ နှု�ဝင်းး 

ဘးလူ တိုွင်းး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ��က်းသားွယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားနက်ု� (MIFER)၁၉၂ 

က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။  �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအတိုု�င်းး�င်းးခုံ��ဂုု�လူးသားည်း ၂၀၂၀ ခု�နှှစး၊ ဇူနှနဝါရးလူတိုွင်းး 

ရ�းဝနး�နှှင်းး��ု��လူမျိုးး�မျိုးအစးအစဉ်း (BRI)၁၉၃ နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှှစးနုှ�င်းးငံ်း�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း� စးခု���း 

(၃၃) ခု�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊၁၉၄ ၂၀၂၀ ခု�နှှစး၊ နှု�ဝင်းးဘးလူတိုွင်းး အုမျိုးးနး�ခု�င်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက် လူက်း 

မှျိုးတိုးရေးရ��ု��ခ့ု�ဖြခုင်းး�မျိုးရုှခ့ု�သားည်း� ရေးဒသားတွိုင်းး�ဘက်းစ�စံး��ွး�ရေးရ� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမုျိုး (RCEP) ကု်� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု�ယ်းစး� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု့�သားည်း။၁၉၅

၁၉၂ MIFER က်ု� စးမျိုးံက်ုနး�နှှင်းး� ဘဏ္ဍးရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန (Ministry of Planning and Finance) ရေးအးက်းရှု နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

စး��ွး�ရေးရ� �က်းသားွယ်းရေးရ�ဌားန (the Foreign Economic Relations Department-FERD) နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံ 

မျိုးုနှှင်းး� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း� ညွှှနးကြက်း�မျိုးုဦး�စး�ဌားန (Directorate of Investment and Company Administration-

DICA) တိုု��က်ု� ရေး�ါင်းး�စည်း�က်း ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ဖြခုင်းး�သားည်း။ 

၁၉၃ BRI သားည်း တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံ၏ ၂၁ ရးစ� �ု��လူမျိုးး�မျိုးစး��ွး�ရေးရ�လူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�နှှင်းး� ရေးရရေးကြက်းင်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�လူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး� 

စးမျိုးံက်ုနး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� တိုရှု�တိုးသားမျိုးမတိုရှးက်�င်းး�ဖွဲ့�င်းးက် ခု�မျိုးှတိုးခု့�ရေးသားး စးမျိုးံက်ုနး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ တိုရှု�တိုးဖြ�ည်းသားူ�သားမျိုးမတိုနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

ရေးဒသားတိုွင်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၊ ယ်ူရေးရ�ရှး�ရေးဒသားနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�အကြက်း� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းမျိုးုက်ု� ဦး�တိုည်း 

သားည်း� စးမျိုးံက်ုနး�တိုစးရ�း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၁၉၄ ၂၀၂၀ ခု�နှှစး၊ ဇူနှနဝါရးလူတိုွင်းး တိုရှု�တိုးဖြ�ည်းသားူ�သားမျိုးမတိုနှု�င်းးင်းံသားမျိုးမတိုရှးက်�င်းး�ဖွဲ့�င်းး၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားု�� လူးရေးရးက်းသားည်း� 

ခု�စးကြက်ည်းရေးရ� ခုရး�စဉ်းအတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးး-တိုရှု�တိုးနှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း�စးခု���း(၃၃) ခု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု�� 

နှု�င်းးခု့�သားည်း။ ယ်င်းး�စးခု���း (၃၃) ခု�မျိုးှး နး�လူည်းမျိုးုစးခုွနးလူှး-MoU(၁၄) ခု�၊ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုစးခုွနးလူှး-MOA (၆) 

ခု�၊ သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်း(၃) ခု�နှှင်းး� စးလူှး(၁၀) ခု�တိုု��ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  အရေးသား�စုတိုးက်ု� ရေးအးက်း�ါရင်းး�ဖြမျိုးစးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖွဲ့တိုးရှုု 

ရေးလူ�လူးနှု�င်းးသားည်း။ (Source: ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး နှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း� စးခု���း ၃၃ 

ခု�အး� �ု�င်းး�ဖြခုး�စုတိုးဖြဖွဲ့းရေးလူ�လူးကြက်ည်း�ဖြခုင်းး� (၁)” Commerce Journal, Vol:20, No.5 Monday February 3 

2020). ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး နှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း� စးခု���း ၃၃ ခု�အး� �ု�င်းး�ဖြခုး�စုတိုးဖြဖွဲ့း 

ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�ဖြခုင်းး� (၂)” Commerce Journal, Vol:20, No.6 Monday February 10 2020).

၁၉၅ RCEP သားည်း ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� �ု�စးခု���းက်ု� အး�းယ်ံအဖွဲ့ွ့�ဝင်းး (၁၀) နှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

တိုရှု�တိုး၊ ဂ��နး၊ ရေးတိုးင်းးက်ု��ရး�ယ်း�၊ ကြသားစရေးကြတို�လူ�၊ နယ်ူဇူးလူနးနှု�င်းးင်းံတိုု�� �ါဝင်းးသားည်း� အးရှဖွဲ့စုဖွဲ့ုတိုးနှု�င်းးင်းံ (၁၅) နှု�င်းးင်းံ 

တိုု��က် လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု့�သားည်း။ RCEP သားည်း က်မျိုးား�ဂ� းဒး�း(၃၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��ရေးသားး က်မျိုးား�အကြိုက်း���ံ� 

လူွတိုးလူ�းရေးသားးက်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးတိုစးခု�ရေး�် ရေး�ါက်းလူးရေးရ�အတိုွက်း  ရေးဒသားအတိုွင်းး�သားု�� ရင်းးနှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း��ွ့

ရေး�းင်းး၍ က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�သားွး�ရနး၊ ရေးဒသားအတိုွင်းး�ရှု အရေးသား�စး�နှှင်းး� အလူတိုးစး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း� 

က်ု� က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရး က်�နး��တိုးလူ��းမျိုးုက်ွနးယ်က်းမျိုး�း�နှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းရေး��ရနးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံ၏ က်ု�ဗစး-၁၉ အလူွနး 

စး��ွး�ရေးရ�နး�လူံ�ူရေးရ�အတိုွက်း အက်ူအည်းရေး��ရနး ရွယ်းရွယ်းသားည်း။  RCEP သားည်း ၂၀၁၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�င်းး��သားည်း� 

ASEAN Initiative မျိုးှ အစဖြ��ခု့�ပြီး�း� ၂၀၁၂ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး� (၁၆) နှု�င်းးင်းံ၏ က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�အကြက်း� (၈) 

နှှစးကြက်းက်းလူအတွိုင်းး� တိုရး�ဝင်းးရေးစ�စ�းညုု်နုှင်းး�မုျိုးမျိုး�း�မျိုးကု်� (၃၁) ကြိုကု်မျိုးးတုို�င်းး ဖြ��လူ��းခ့ု�ပြီး�း�ရေးနးက်း ၂၀၂၀ ဖြ�ည်း�နှှစးတွိုင်းး
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သားမုျိုး�င်းး�တိုစးရေးလူ်းက်းဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး��က်း�ံရေးရ�အး�လူ��ံနး��ါ�ကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရက်သားး ဦး�စး�ရေး�းင်းးရွက်းလူးခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နုှ�င်းးငံ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး တုို�က်းရုှု�က်း�ါဝင်းးခွုင်းး�မျိုးရုှခ့ု�သားည်း�အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုစးစ�ံတိုစးရးလူွမျိုးး�မျိုးု���ု�င်းးခုွင်းး�လူည်း� မျိုးရှုခု့�ရေး�။ အရ�း 

သားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရလူက်း�က်းနှှစးခု�လူ�ံ�တိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းး 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� အကြိုက်း�စး�စးမျိုးံက်ုနး�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍  အရ�းဘက်းလူူမျိုးု 

အဖွဲ့ွ့�အစည်း�၊ နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုက်းကြွက်လုူ�းရှး�သားူနှှင်းး� အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးအခု��ု�၏ က်နး�က်ွက်း�နှိဖြ�မျိုးု 

မျိုး�း�က်လူွ့၍ ဖြ�ည်းနယ်း/ တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��သားည်း အ�ု��ါက်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် �နး�က်�င်းးရေးဝဖွဲ့နးဖြခုင်းး� မျိုးဖြ��လူ��းကြက်သားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ၎င်းး�သားည်း အးဏားရ�ါတိုး၏ �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုက်ု� ဖြ�သားရေးနသားည်း။ ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ရေးဒသားခုံဖြ�ည်းသားူအခု��ု�၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း�တုို�င်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� တိုည်းရေး�းက်း�း�သားည်း� �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� မျိုး�ုခုု�က်းရေးရ�က်ု� အ�ူ�အရေးလူ��း�ကြက် 

သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး- USDP အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး ရေးဒ်ရေးအးင်းး�နး�စ�ကြက်ည်းဥက်ဌူာ 

အဖြဖွဲ့စး ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� စ�ံစမျိုးး�စစးရေး��ရေးရ�ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်း သားဘဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးအရေးရ�လူု�း

ရှး�သားူနှှင်းး� ရေးဒသားခုံဖြ�ည်းသားူအခု��ု�၏ က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ကြက်း�က် လူက်း�နး�ရေးတိုးင်းး�ရေးတိုးင်းးရေးကြက်�နး

စးမျိုးံက်ုနး�က်ု� �က်းလူက်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရနး အကြံက်ံဖြ��ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး NLD အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး 

လူည်း� ဖြမျိုးစး��ံစးမျိုးံက်ုနး�က်ု� အပြီး�း�တိုု�င်းး ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�ရေးရ�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံလူ�ံ��ု�င်းးရး က်ွနးယ်က်းတိုစးခု� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�က်း ရးနှှင်းး�ခု� းရေးသားး အရ�းဘက်းလူူမျိုးုအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း� �နှိဖြ�ရေးတိုးင်းး��ု�ခု့�ရေးသားးးလူည်း� 

တိုရှု�တိုးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� �က်း�ံရေးရ�ရေး�းက်း�း�ရေးသားးအး�ဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး�စးမံျိုးကု်နး�ကု်� အပြီး�း�တုို�င်းးရ�း�ု�င်းး� 

ဖြခုင်းး��က်း ဖြ�င်းး�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လ့ူဖြခုင်းး� သုား��မျိုးဟု�တိုး ရေးနရးရေးဖြ�းင်းး�ရေးရွ�ဖြခုင်းး� စသားည်း�နှှစးလူမျိုးး�တိုစးခု�ခု�ဖြဖွဲ့င်းး� 

ရေး�းင်းးရွက်းရနးသားး စဉ်း�စး�ခု့�သားည်း။ 

 RCEP ကု်� တိုရး�ဝင်းးလူက်းမှျိုးတိုးရေးရ��ု��နုှ�င်းးခ့ု�သားည်း။  စတိုင်းးသားည်း�အခု�နုးတွိုင်းး အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်း�ါဝင်းးခ့ု�ရေးသားးးလူည်း� ၂၀၁၉  

ခု�နှှစး တိုွင်းး က်�င်းး��သားည်း� RCEP �ု�းသားး�အစည်း�အရေးဝ�၌ အုနှိုယ်ဝနးကြိုက်း�ခု���းက် ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး��့စးခု���းတိုွင်းး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးှ�ု�င်းးရး က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ အနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ရေးတိုးင်းး��ု�ခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် 

က်�နး (၁၅) နှု�င်းးင်းံက် လူု�က်းရေးလူ�းမျိုးုမျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ရေးစ�စ�းည်ုုနှုင်းး�မျိုးုမျိုးှနှ�တိုး�ွက်းရေးကြက်းင်းး� ရေးကြက်ဖြင်းးခု့�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

ရေးနးက်း��ံ�အ�င်းး�၌ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး(၁၅) နှု�င်းးင်းံသားး �ါဝင်းးလူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု�� နှု�င်းးခု့�သားည်း။ RCEP သားည်း က်�နးစည်းလူု�င်းး�ရေး�ါင်းး� 

(၈၀-၈၅)  ရးခုု�င်းးနှုနး�ခုနး�အရေး�် အရေးက်းက်းခုွနးမျိုး�း�ဖွဲ့ယ်းရှး� လူုမျိုးး�မျိုးည်း ဖြဖွဲ့စးသားည်း�အတိုွက်း အုနှိုယ်ရေးစ��က်ွက်းသားု�� 

တိုရှု�တိုးက်�နးစည်းမျိုး�း�အလူ�ံ�အရင်းး�နှှင်းး� ဝင်းးရေးရးက်းလူးနှု�င်းးပြီး�း� �ု�သားု��ဝင်းးရေးရးက်းလူးသားည်း�အခုါ နှု�င်းးင်းံ၏အခုွနးဝင်းးရေးင်းွ 

ရေးက်းက်းခုံရရှုနှု�င်းးမျိုးုက်ု� �ုခုု�က်းရေးစနှု�င်းးသားည်းဟု� အုနှိုယ်လူ��းင်းနး�ရှင်းးအခု��ု�က် သား�ံ�သား�းရေးဖြ�း�ု�ကြက်သားည်း။ RCEP တိုွင်းး 

အခုွနးဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�ရေးရ� သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း��ါဝင်းးပြီး�း� �ု�သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းမျိုး�း�အရ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားည်း 

စးခု���းအသားက်းဝင်းးသားည်း� အခု�နုးမှျိုးစ၍ (၁၀) နှှစးအတွိုင်းး� အခွုနး (၈၀) ရးခုု�င်းးနုှနး�ကု်�ဖွဲ့�က်းသုားမျိုးး�ရနး၊ သုား��ရေးသားးး ဖြမျိုးနးမျိုးး၊ 

က်ရေးမျိုးားဒး�ယ်း�နှှင်းး� လူးအု�နှု�င်းးင်းံတိုု��က်မျိုးူ ၎င်းး�တိုု��၏ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းမျိုးုအ�င်းး�အရ က်�နးစည်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအတိုွက်း 

အခုွနး(၃၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု�သားး ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�ရနးနှှင်းး� �ု�အတိုွက်း (၁၅) နှှစးအခု�နုးရသားည်း။   (source: https://news-

eleven.com/article/198274. https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/myanmars-

foreign-policy-likely-evolve-nlds-second-term.html. https://burma.irrawaddy .com/

business/2020/11/19/233604.html ယ်ဉ်းယ်ဉ်းနှွယ်း -စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ�� “RCEP က်�နးသားွယ်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူည်း 

ခု�က်းသားု�� �ူ�ရေး�ါင်းး��ါဝင်းးရနးအတိုွက်း ဘယ်းအရေးကြက်းင်းး�က်ုစစမျိုး�း�က် အုနှိုယ်က်ု� ဟုနး�တိုး�ရသားလူ့” Commerce 

Journal, Vol:19, No.13 Monday April 1 2019)
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ခြမ်းန်ိမ်း�နုိှင််င်�၏	နုိှင််င်�တ���ုန်ိသွု�်ကျေးရ��ုိင််ရ�	ကျေးခြပ်�င််�လွှာ�တုိ�တ�်မု်းမ်းး��နှှင််�	ခြပ်ည််နိ�်	

မ်းး��၏	အချုနိ်��ဏ္ဍ

ပြီးဗုတိုုသား်တိုု���ံမျိုးှ လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုအရေး�် အလူွနးအက်ွမံျိုးှးခုု�အး��း�ခု့�သားည်း။၁၉၆ ၁၉၅၀ �ယ်းစ�နှှစးအရေးစး�ု�င်းး� က်းလူ 

မျိုး�း�၌ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ �ု��က်�နးသားည်း ��မျိုးး�မျိုး်အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံဂ� းဒး�း၏ (၄၅) ရးခုု�င်းးနှုနး�အ�ု 

ရှုခု့�သားည်း။၁၉၇ သားု��ရေးသားးး ၁၉၆၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး ��မျိုးအကြိုက်ုမျိုးး စစးတို�းက် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားသားုမျိုးး� 

ပြီး�း�ရေးနးက်း ဗဟုု��ုနး�ခု���းသားည်း� �ု�ရှယ်းလူစးစနစးက်ု� (၂၆) နှှစးကြက်း က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း�က်းလူ 

အတိုွင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�ပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ �ု��က်�နးသားည်း 

တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း� က်��င်းး�သားွး�သားည်း။ ဥ�မျိုးး- ၁၉၈၅-၈၆ ဘဏ္ဍးနှှစးအတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း နှု�င်းးင်းံဂ� းဒး�း၏ (၁၁) ရးခုု�င်းးနှုနး�သားး က်ု�ယ်းစး�ဖြ��သားည်း။၁၉၈ �ု��က်�နး 

က်��င်းး�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�အရံရေးင်းွသားည်းလူည်း� ၁၉၆၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်နးရေးဒ်လူး 

(၂၁၄) မျိုးးလူ�ရံှုရးမျိုးှ ၁၉၇၂ ခု�နှှစးတိုွင်းး (၅၀) မျိုးးလူ��ံု သားုသားုသားးသားးက်��င်းး�သားွး�ခု့�သားည်း။၁၉၉ 

�ု�လူု�သားည်းမျိုးှး �ု�က်းလူအတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ သားွင်းး�က်�နးသားည်း ရေးမျိုးှးင်းးခုု�ရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း�မျိုးှ လူွ့၍ 

မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း�ခု့�သားည်း။  ၁၉၈၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး စစးတို�းက် ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးအးဏားသားုမျိုးး� 

ပြီး�း�ရေးနးက်း ၁၉၈၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး ရေးစ��က်ွက်းစး��ွး�ရေးရ�စနစးက်ု� စတိုင်းးက်�င်းး�သား�ံ�လူးပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ခ့ု�သားည်း။ ယ်ခုင်းးအခု�နုး၌ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအစု��ရက်သားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

ရှုခု့�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုွင်းး ��ဂုလူုက်အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ခုွင်းး�ဖြ��သားည်း�အဖြ�င်းး “တိုံခုါ�ဖွဲ့ွင်းး�” 

ဝါဒက်�င်းး�သား�ံ�က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နး�ဖြမုျိုး��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်ခု့�သားည်း။ �ု�အခု�နုးမျိုးှစ၍ ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�သားည်း တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�ဖြ�နးလူည်းဖြမျိုးင်းး�တိုက်းလူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး- မျိုးှတိုး��ံတိုင်းး 

�း�ရေးသားး �ု��က်�နး-သားွင်းး�က်�နး က်�မျိုးပဏားအရေးရအတိုွက်းသားည်း ၁၉၈၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး (၀) ခု�မျိုးှ ၂၀၀၁ 

ခု�နှှစးတိုွင်းး (၂,၈၁၃) ခု�နှှင်းး� ၂၀၀၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး ၁၉,၉၄၉ ခု� အ�ု ရှုလူးသားည်း။၂၀၀

(ယ်ခုင်းး “က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန” ဟု� ရေးခု်ရေးဝ်ခု့�သားည်း�) က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ� 

ဝနးကြိုက်း�ဌားနရေးအးက်းရှု က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးက်းင်းးစးသားည်း သားွင်းး�က်�နး-�ု��က်�နးလူု�င်းးစင်းးစနစးဖြဖွဲ့င်းး� ��ဂုလူု

က်က်ဏ္ဍသားွင်းး�က်�နးနှှင်းး��ု��က်�နးမျိုး�း�က်ု� က်နး�သားတိုး၊ �ုနး�ခု���းခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - �ု��က်�နးမျိုးှ ရရှုသားည်း� 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ဝင်းးရေးင်းွမျိုး�း�က်ု� ��ဂုလူုက်လူ��းင်းနး�ရှင်းးမျိုး�း� လူက်းဝယ်း�း�ရှု�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

၁၉၈၉ ခု�နှှစးတွိုင်းး (၆၀) ရးခုု�င်းးနုှနး�သားးခွုင်းး�ဖြ��ရေးသားးးလူည်း� ၁၉၉၀ ခု�နှှစးရေးရးက်းသားည်း�အခုါ (၁၀၀) 

ရးခုု�င်းးနှုနး�အ�ုလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ၁၉၉၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး (၇၅) ရးခုု�င်းးနှုနး�အ�ုလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

�ု��ရေးနးက်း ၂၀၀၅ ခု�နှှစး တိုွင်းး ၁၀၀ ရးခုု�င်းး�နှုနး�အ�ုလူည်း�ရေးက်းင်းး� ခုွင်းး�ဖြ��ခု့�သားည်း။၂၀၁ �ု��အဖြ�င်းး 

၁၉၆ Than, T. M. M. (2007). Myanmar's foreign trade under military rule: Patterns and recent trends. 

Southeast Asian Affairs, 2007(1), 242-254. 

၁၉၇ Ibid 

၁၉၈ Ibid 

၁၉၉ Butwell, R. (1972). Ne Win's Burma: at the end of the first decade. Asian Survey, 12(10), 901-912.

၂၀၀ Ibid 

၂၀၁ Ibid 
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၁၉၉၆ ခု�နှှစး၌ က်ူသားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း� ဌားနရေးအးက်းတိုွင်းးနယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ဌားနဖွဲ့ွင်းး�

လူှစးက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�လူည်း� တိုရး�ဝင်းးဖြ��ခု့�သားည်း။ 

တိုရှု�တိုး၊ �ု�င်းး�၊ အုနှိုယ်၊ ဘဂ�လူး�ရေးဒ�စသားည်း� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� �ုစ�းရေးသားး နယ်းစ�းရေးဒသား 

အခု��ု�တိုွင်းး နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�မျိုး�း� (border trading posts) ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးခု့�သားည်း။၂၀၂ �ု�မျိုးှ 

တိုစး�င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးခု�းရေးမျိုးွ�ရေးရ�အတိုွက်း ကြိုက်ု��နးစနစးရေးလူ်း�ခု�ပြီး�း� ��ံမျိုးှနးက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

လူ��း��ံ�လူ��းနည်း�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� လူည်း�တိုးသားည်း� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စနစးသားု�� က်ူ�ရေးဖြ�းင်းး�နှု�င်းးရနး 

ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၀၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး နယ်းစ�းရှု မျိုးူ�ယ်းနယ်းစ�း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး� (၁၀၅ မျိုးု�င်းးက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�) က်ု� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ��မျိုး��ံ�နှှင်းး� အကြိုက်း� 

��ံ�က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နး (Border Trade Zone) အဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ၂၀၀၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး �ု�င်းး�-

ဖြမျိုးနးမျိုးးနယ်းစ�းရှု ဖြမျိုးဝတိုးက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�က်ု� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ဒ�တိုုယ်အကြိုက်း���ံ�က်�နးသားွယ်းရေးရ�

ဇူ�နးအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးခု့�သားည်း။၂၀၃

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံအဖြဖွဲ့စး �ါဝင်းးလူးခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - က်မျိုးားက်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (WTO) က်ု� စတိုင်းး 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး ယ်င်းး�၏ရေးရှ�ရေးဖြ��ဖြဖွဲ့စးရေးသားး GATT က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��သားည်း� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး (၂၃) 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး �ါဝင်းးခု့�သားည်း�အဖြ�င်းး WTO က်ု� စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း� ၁၉၉၅ ခု�နှှစးတိုွင်းးလူည်း� အဖွဲ့ွ့�ဝင်းး 

နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး �ါဝင်းးခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ၁၉၉၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး အး�းယ်ံ၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု� 

ဖြဖွဲ့စးလူးရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း လူွတိုးလူ�းရေးသားး အး�းယ်ံက်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးဒသား (AFTA) ၏ 

အစုတိုးအ�ု�င်းး�တိုစးခု� ဖြဖွဲ့စးလူးခု့�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�၏ 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုစနစး၏ စည်းမျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�နှှင်းး� 

က်တိုုက်ဝတိုးမျိုး�း�က်ု� �ုနး�သားုမျိုးး�လူု�က်းနးရမျိုးည်း� တိုးဝနးရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အရေးကြက်းင်းး�အမျိုး��ု�မျိုး��ု� 

ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�နှှင်းး� က်တိုုက်ဝတိုး အခု��ု� 

က်ု� �ုနး�သားုမျိုးး�လူု�က်းနးနှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - �ွင်းး�လူင်းး�ဖြမျိုးင်းးသားးမျိုးုရှုပြီး�း� 

လူွယ်းက်ူရေးခု�းရေးမျိုးွ�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းမျိုးုစနစးတိုစးခု� ရေး�်�ွနး�လူးရေးရ�အတိုွက်း  

က်�နးသားွယ်းမျိုးု မျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး� လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� WTO အဖွဲ့ွ့�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က် ��ံမျိုးှနးရေး�းင်းးရွက်းရ 

မျိုးည်းဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း �ု�လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� �ယ်းစ�နှှစးနှှစးခု�နး��ါ� ရေး�းင်းးရွက်း 

နှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုခု့�ရေး�။၂၀၄ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း� 

မျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရးက်�နးသားွယ်းမျိုးုစနစးနှှင်းး� 

က်ု�က်းည်းမျိုးုရှုရေးသားး လူု�အ�းပြီး�း� လူ�ံရေးလူးက်းရေးသားး ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ��လူ��းခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှု 

၂၀၂ Ibid 

၂၀၃ https://www.commercejournal.com.mm/coverstory/19306 

၂၀၄ WTO Marrakesh Agreement (Annex-3) အရ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ပြီး�း�နှု�င်းးင်းးမျိုး�း�က် သား�ံ�နှှစးလူ်င်းး တိုစးကြိုက်ုမျိုးး၊ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု���့ 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က် င်းါ�နှှစးလူ်င်းး တိုစးကြိုက်ုမျိုးး၊ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��မျိုးုအနည်း���ံ�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�က် ခု�နှှစးနှှစးလူ်င်းး တိုစးကြိုက်ုမျိုးးရေး�းင်းးရွက်းရသားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း WTO စတိုင်းးဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု�နုးက်တိုည်း�က် အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးနှု�င်းးင်းံတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး �ါဝင်းးခု့�ရေးသားးးလူည်း� က်�နးသားွယ်း

မျိုးုမျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး�လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� �ယ်းစ�နှှစးနှှစးခု�နး��ါ�အတိုွင်းး� အရေးဖြခုအရေးနအရ ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုဘ့ 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရတိုက်းလူးပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� ၂၀၁၄ ခု�နှှစးရေးရးက်းမျိုးှသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးငံ်း၏ ��မျိုးအကြိုက်ုမျိုးး က်�နး 

သားွယ်းမျိုးု မျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး�လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးခု့�သားည်း။ 

 (source: ည်းည်းရေးအးင်းး (WTO) “ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး�လူ��းင်းနး�စဉ်းအး� 
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ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရး ခု�တုိုး�က်းမျိုးုနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�မျိုးှးလူည်း� အး�နည်း�ခု့�သားည်း။ �ု�အခု�က်း 

သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအရေး�် က်မျိုးားစး��ွး�ရေးရ�အတိုက်းအက်�၏ သားက်းရေးရးက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� နည်း��ါ�ရေးစခု့� 

ရေးသားးးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းမျိုးုအလူး�အလူးက်ု� ရေးနးက်းက်�ရေးစခု့�သားည်း။ 

၂၀၁၁ ခု�နှှစးရေးနးက်း�ု�င်းး� တိုက်းလူးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရမျိုး�း�လူက်း�က်း

တိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်း၊ �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုတိုု��က်ု� အရှုနးအဟု�နး 

ဖြဖွဲ့င်းး� ရေး�းင်းးရွက်းလူးသားည်း။ အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏တိုက်းကြွက်ရေးသားး နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်း�က်း�ံရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းအက်ူ အည်းမျိုး�း�ရယ်ူက်း 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ဏ္ဍဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့� 

ကြက်သားည်း။  ဥ�မျိုးး- ဦး�သားုနး�စုနးဦး�ရေး�းင်းးရေးသားး အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုက်းရေးရ�အတွိုက်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမုျိုး��းနံှှမုျိုးမျိုး�း�ကု်� �့ွရေး�းင်းး 

နှု�င်းးရနး ဂ��နးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး��ူ�ရေး�ါင်းး�၍ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံသားူမျိုး�း�အး� အခုွနးက်င်းး�လူွတိုးခုွင်းး�နှှင်းး� သားက်းသားး 

ခုွင်းး�အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ရေး��သားည်း� သားးလူဝါအ�ူ�စး��ွး�ရေးရ�ဇူ�နး (Thilawa SEZ) က်ု� ၂၀၁၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး 

စတိုင်းးတိုည်းရေး�းက်းပြီး�း�  ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖွဲ့ွင်း�းလူှစးခု့�သားည်း။၂၀၅ �ု��အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံ 

တိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနးအတိုွက်း ၂၀၁၃ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�လူသားမျိုးဂုအဖွဲ့ွ့�နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�၍ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အမျိုး��ု�သားး� အ�င်းး�မျိုးဟုးဗ��ဟုးတိုစးရ�းက်ု� ရေးရ��ွ့အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး�၊ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အဓိုက်က်�နးသားွယ်းဘက်း နှု�င်းးင်းံ (၁၀) နှု�င်းးင်းံရှု သားံရှု�ံ�မျိုး�း�သုား�� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း� (Economic Attachés)  ခုနး�အ�းရေးစလူှတိုး ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။  

�ု��အဖြ�င်းး WTO ၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုလွူယ်းက်ူရေးခု�းရေးမျိုးွ�ရေးရ��ု�င်းးရးသားရေးဘးတိုူစးခု���းအရ ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံ၏ ��မျိုးအကြိုက်ုမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ �နး�စစးဖြခုင်းး�လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� ၂၀၁၄ ခု�နှှစး၊ မျိုးတိုးလူတိုွင်းး 

ဖြ��လူ��းခု့�သားည်း။၂၀၇

၂၀၅ သားုနး�ဖြမျိုးင်းး�ရေးဝ “ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံသားူမျိုး�း�အတွိုက်း အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း� ဖွဲ့နးတိုး�ရေး��လူ�က်းရှုရေးသားး အး�းယ်ံအ�ူ�စး��ွး�ရေးရ� 

ဇူ�နးမျိုး�း� (၂)”  Commerce Journal, Vol: 20, No. 18 Monday June 22 2020)

၂၀၆ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း ၂၀၁၃ ခု�နှှစးမျိုးတိုု�င်းးခုင်းးနှှစးမျိုး�း�အ�ု စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��တိုစးဦး�သားး� ခုနး�အ�းနှု�င်းးခု့�ပြီး�း� ယ်င်းး�သားံမျိုးှ�� 

က်ု� က်မျိုးား�က်�နး သားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (WTO) ရှုသားည်း� �ွစးဇူးလူနးနှု�င်းးင်းံ၊ ဂ�နးဖွဲ့းပြီးမျိုးု��ရှုဖြမျိုးနးမျိုးးသားံရှု�ံ�တိုစးခု�တိုည်း�တိုွင်းးသားး 

တိုးဝနး�မျိုးး�ရေး�းင်းးရေးစခု့�သားည်း။ ၂၀၁၃ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ ဖြမျိုးနးမျိုးးသားံရှု�ံ�ရှုသားည်း� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံအခု��ု�တိုွင်းး တိုးဝနး�မျိုးး�ရေး�းင်းး 

ရနး စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း�က်ု� ရေးရွ�ခု�ယ်းခုနး�အ�း၊ ရေးစလူှတိုးခု့�သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ� သားံမျိုးှ��မျိုး�း�က်ု� (၃) 

နှှစးလူ်င်းးတိုစးကြိုက်ုမျိုးး ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ခုနး�အ�းရေးလူ�ရှုသားည်း။ ၂၀၂၁ ခု�နှှစး၊ ဇူနှနဝါရးလူအ�ုတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး� (၁၂) နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး 

စ�စ�ရေး�ါင်းး�စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ�� (၁၅) ဦး� ရေးစလူှတိုးခု့�ပြီး�း� တိုု��ခု�့�ရေးစလူှတိုးခု့�သားည်း။  (source: ဥက်းူက်ု�က်ု�၊ ရေးအးင်းးသားူရ 

“ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားံရှု�ံ�မျိုး�း� တိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း� ခုနး�အ�းသားွး�မျိုးည်း။” 7DayNews Journal, Vol. 11, No. 46, 

January 24, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=nro3theEnCw) 

၂၀၇ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ �နး�စစးဖြခုင်းးလူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� မျိုးူလူက် ၂၀၂၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး အပြီး�း� 

ရေး�းင်းးရွက်းသားွး�ရနး လူ�း�း�စး�စဉ်းခု့�ရေးသားးးလူည်း� က်ု�ဗစးက်�းရေးရးဂါဖြဖွဲ့စး�ွး�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� WTO ၏ အကြံက်ံဖြ��ခု�က်းအရ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးး က်�နးသားွယ်းမျိုးုမူျိုးဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး�အပြီး�း�သားတိုးအစည်း�အရေးဝ�က်ု� ၂၀၂၁ ခု�နှှစး ရေးဖွဲ့းးရေးဖွဲ့းး 

ဝါရး ၁၅ ရက်းနှှင်းး� ၁ရ ရက်း အ�ု ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ဖြ��လူ��းသားွး�ရနး ဖြ�င်းး�င်းးရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ၂၀၂၁ ခု�နှှစး၊ 

ရေးဖွဲ့ရေးဖွဲ့းးဝါရးလူ ၁ ရက်းရေးန�တိုွင်းး တို�းမျိုးရေးတိုးးက် နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအးဏားက်ု� တိုတိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးသားုမျိုးး�ယ်ူခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဤ 

စးတိုမျိုးး�ရေးရ�ရေးနစဉ်းအတိုွင်းး� �ု�လူ��းင်းနး�စဉ်းက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေးသား�ရေး�။ (source: ည်းည်း 

ရေးအးင်းး (WTO) “ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး� လူ��းင်းနး�စဉ်းအး�ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�” 
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�ု��အဖြ�င်းး ဦး��င်းးရေးက်�းး (၂၀၁၆-၂၀၁၈) နှှင်းး� ဦး�ဝင်းး�ဖြမျိုးင်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)  ဦး�ရေး�းင်းး 

ရေးသားး အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ စး��ွး�ရေးရ�ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု�� 

တိုု��တိုက်းရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရးလူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� အရှုနးအဟု�နး 

ဖြဖွဲ့င်းး� �က်းလူက်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးခု့�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၆ ခု�နှှစး၊ ဧပြီး�းလူတွိုင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (Myanmar Trade Promotion Organization -Myan Trade) က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

ခု့�ပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ဏ္ဍ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�၊ ဖြမျိုးနးမျိုးး��ွက်းက်�နးမျိုး�း� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံ 

မျိုး�း�သားု�� �ု�မျိုးု�တိုု��ဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းး�ု��နှု�င်းးရေးရ�၊ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�သားတိုင်းး�အခု�က်းလူက်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့နး�

ရေးဝနှု�င်းးရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရးဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေး��နှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်း

နှှင်းး�တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အသားး�သားး�၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးမျိုး�း�တိုွင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုဗဟုု�ဌားနမျိုး�း� ဖွဲ့ွင်းး�လူှစး�း�ရှု 

ဖြခုင်းး�၊ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အဓိုက်က်�နးသားွယ်းဘက်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�သားု�� စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း�ရေးစလူှတိုး၍ 

ရေးစ��က်ွက်းရှးရေးဖွဲ့ွဖြခုင်းး�၊  က်မျိုးား�က်�နးစည်းဖြ��ွ့မျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� ရေးဒသားတိုွင်းး�က်�နးစည်းဖြ��ွ့မျိုး�း� 

သားု�� ဖြမျိုးနးမျိုးး��ု��က်�နးလူ��းင်းနး�ရှင်းးမျိုး�း�သွားး�ရေးရးက်းဖြ�သားနှု�င်းးရနး စးစဉ်းရေး��ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းလူ��းင်းနး� 

ရှင်းးမျိုး�း�က်ု�ဖွဲ့ုတိုးရေးခု်၍ ရးသားးအလူု�က်းဖြ�ည်းတိုွင်းး�က်�နးစည်းဖြ��ွ့မျိုး�း� က်�င်းး��ရေး��ဖြခုင်းး�အစရှုသားည်း� 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရးလူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� စဉ်း�က်းမျိုးဖြ�တိုးရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း။၂၀၈ �ု�� 

အဖြ�င်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နုှ�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အစးအစဉ်း (USAID) နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�၍ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရးသားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းအး�လူ�ံ�ကု်� တိုစးရေးနရးတိုည်း�တိုွင်းး 

စ�စည်း�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း� အမျိုး��ု�သားး�အ�င်းး�က်�နးသွားယ်းမုျိုးသား�တိုဘဏားတုို�က်း (Myanmar National 

Trade Portal and Trade Repository website) တိုစးခု�က်ု�လူည်း� ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး စတိုင်းး 

တိုည်းရေး�းက်းခု့�ပြီး�း� ၂၀၁၆ ခု�နှှစး၊ ရေးမျိုးလူတိုွင်းး တိုရး�ဝင်းးဖွဲ့ွင်းး�လူှစးခု့�သားည်း။၂၀၉ �ု��အဖြ�င်းး ဂ��နးနှု�င်းးင်းံ 

၏ နည်း��ည်းနှှင်းး� ရေးင်းွရေးကြက်�အကူ်အည်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၁၆ ခု�နှှစး၊ နှု�ဝင်းးဘးလူမျိုးှစ၍ ဖြမျိုးနးမျိုးး� 

အရေးက်းက်းခုွနး၏��တိုးက်�နး၊ သားွင်းး�က်�နး�ု�င်းးရးအရေးက်းက်းခုွနးရှင်းး�လူင်းး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�က်ု� 

အခု�နုးက်�နးသားက်းသားးစွးဖြဖွဲ့င်းး� အွနးလူု�င်းး�မျိုးှတိုစး�င်းး�ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးအလူု�အရေးလူ်းက်း 

က်�နး�စစည်း�ရှင်းး�လူင်းး�ရေးရ�စနစး(MACCS)နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးအရေးက်းက်း ခုနွးသားတိုင်းး�အခု�က်းအလူက်းစနစး 

(MCIS) တိုု��က်ု� အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းမျိုးုလူ��းင်းနး�ရေး�းင်းးရွက်းသားည်း� ရနးက်�နး �ု�းက်မျိုးး� 

မျိုး�း�နှှင်းး� ရေးလူ�ု�းမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ၂၀၁၈ ခု�နှှစး၊ ဇူွနးလူမျိုးှစ၍ �ု�င်းး�-ဖြမျိုးနးမျိုးးနယ်းစ�းရှု 

ဖြမျိုးဝတိုး က်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ၂၀၂၁ ခု�နှှစး၊ ဇူနှနဝါရးလူမျိုးှစ၍ တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး 

၂၀၈ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန (Ministry of Commerce) သားည်း ၂၀၁၃ ခု�နှှစး၊ ဧပြီး�းလူတိုွင်းး 

ဖြမျိုးနးမျိုးး�လူယ်း ယ်း�ွက်းက်�နး�စစည်း�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ု� က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�ဦး�စး�ဌားနအဖြဖွဲ့စး ဦး�စွး ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� တိုစးနှှစးအကြက်း ၂၀၁၅ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�နှှင်းး� စး�သား�ံ�သားူရေးရ�ရးဦး�စး�ဌားနအဖြဖွဲ့စး 

ရေးဖြ�းင်းး�လူ့ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း ၂၀၁၆ ခု�နှှစး၊ ဧပြီး�းလူ (၁) ရက်းရေးန�တိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ�အဖွဲ့ွ့� 

(Myanmar Trade Promotion Organization- Myan Trade) က်ု� စ�စ�ရေး�ါင်းး�ဝနး�မျိုးး� (၂၀၀) ခုနး�ဖြဖွဲ့င်းး� စတိုင်းး 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�သားည်း။ (Source: MTC Yangon “ဖြမျိုးနးမျိုးး က်�နးသားွယ်းမျိုးုဗဟုု�ဌားနဩ သား�ံဂနှှစးတိုးခုရး�နှှင်းး� အနးဂတိုးလူ��းင်းနး� 

စဉ်းမျိုး�း�” Commerce Journal, vol. 19, No. 26 Monday July 15 2019. ဖြမျိုးတိုးဖြမျိုးတိုးစု��မုျိုး�� (Myantrade) “ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းး 

က်ွင်းး��င်းး�ရေးလူ�လူးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ� လူ��းင်းနး�စဉ်း မျိုး�း�” Commerce Journal, Vol: 20, No. 

27 Monday August 24 2020. https://www.myantrade.gov.mm/about-myantrade/economic-

attache/landing 

၂၀၉ https://www.oecd.org/aidfortrade/casestories/casestories-2017/CS-149-USAID-A-Trade-Portal-

Improves-Transparency-for-Imports-and-Exports-in-Myanmar.pdf 
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နယ်းစ�းရှု မျိုးူ�ယ်း (၁၀၅ မျိုးု�င်းး) က်�နး သားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� စတိုင်းးအသား�ံ�ဖြ��ခု့�သားည်း။၂၁၀ 

�ု��အဖြ�င်းး နယ်းစ�းရေးဒသားရေးနဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�အခု�င်းး�ခု�င်းး� အဖြ�နးအလူှနးရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးဖွဲ့းက်းက်း�ဖြခုင်းး�

ဖြဖွဲ့င်းး� နှှစးနှု�င်းးင်းံနယ်းစ�းရေးနဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�ခု�စးကြက်ည်းရင်းး�နှှး�မျိုးုတိုု��တိုက်း၍ ၎င်းး�တိုု��၏ လူူမျိုးုစး��ွး�ဘဝ

တိုု��တိုက်းရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးစရနး၂၀၁၂ ခု�နှှစးက်တိုည်း�က် အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံဘက်းမျိုးှ စတိုင်းးအ�ု�ဖြ��ခု့�ရေးသားး 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ  နှှင်းး�အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံအကြက်း� နယ်းစ�းရေးစ��မျိုး�း� (Border Haats) ဖွဲ့ွင်း�းလူှစးဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍လူည်း� စစးက်ု�င်းး�တိုု�င်းး�ရေးဒသား ကြိုက်း�၊ �နးရေး�းင်းးတိုွင်းး နယ်းစ�းရေးစ��က်ု� က်နဦး�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး�  

စတိုင်းးဖွဲ့ွင်းး�လူှစးနှု�င်းးရနး နယ်းစ�းရေး��မျိုး�း�စးမျိုးံခုနး�ခုွ့ရေးရ� နည်း�လူမျိုးး� (မျိုးူကြက်မျိုးး�) က်ု� နှှစးနှု�င်းးင်းံည်ုုနှုင်းး�

ရေးရ��ွ့ဖြခုင်းး�နှှင်းး� နယ်းစ�းရေးစ��ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးရနး လူ�း�း�သားည်း�ရေးနရးမျိုး�း�သားု�� နှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�တိုွ့ က်ွင်းး��င်းး� 

ရေးလူ�လူးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ၂၀၁၈ ခု�နှှစးတိုွင်းး စတိုင်းးခု့�ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး ည်ုုနှုင်းး�အစည်း�အရေးဝ�မျိုး�း�ဖြ��လူ��း 

ခု့�သားည်း။၂၁၁ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ဏ္ဍဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�က်ု� ယ်ရေးန��ုတိုု�င်းး အတိုး�အ�း� 

တိုစးခု�သားဖွဲ့ွယ်းဖြဖွဲ့စးရေးန သားည်း� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ုစစ” က်ု�လူည်း�၂၁၂ အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� 

အစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး နှှုမျိုးးနှှင်းး�ခု့�သားည်း။ နယ်းစ�းရေးဒသားမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း� 

မျိုး�း� ဝင်းးရေးရးက်းလူးဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�အရေးသား�စး�/အင်းယ်းစး�နှှင်းး� အလူတိုးစး�စး��ွး�ရေးရ�

လူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု��ုခုု�က်းရေးစပြီး�း� �က်းလူက်းရ�းတိုည်းရနးခုက်းခု့ရေးစခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး တိုရး�မျိုးဝင်းး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း က်�နး�စစည်း�အတို�အ�မျိုး�း�နှှင်းး� က်�နး�မျိုးးရေးရ�က်ု��ုခုု�က်းရေးစနှု�င်းးသားည်း� က်�နး 

�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� �ါဝင်းးနှု�င်းး သားဖြဖွဲ့င်းး� စး�သား�ံ�သားူဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�က်ု�လူည်း� �ုခုု�က်းနစးနးရေးစနှု�င်းးသားည်း�အဖြ�င်းး  

အရေးက်းက်းခုွနးမျိုးရေး�းင်းးသားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး အရေးက်းက်းခုွနးမျိုး့�က်�နး�စစည်း�မျိုး�း� �ါဝင်းးနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ အခုွနးဘဏ္ဍးလူည်း� �ုခုု�က်းနစးနး��ံ�ရှုုံ�ရေးစသားည်း။၂၁၃ �ု��ရေးကြက်းင်းး� တိုံခုါ��ုတိုးဝါဒ 

က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးး��ု�ရှယ်းလူစးလူမျိုးး�စဉ်း�ါတိုးရေးခုတိုးက်တိုည်း�က် “ရေးမျိုးှးင်းးခုု�လူ��းင်းနး�” အဖြဖွဲ့စး 

ရှုခု့�သားည်း� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမုျိုး”မျိုး�း�က်ု� ဦး�သားုနး�စုနးဦး�ရေး�းင်းးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� 

အစု��ရလူက်း�က်း �င်းး အဖွဲ့ွ့�စ�ံဝင်းးသားည်း� ရေးရွ�လူ�း�စစးရေး��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (Mobile Team) မျိုး�း�ဖွဲ့ွ့�ပြီး�း�  

၂၁၀ https://www.maccs.gov.mm/node/210 

၂၁၁ ရေးက်ခုု�င်းးရေးက်�းး (နှှစးနှု�င်းးင်းံ) “နယ်းစ�းရေးစ��မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးသားွး�နှု�င်းးရေးရ� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှှင်းး� အုနှိုယ်နှှစးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� ည်ုုနှုင်းး� 

ရေး�းင်းးရွက်းရေးန” Commerce Journal, Vol: 20, No. 9 Monday March 2 2020

၂၁၂ “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု (Illegal Trade)” သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက် ခုွင်းး�မျိုးဖြ���း�သားည်း� က်�နး�စစည်း�နှှင်းး� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးု 

မျိုး�း�က်ု� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက်ု�ရေး��ရေး�းင်းးရမျိုးည်း� အခုွနးရေးင်းွက်ု�ရေးရှးင်းးလူွ့၍ က်�နးသားွယ်း 

ဖြခုင်းး�က်ု� ရည်းညွှှနး�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အမျိုး�း�က် ရည်းညွှှနး�ရေးဖြ�း�ု�ရေးနသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံရှု “တိုရး�မျိုးဝင်းး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးု”နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးမျိုး�း�သားည်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့အစည်း�နှှင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နုှ�င်းးငံ်းအစု��ရတုို�� အတုို�က်းအခံုဖြဖွဲ့စး�ွး�ရေးနသားည်း� သုား��မျိုးဟု�တိုး အး�ပြီး�ု�င်းးရေးနသားည်း� နယ်းရေးဖြမျိုးရေးဒသားမျိုး�း� (contested areas) 

တိုွင်းး ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးအရေးဖြခုအရေးနအရ အတိုု�က်းအခုံဖြဖွဲ့စး�ွး�ရေးနသားည်း�နယ်းရေးဖြမျိုးရေးဒသားမျိုး�း�ရှု 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ယ်င်းး� နယ်းရေးဖြမျိုးရေးဒသားမျိုး�း�ရှု သားက်း�ု�င်းးရးအးဏား�ု�င်းးမျိုး�း�က်ု� 

အနည်း�နှှင်းး�အမျိုး�း� အခုွနးအခုရေး��ရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ယ်င်းး�က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုအး�လူ�ံ�က်ု�  

“တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု” အဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုးရနးမျိုးှး ရေးလူ�းးက်နးမျိုးုရှုမျိုးည်းဟု�တိုးရေး�။  

၂၁၃ တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းရေးရ� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးမျိုးှးင်းးခုု�က်�နးသားွယ်းရေးရ�ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အခုွနး��ံ�ရှုုံ�မျိုးုမျိုးှး ခုနး�မျိုးှနး�ရေးဖြခု 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှှစးစဉ်း အရေးမျိုးရုက်နးရေးဒ်လူး သားနး� ၅၇၀ ခုနး� ရှုသားည်း။ (ရင်းး�ဖြမျိုးစး။ ဖြမျိုးနးမျိုးး�အလူင်းး� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

ရေးလူ�း�က်�ရေးရ�” http://www.mdn.gov.mm/my/ttraamwngkunsymu-leaakre)
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ရေးဖွဲ့းး��တိုးဖွဲ့မျိုးး��း� နှှုမျိုးးနှှင်းး�ခု့�သားည်း။၂၁၄ ယ်င်းး�သားု�� ဖွဲ့မျိုးး��း�နှှုမျိုးးနှှင်းး�မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းး 

က်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်းရေးလူ�း�က်�သားွး�ရေးသားးးလူည်း� လူ�ံ�ဝရေး��းက်းက်ွယ်းသားွး�ခု့� 

ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ၂၀၁၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုက်းလူးသားည်း� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရသားစး 

လူက်း�က်းတိုွင်းးလူည်း� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�ရေးလူ�း�က်�၍ က်�နးသားွယ်းလူ��းင်းနး�မျိုး�း���ံမျိုးှနး

လူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�မျိုးှနးရေး�်သားု�� ရေးရးက်းရှုနှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း �က်းလူက်းကြိုက်ု���မျိုးး�ရေး�းင်းးရွက်းခု့�သားည်း။၂၁၅  

(ဇူယ်း�-၇ ရှုု) တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး စ�ံစမျိုးး�ရေး�းက်းလူှမျိုးး� 

ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (EIU) ၏ ��တိုးဖြ�နးခု�က်းအခု�က်း ၂၀၁၈ ခု�နှှစး၊ က်မျိုးား�လူ�ံ��ု�င်းးရး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

အရေးဖြခုအရေးနအညွှှနး�က်ုနး�အရ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံရေး�ါင်းး� (၈၄) ခု�အနက်း အ�င်းး� (၈၂) 

ရေးနရးတိုွင်းးရှုခု့�သားည်း။၂၁၆ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရသားစးလူက်း�က်း ၂၀၁၉ ခု�နှှစးတိုွင်းး  

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဒ�တိုုယ်သားမျိုးမတိုတိုစးဦး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဝနးကြိုက်း�အခု��ု�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� 

ဝနးကြိုက်း�ခု���းမျိုး�း�နှှင်းး� ဝနးကြိုက်း�အခု��ု��ါဝင်းးသားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

တိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ�ဦး�ရေး�းင်းးရေးက်းးမျိုးတိုး”က်ု� လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� (၉) ခု� 

တိုွင်းး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း� တိုး��း��ုနး�ခု���းရေးရ� အ�ူ�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးဖွဲ့းး��တိုးဖွဲ့မျိုးး��း�အရေးရ�ယ်ူမျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းက်း 

နှှုမျိုးးနှှင်းး�ခု့�သားည်း။၂၁၇  

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးုသားည်း တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� မျိုး�း�စွး�က်းစ�း 

ရေးနသားည်း။ အရ�းသားး�အစု��ရလူက်း�က်း နှှစးအလူု�က်းတိုရး�ဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု�မျိုးးဏာက်ု� ရေးလူ�လူး 

ကြက်ည်း�လူ်င်းး  �င်းးလူယ်းရေးရ�ရေးကြက်းင်းး� �မျိုးးဏာသားည်း ဖြမျိုးုင်းး�တိုက်းလူးရေးသားးးလူည်း� နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးု 

၂၁၄ တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု တိုး��း��ုနး�ခု���းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးရွ�လူ�း�စစးရေး��ရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (Mobile Team) က်ု� 

၂၀၁၂ ခု�နှှစး၊ ဒးဇူင်းးဘးလူတိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန၊ ဘဏ္ဍးအခုွနးဝနးကြိုက်း�ဌား၊ 

ဖြ�ည်း�့ရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားနတိုု��ဖြဖွဲ့င်းး� ရေး�ါင်းး�စ�းဖွဲ့ွ့�စည်း�ခု့�ပြီး�း� ၂၀၁၅ ခု�နှှစး၊ ဒးဇူင်းးဘးလူ ၃၀ ရက်းရေးန�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

သားမျိုးမတိုအမုျိုးနး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့�က်းသုားမျိုးး�ခ့ု�သားည်း။ ဖွဲ့�က်းသုားမျိုးး�ရသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ရင်းး�မျိုး�း�တွိုင်းး နယ်းစ�းက်�နးသွားယ်းရေးရ�လူမျိုးး�ရေးက်းင်းး� 

ရေး�်တိုွင်းး ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုသားည်း� တိုရး�မျိုးဝင်းး က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ အဖြင်းင်းး��ွး�ဖွဲ့ွယ်းရး ဖြဖွဲ့စးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုး�း�လူည်း 

�ါဝင်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၂၀၁၅ ခု�နှှစးနှှစး�နး��ု�င်းး�တိုွင်းး ရေးနးင်းးခု��ု၌ အမျိုးု�နးယ်မျိုးးနှု�က်း�ရးတိုးမျိုး�း� ဖွဲ့မျိုးး�မျိုးုဖြခုင်းး�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ နှု�င်းးင်းံ�ု�င်းးသားတိုင်းး�စး�ါ စရင်းး�နှှင်းး� အမျိုးှနးတိုက်ယ်းဖွဲ့မျိုးး�မျိုးုသားည်း�စးရင်းး�က်ွးဖြခုး�ရေးနရေးကြက်းင်းး� ရေးဝဖွဲ့နးမျိုးုမျိုး�း� 

ရှုခု့�သားည်း။ (Source: ရေးက်းင်းး�ဖြမျိုးတိုးပြီးဖွဲ့ု�� “Mobile Team ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�မျိုးု၏ ရှုု�က်းခုတိုးမျိုးု့� ရှုု�တိုးခုတိုးခု�က်းမျိုး�း�” VOA 

News (22 Jan 2016), https://burmese.voanews.com/a/3157786.html. စည်းသားူရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး� “တိုရး�မျိုးဝင်းး 

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ုနး�ခု���းဖွဲ့ု��လူ��းတိုး ဘးရေးကြက်းင်းး�မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး” VOA News (02 Jan 2016) https://burmese.

voanews.com/a/why-does-not-fail-over-controling-illegal-trade-/3128328.html. ရေးအးင်းးနှု�င်းး 

“အ��တိုး �ယ်းခုံက်�နးသားွယ်းရေးရ� ညွှှနးခု���းရေးဟုးင်းး�က်ု� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု တိုု�က်းဖွဲ့�က်းခုု�င်းး�” Myanmar Now 

news (Jan 19, 2022. https://myanmar-now.org/mm/ news/10147

၂၁၅ ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�သားတိုင်းး�ရေး��မျိုး�း�အတိုွက်း ��ရေးကြက်�ရေးင်းွတိုု��ဖြမျိုးုင်းး��း�သားည်း။” Commerce 

Journal, Vol: 19, No. 26 Monday July 15 2019. ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ�နယ်း

စ�းလူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�မျိုး�း�ကြက်�းမျိုးတိုးရမျိုးည်း။” Commerce Journal, Vol: 19, No. 32 Monday August 26 2019.

၂၁၆ က်မျိုးား�တိုရး�မျိုးဝင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ�အရေးဖြခုအရေးနအညွှှနး�၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ�ု�င်းးရး အစးရင်းးစးအရေးသား�စုတိုး 

က်ု� ရေးအးက်း�ါလူင်းး�တွိုင်းး ရေးလူ�လူးနှု�င်းး�ါသားည်း။ https://www.tracit.org/uploads/1/0/2/2/102238034/

myanmar_report--burmese.pdf 

၂၁၇ Ibid ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� (၉) ခု�မျိုးှး က်ခု�င်းး၊ က်ယ်း�၊ က်ရင်းး၊ ခု�င်းး�၊ မျိုးွနး၊ ရှမျိုးး�၊ ရခုု�င်းးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

စစးက်ု�င်းး�၊ တိုနသား�းရးတိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တိုု�� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 
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�မျိုးးဏာသားည်း ရေးလူ�း�က်�ရေးနသားည်း။ ၂၀၁၉ ခု�နှှစး၊ ဇူွနးလူအတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� �ု�င်းး�နှု�င်းးင်းံတိုု��၏ 

နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� စးရင်းး�ဇူယ်း�မျိုး�း�က်ု� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းကြက်ည်း��ါက် အရေးမျိုးရုက်နးရေးဒ်လူး သားနး�   

(၁၅၀) ခုနး�က်ွးဟုမျိုးုရှုရေးနသားည်း ရေးတိုွ�ရသားဖြဖွဲ့င်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းးနယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးည်းမျိုး်ကြိုက်း�မျိုးး�

ရေးနသားည်းက်ု� မျိုးှနး��နှု�င်းးသားည်း။၂၁၈  �ု��ရေးကြက်းင်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှုမျိုးးနှှင်းး�ရေးရ��ု�မျိုးု��ုရေးရးက်း

ရနး အရ�းသားး�အစု��ရသားစးသားည်း တိုရး�ဝင်းး က်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ သားတိုင်းး�ရေး��သားူနှှင်းး� 

ဖွဲ့မျိုးး��း�ရေး��သားည်း�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုသားည်း�က်�နး�စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��အရ အခု��ု�က်�ခုွ့ရေးဝရေး��သားည်း� 

��ရေးကြက်�ရေးင်းွခု� း�ဖြမျိုးုင်းး�မျိုးုအစးအစဉ်းဖြဖွဲ့င်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� နှှုမျိုးးနှှင်းး�ခု့� သားည်း။ ဖွဲ့မျိုးး��း� 

ရမျိုးုရေးသားး က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု���ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း �စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��က်ု� အစု��ရဘဏ္ဍးရေးင်းွနှှင်းး� ��ရေးကြက်� 

ရေးင်းွမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး အခု��ု�က်�ခုွ့ရေးဝသားည်း။  ဥ�မျိုးး- ၂၀၁၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးှ 

ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုသားည်း� က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ��ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း �စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��၏ (၅၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� ဘဏ္ဍးရေးင်းွအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ (၃၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး/  

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဘဏ္ဍးရေးငွ်းအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး� သုားမျိုးး��ည်း�ပြီး�း� က်�နး (၂၀) ရးခုု�င်းးနုှနး�ကု်� သားတိုင်းး� 

ရေး��သားူနှှင်းး� ဖွဲ့မျိုးး��း�ရေး��သားည်း�အဖွဲ့ွ့�အး� ��ရေးကြက်�ရေးင်းွအဖြဖွဲ့စး (၁၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�စး အသားး�သားး�ခု� း�ဖြမျိုးုင်းး�ခု့� 

သားည်း။  သားု��ရေးသားးး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ��ု�မျိုးု��ုရေးရးက်းရေးစရနး ၂၀၁၇ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍  

ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုရေးသားးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ��ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း �စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��၏ (၃၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�ဘဏ္ဍးရေးင်းွအဖြဖွဲ့စး လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ (၂၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး/

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ဘဏ္ဍးရေးင်းွအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ (၂၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု� သားတိုင်းး�ရေး��သားူအတိုွက်း 

��ရေးကြက်�ရေးင်းွ အဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ (၃၀) ရးခုု�င်းးနှုနး�က်ု�ဖွဲ့မျိုးး��း�ရေး��သားည်း� အဖွဲ့ွ့�အတိုွက်း ��ရေးကြက်� 

ရေးင်းွအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးဖြ�းင်းး�လူ့သားတိုးမျိုးှတိုးခု့�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။၂၁၉ (ဇူယ်း�-၈ ရှုု)

၂၁၈  Ibid 

၂၁၉ Ibid

ဇူး���	(၇)	ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�၏	အချုးနိိ်��လွှာအလွှာို�်	တရ��မ်း�င််�ုနိ်ပ်စ်စည််�မ်းး��တ���း�အကျေးရ��းနှိုင််မ်းုနှှင််�	ပ်စ်စည််�တနိ်ဖွဲ့ို�

��လွှာ	(နှှစ််၊	လွှာ) ဖွဲ့မ်း်��း�အကျေးရ��းနှိုင််သုည််�အကြီး�ိမ်း် ဖွဲ့မ်း်��း�ပ်စ်စည််�၏	ချုနိ််မ်းှနိ်တနိ်ဖွဲ့ို�	(�းပ််)

၂၀၁၂ - ၂၀၁၅ (၂ နှှစး ၁၀ လူ) ၇၆၈၀ ၄၉၃၀၀၀ (မျိုးးလူ�)ံ

၂၀၁၈ - ၂၀၂၀ (၁ နှှစး ၄ လူ) ၂၇၀၉ ၂၄.၁၆၂  (ဘးလူ�)ံ

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။ ။တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုး��း��ုနး�ခု���းရေးရ� ဗဟုု�ရေးက်းးမျိုးတိုးဥက်ဌူာဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဝနးကြိုက်း�ဦး�ဝင်းး�ဖြမျိုးင်းး� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး 

သားွယ်းမျိုးု တိုး��း��ုနး�ခု���းရေးရ�ဗဟုု�ရေးက်းးမျိုးတိုး (၁၃/၂၀၁၅) အစည်း�အရေးဝ�သားု�� တိုက်းရေးရးက်းအမျိုးှးစက်း�ရေးဖြ�းကြက်း�” Commerce 

Journal, Vol; 15, No.41 Monday October 26 2015)
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၂၂၀ တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးှ ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုရေးသားး က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ��ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း �စစည်း�တိုနး�ဖွဲ့ု��၏ ရးခုု�င်းးနှုနး� 

မျိုးည်းမျိုး်က်ု�သားတိုင်းး�ရေး��သားူနှှင်းး� ဖွဲ့မျိုးး��း�သားည်း�အဖွဲ့ွ့�အး� ��ရေးကြက်�ရေးင်းွအဖြဖွဲ့စးအသားး�သားး�ခု� း�ဖြမျိုးုင်းး�ရနး ၂၀၁၆ ခု�နှှစးမျိုးှ ၂၀၂၀ 

ခု�နှှစးအတိုွင်းး� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း� နှှစးအလူု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ အခုွနးအရေးက်းက်းဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး��း� 

သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ယ်င်းး��စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��၏ရးခုု�င်းးနှုနး� မျိုးည်းမျိုး်က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဘဏ္ဍးရေးင်းွအဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�ဘဏ္ဍးရေးင်းွ အဖြဖွဲ့စးလူည်း�ရေးက်းင်းး� သားုမျိုးး��ည်း�မျိုးည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ယ်င်းး�ဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး 

အတိုုအလူင်းး� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။

ဇူး���	(၈)	 	 ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�တွင််	တရ��မ်း�င််�ုနိ်သုွ�်မ်းုမ်းှ	ဖွဲ့မ်း်��း�ရမ်းိကျေးသု��ုနိ်ပ်စ်စည််�မ်းး���ို	�ုချုွ�ဖြိုးပ်း�ကျေးနိ��်	ပ်စ်စည််�	

တနိ်�ဖွဲ့ို��ို	အစ်ို�ရဘဏ္ဍ�ကျေးင်ွနှှင််�	�ုကျေးကြား��ကျေးင်ွမ်းး��အခြဖွဲ့စ််	အချုး�ိ��းချုွ�ကျေး�ခြချုင််�	(ရ�ချုိုင််နှုနိ်�)၂၂၀

ချုုနှှစ််

ခြပ်ည််နိ�်/

တိုင််�ကျေးဒါသုကြီး�း�

ဘဏ္ဍ�ကျေးင်ွ

ခြပ်ည််ကျေး��င််စ်ု

ဘဏ္ဍ�ကျေးင်ွ

သုတင််�ကျေးပ်�သုး	

အတွ�်	�ုကျေးကြား��ကျေးင်ွ

ဖွဲ့မ်း်��း�သုည််�အဖွဲ့ွ��	

အတွ�်	�ုကျေးကြား��ကျေးင်ွ

၂၀၁၆ ၅၀ ၃၀ ၁၀ ၁၀

၂၀၁၇-၂၀၂၀ ၃၀ ၂၀ ၂၀ ၃၀

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။   ။ ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�သားတိုင်းး�ရေး��မျိုး�း�အတိုွက်း ��ရေးကြက်�ရေးင်းွ တိုု��ဖြမျိုးုင်းး��း�သားည်း။” 

Commerce Journal, Vol: 19, No. 26 Monday July 15 2019. ၂၀၁၆ ခု�နှှစးနှှင်းး� ၂၀၂၀ ခု�နှှစးအတိုွင်းး� ဖြ�ဌားနး�ခု့�သားည်း� 

နှှစးအလူု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ အခုွနးအရေးက်းက်းဥ�ရေးဒမျိုး�း� 

ဇူး���	(၉)	ခြမ်းနိ်မ်း�နှိုင််င်�၏	ဘဏ္ဍ�နှှစ််အလွှာို�်	(ပ်ု�မ်းှနိ်/နိ�်စ်ပ််)	�ုနိ်သုွ�်မ်းုပ်မ်း�ဏာ	(အကျေးမ်းရိ�နိ်ကျေးဒါ်လွှာ�သုနိ်�)

ဘဏ္ဍ�နှှစ်် ပ်ို��ုနိ် သုွင််��ုနိ် တို�/ကျေးလွှား��

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၈၉၇၇.၀၁၅ ၉၀၆၈.၉၁၄ -၉၁.၈၉၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၁၂၀၃.၉၅၇ ၁၃၇၅၉.၅၀၇ -၂၅၅၅.၅၅၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၂၅၂၃.၇၁၇ ၁၆၆၃၃.၁၄၆ -၄၁၀၉.၄၂၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၁၁၃၆.၈၇၈ ၁၆၅၇၇.၉၄၈ -၅၄၄၁.၀၇၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၁၉၉၈.၅၄၅ ၁၇၂၁၁.၀၆၂ -၅၂၁၂.၅၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၄၈၈၃.၁၆၀ ၁၈၆၉၄.၈၉၂ -၃၈၁၁.၇၃၂

၂၀၁၈ (Mini Budget) ၈၈၆၁.၀၃၂ ၉၈၆၇.၇၈၃ -၁၀၀၆.၇၅၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၇၀၆၀.၄၁၅ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ -၁၀၂၆.၁၈၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ -၁၃၆၉.၇၆၇

၃၀ ၂၀ ၂၀ ၃၀

ရင်းး�ဖြမျိုးစး။    ။ စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်ူသားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�ဝနးကြိုက်း�ဌားန (commerce.gov.mm) 
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အ�က်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�ရေးသားး အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရသားက်းတိုမျိုးး�နှှစးခု� (၂၀၁၁-

၂၀၂၀) အတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်း 

အခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အဓိုက်ဦး�စး�ဦး�ရေး�းင်းးမျိုးုရေးအးက်းတွိုင်းး အရေးက်းင်းးအ�ည်း

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းလူးခု့�သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ အ�ု��ါ �ု�ဦး�စး�ဦး�ရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�သားည်း တိုရး�ဝင်းး 

��တိုးဖြ�နးရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး က်ုနး�ဂဏာနး�မျိုး�း�အရ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ဏ္ဍ 

က်ု� အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးစလူးခု့�ပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု 

လူု�ရေးင်းွဖြ�မျိုးု (Trade Deficit) က်ု� အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်း ရေးလူ�း�က်�ရေးစခု့�သားည်း။ (ဇူယ်း�-၉ ရှုု) �ု�� 

အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း� အခု��ု�တိုွင်းး ဖွဲ့ွင်း�းလူှစး�း�ရေးသားး နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး� 

မျိုး�း�၏ ၂၀၁၂ ခု�နှှစး ၂၀၂၀ ခု�နှှစးအတွိုင်းး� ဘဏ္ဍးနှှစးအလုူ�က်း တိုရး�ဝင်းး နယ်းစ�းက်�နးသွားယ်းမုျိုး�မျိုးးဏာ 

(�ု��က်�နးနှှင်းး� သားွင်းး�က်�နး�မျိုးးဏာစ�စ�ရေး�ါင်းး�) က်ု�ရေးလူ�လူးကြက်ည်း�လူ်င်းး ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှှစးအလူု�က်း 

မျိုး�း�ဖြ�း�လူးသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ (ဇူယ်း�-၁၀ ရှုု) ဥ�မျိုးး - တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးးနယ်းစ�းရှု 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အကြိုက်း���ံ�နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ� စခုနး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� မျိုးူ�ယ်း (၁၀၅ မျိုးု�င်းး) 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�မျိုးးဏာက်ု�ကြက်ည်း�လူ်င်းး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍးနှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုး 

ရုက်နးရေးဒ်လူး သားနး� (၂၈၃၀) မျိုးှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးရေးဒ်လူး သားနး� (၄၈၉၁) 

ခုနး�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�နး��ါ�က်းလူအတိုွင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးု�မျိုးးဏာ (၂) �ခုနး� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�လူး 

သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်း���ံ�က်�နးသားွယ်းရေးရ�ခုနး�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� �ု�င်းး�-ဖြမျိုးနးမျိုးးနယ်းစ�းရှု 

ဖြမျိုးဝတိုး က်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးု�မျိုးးဏာမျိုးှး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍးနှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုး 

ရုက်နးရေးဒ်လူး (၁၄၅) သားနး�ရှုရးမျိုးှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်နးရေးဒ်လူး သားနး� (၁၂၁၀) ခုနး�ရှု 

သားဖြဖွဲ့င်းး� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�နး��ါ�က်းလူအတိုွင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးု �မျိုးးဏာ (၈) �ခုနး� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�လူးသားည်း။ 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ��မျိုးးဏာ တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ယ်င်းး�နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်း 

ရေးရ�သားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏အခုွနးရေးင်းွမျိုး�း�စွးက်ု� ရှးရေးဖွဲ့ွရေး��နှု�င်းးသားည်းဟု� ယ်ူ�နှု�င်းးစရးရှုရေးသားးးလူည်း� 

က်ုနး�ဂဏာနး� အခု�က်းအလူက်းမျိုးရနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� သားက်း�ု�င်းးရး နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�မျိုး�း�မျိုးှ 

ရေးက်းက်းခုံရရှုရေးသားး အခုွနးရေးင်းွ�မျိုးးဏာနှှင်းး� ယ်င်းး�အခုွနးရေးင်းွမျိုး�း�သားည်း နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စခုနး�

မျိုး�း�ရှုသားည်း� သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ ဘဏ္ဍးရေးင်းွ�့သားု�� မျိုးည်းမျိုး်ဖြ�နးလူည်း 

စး�ဝင်းးသားည်းနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍  မျိုးသားုရှုနှု�င်းးရေး�။ 

�ု��အဖြ�င်းး အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရနှှစးရ�းအ��းခု���းခု့�သားည်း� �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�အတိုွင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��၏  နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှးလူည်း�  

�ူ�ဖြခုး�လူးမျိုးုမျိုးရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ အးဏားရှင်းးအစု��ရအ�က်း�က်းက်ု� �နး�က်�င်းး�ရေးတိုးး 

လူှနးလူးသားည်း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းးရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�နှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစး 

အင်းးအး�စ�အခု��ု�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးု�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�က် 

လူွ့ပြီး�း�၂၂၁ သားမျိုးု�င်းး�တိုစးရေးလူ်းက်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

၂၂၁ အမျိုး��ုသားး�တိုနး�တိုူရေးရ�၊ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� တိုရး�မျိုး်တိုမျိုးုတိုု��အတိုွက်း အစု��ရအ�က်း�က်းက်ု� ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနး 

လူးကြက်သားည်း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းက်ု�င်းး ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� အးဏားရှင်းးစနစးက်ု� ရေးတိုးးလူှနး 

ရေးသားး ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးအင်းးအး�စ�မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်း 

လူးခ့ု�ကြက်သားည်း။ တုို�င်းး�ရင်းး�သားး�လူက်းနက်းကု်�င်းး ရေးတိုးးလှူနးရေးရ�အဖ့ွွဲ့�အစည်း�အခု��ု� (ဥ�မျိုးး - က်ရင်းးအမျိုး��ု�သားး�အစည်း� 

အရှု�ံ�-KNU၊ က်ခု�င်းးလူွတိုးရေးဖြမျိုးးက်းရေးရ�အစည်း�အရှု�ံ� - KIO နှှင်းး� က်ရင်းးနးအမျိုး��ု�သားး�တိုု��တိုက်းရေးရ��ါတိုး-KNPP) နှှင်းး� 
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မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�/ဗဟုု� အစု��ရက်သားး  ဦး�စး�ရေး�းင်းးရွက်းလူးသားဖြဖွဲ့င်းး�  သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေး�းင်းးရွက်း 

�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းအသုား�င်းး�အဝနး�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ� 

�က်း�ံမျိုးုမျိုးှး မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး အက်နး�အသားတိုး 

မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းနှှင်းး� �ုရေးတွို��က်း�ံမုျိုးအခွုင်းး�အလူမျိုးး�နည်း��ါ�ခ့ု�မုျိုးရေးကြက်းင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားက်း�ု�င်းးရး အစု��ရအင်းးစတိုးက်���ရှင်းး�မျိုး�း�၏ စွမျိုးး�ရေး�းင်းးရည်းအး�နည်း�မျိုးု

ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဦး�ရေး�းင်းး 

မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး လူမျိုးး�ညွှှနးမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး  လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုရေးအးက်းတိုွင်းးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� အလူု�က်းသားင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု�သားး ဖြ��လူ��းကြက်သားည်းကု်� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး� ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရတိုု��သားည်း 

၎င်းး�တိုု��နယ်းရေးဖြမျိုး၏အက်��ု�စး��ွး�အတိုွက်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ဏ္ဍအ�ါအဝင်းး အဖြခုး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�၌လူည်း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးမျိုးု  အတိုု�င်းး�အတိုးသားည်း နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�စနစးနှှင်းး�      

၎င်းး�တိုု�� ဖြဖွဲ့တိုးသားနး�ခု့�ရသားည်း� သားမျိုးု�င်းး�ရေးနးက်းခုံမျိုး�း�နှှင်းး� �က်းစ�းသားည်းက်ု� �င်းးဟု�းဖြ�ရေးနသားည်း။ 

�ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း၏ ဖြ�ည်းနယ်း/တုို�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တုို��သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးငံ်းအခု��ု�၏ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�က့်�သားု�� စး��ွး�ရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုည်း ရေး�းက်းနှု�င်းးရနး 

လုူ�အ�းရေးသားး ဖြ�ည်းတွိုင်းး�ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လ့ူမုျိုးမျိုး�း�နှှင်းး�အတူို အခု�နုးမျိုး�း�စွးယူ်ရအ��ံမျိုးည်း� အရေးနအ�း� 

တိုွင်းး ရှုရေးန�ါသားည်း။ 

နိိဂုံးု��

လွူတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�ရေးနးက်း�ု�င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်းတွိုင်းးက်�င်းး�သား��ံလူးခ့ု�သားည်း� နုှ�င်းးငံ်း၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း��� ံ

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒမျိုး�း�သားည်း လူွတိုးလူ�းရေးရ�နှှင်းး�အတိုူရေး�ါက်းဖွဲ့ွး�လူးသားည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

စစးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနးမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုးရှု�ါ။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� စစးအးဏားရှင်းးအစု��ရ 

လူက်း�က်းရေးရ��ွ့ခု့�ရေးသားး ၁၉၇၄ ခု�နှှစး နှှင်းး� ၂၀၀၈ ခု�နှှစး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုု��သားည်း 

ဗမျိုးးလူူမျိုး��ု�ကြိုက်း�ဝါဒနှှင်းး� ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုက်ု� အဓိုက်�း�သားည်း� တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်ု� ��ံရေးဖွဲ့းး 

�း�ရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဗမျိုးးမျိုးဟု�တိုးရေးသားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း� လူု�လူး�သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�တိုနး�တိုူ 

မုျိုးနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ကု်�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခွုင်းး�တုို��ကု်� အးမျိုးခံုရေး���း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

ရေး�်�ွနး�လူးရနး အဟုနး�အတိုး� ဖြဖွဲ့စးရေးစခု့�သားည်း။ စစးအစု��ရလူက်း�က်းတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း� 

သားး�ဖြခုး�ရ�းတိုည်းရေးရ� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ စစးအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံသားး�မျိုး�း� 

အရေး�် လူူ�အခွုင်းး�အရေးရ�ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမုျိုးမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ ဖြမျိုးနးမျိုးးနုှ�င်းးငံ်း အရေး�် 

�ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

 ဒးမုျိုး�က်ရေးရစးအင်းးအး�စ�မျိုး�း� (ဥ�မျိုးး-ယ်ခုင်းးယှ်ဉ်းပြီး�ု�င်းးအစု��ရတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးခ့ု�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးး  နုှ�င်းးငံ်းအမျိုး��ု�သားး� 

ညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ - NUCGU နှှင်းး� ၂၀၂၁ ခု�နှှစးတိုွင်းး စစးအးဏားသားုမျိုးး�ပြီး�း�ရေးနးက်း ရေး�်ရေး�ါက်းလူးသားည်း� အမျိုး��ု�သားး� 

ည်းညွှွတိုးရေးရ�အစု��ရ - NUG) တိုု��တိုွင်းး က်ု�ယ်း�ု�င်းးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားနနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�တိုးဝနးခုံမျိုး�း�/ အရးရှုမျိုး�း�/

ဝနးကြိုက်း�မျိုး�း��း�ရှုပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� ခု�တုိုး�က်းမျိုးု၊ �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးု 

မျိုး�း�ကု်� ယ်ရေးန�တုို�င်းး� ဖြ��လူ��းလူ�က်းရုှသားည်း။ ၎င်းး�တုို��၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းနှှင်းး� �ုရေးတွို��က်း�ံမုျိုးမျိုး�း�သားည်း ရေးယ်ဘ�ယ်� 

အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေးတိုးင်းး��ု�မျိုးုမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းသားူလူူ��ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရေးနရရေးသားး ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးအရေးဖြခုအရေးနမျိုး�း�က်ု� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက် က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး�သားုရှုရေးရ�နှှင်းး� အးဏားရှင်းးစနစးတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရးတိုွင်းး လူု�အ�းရေးသားး အက်ူအည်းမျိုး�း� 

ရရှုရေးရ�က်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ 
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အသားု�င်းး�အဝနး�မျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

မျိုးူရေးဘးင်းးရေးအးက်း က်�င်းး��ခု့�သားည်း� အရေး�ွရေး�ွရေးရွ�ရေးက်းက်း�ွ့မျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� အးဏားရလူးသားည်း� 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရနှှစးရ�း၏ လူက်း�က်းတိုွင်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၊ 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း အသားု�င်းး�အဝနး�မျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုက်ု� တိုု��ဖြမျိုးုင်းး�ရနးကြိုက်ု���မျိုးး�ခု့�သားည်း။ ယ်င်းး� 

ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု��က်ု� 

အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်း ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးစခု့�ရေးသားးးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒက်ု� 

ဖြ�င်းး�င်းးနုှ�င်းးခု�့ဖြခုင်းး� မျိုးရုှရေးသားးရေးကြက်းင်းး� ဖ့ွွဲ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုဥံ�ရေးဒ��ုင်းးရး က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရေးအးက်း 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုးှး ရေးမျိုးှ�မျိုးုနးခု့�သားည်း။ ရေးယ်ဘ�ယ်�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒရေးအးက်းတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုး 

ရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးမျိုးံခုနး�ခုွ့�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏား မျိုးရှုကြက်ရေး�။ 

နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးအမျိုး�း�စ�သားည်း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တွိုင်းး တိုည်းရှုကြက်သားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသွားယ်းမုျိုးမျိုး�း�ကု်� စးမံျိုးခုနး�ခ့ွု�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားအခု��ု�ရုှသားင်းး� 

ပြီး�း� နယ်းစ�းခု�င်းး��ုစ�းရေးနသားည်း� အုမျိုးးနး�ခု�င်းး�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �က်း�ံရေးရ� 

မျိုး�း�ရှုရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနးမျိုး�း�က်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရေး��နှု�င်းး 

မျိုးည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�တိုု��က်ု� အရေးရ�ကြိုက်း�ရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� 

ရေး���း�သားည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒသားစးတိုစးခု� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�၊က်�င်းး�သား�ံ�သားွး� 

ရနးလူု��ါသားည်း။ သားု��မျိုးှသားး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��တိုွင်းး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

ရှုရေးသားး သားက်း�ု�င်းးရးက်ဏ္ဍအလူု�က်း ၎င်းး�တိုု��၏အရေးရ��ါမျိုးုမျိုးှး တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း��င်းးသားးဖြမျိုးင်းးသားးရှု

လူးနှု�င်းးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 
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ဤအခုနး�တိုွင်းး အ�ု�င်းး� (၃) �ု�င်းး� �ါရှုသားည်း။ ��မျိုးအ�ု�င်းး�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး ရေးတိုွ�ရှုခု�က်း 

မျိုး�း�က်ု� စ�စည်း�သား�ံ�သား�း�း�သားည်း။ �ု��သားု��သား�ံ�သား�းရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်း 

စနစးနှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ခု့�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ တိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� မျိုးတိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုး�း�က်ု� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�ကြက်းခု့�ရေးသားး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ လူက်း�က်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍအခု��ု�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ ဒ�တိုုယ်အ�ု�င်းး�တိုွင်းး ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ခု့� 

ရေးသားး နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းနှှင်းး� ဖြ�ည်းတွိုင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း�မှျိုး ရေးတွို�ရုှခု�က်းမျိုး�း�ကု်�အရေးဖြခုခံုပြီး�း� နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး� 

ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးအခု��ု�က်ု� ��တိုးနှ�တိုး�း�ပြီး�း� ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးတိုစးခု�ခု�င်းး�စး၏ အး�သားးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း�အဖြ�င်းး တိုစးမျိုးူ�ူ�ဖြခုး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း။ �ု��ရေးနးက်း တိုတိုုယ်အ�ု�င်းး�တိုွင်းး အနးဂတိုး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ရေးဝမျိုးုနှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ မျိုးူဝါဒအကြံက်ံဖြ�� 

ခု�က်းအခု��ု�က်ု� အ�ု�ဖြ��တိုင်းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

၅.၁)	 နှိုင််င်�တ��နှှင််�	ခြပ်ည််တွင််�ခြဖွဲ့စ််ရပ််မ်းး��မ်းှ	ကျေးတွ�ရှိချုး�်မ်းး���ို	သုု��သုပ််ခြချုင််�။			
၅.၁.၁)	 နှိုင််င်�တ��ခြဖွဲ့စ််ရပ််မ်းး��	ကျေးလွှာ�လွှာ�ခြချုင််�မ်းှ	ကျေးတွ�ရှိချုး�်မ်းး��

ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ခု့�ရေးသားး  ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံသား�ံ�ခု�မျိုးှ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ� 

�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ရေးတိုွ�ရှုခု�က်းမျိုး�း�က်ု� တိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� မျိုးတိုူည်းရေးသားး 

အခု�က်းမျိုး�း�ဟုူ၍ နှှစးမျိုး��ု�ခုွ့ဖြခုး�ပြီး�း� တိုင်းးဖြ�သားွး��ါမျိုးည်း။ 

တးည်းကျေးသု�	အချုး�်မ်းး��

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� ရှုသားည်း။ တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းး ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ 

ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအသားး�သားး� (အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ) 

၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� အတိုုအက်� ရေးဖွဲ့းးဖြ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊  အတိုုအက်�မျိုးဟု�တိုးဘ့ လူွမျိုးး�ခြုံခု�ံမျိုးုရှုရေးသားး စက်း�ရ�း 

မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� လူည်း�ရေးက်းင်းး�  ဖြ�ဌားနး��း�သားည်း။ 
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• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားအမျိုး�း�စ�ရှုသားည်း။ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအက်�

ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အတိုုအက်�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� တိုရး�ရှု�ံ�က် (ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� အဓို�ပါယ်းဖွဲ့ွင်းး��ု�၍ စးရင်းး��ံ�ခု့�ရေးသားး 

စးရင်းး��ံ�မျိုး�း�အရ) ရေး��အ�းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အလူွနးက်�ယ်းဖြ�နး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအး� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး က်ွနး 

ဂရက်းသားည်း ‘လူု�အ�းပြီး�း�သားင်းး�ရေးလူ�းးရေးသားး” ဥ�ရေးဒမျိုး�း� ဖြ�ဌားနး��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

စးရင်းး�တိုွင်းး�ါဝင်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�၏  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍအရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း� ဥ�ရေးဒမျိုး�း� 

ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းးလူည်း� “ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးရ�နှှင်းး� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနး 

ရေးသားး အ��းခု���းရေးရ�” စက်း�ရ�း�ါဝင်းးပြီး�း� �ု�စက်း�ရ�းအရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း “နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးစု��ရုမျိုးးမျိုးု” 

အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအဖြဖွဲ့စး အတိုုအက်�အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း� အရေးကြက်းင်းး� 

အရးမျိုး�း�က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ��ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး� ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနးအလူု��င်းှး ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး �ါဝင်းးသားည်း�တိုု�င်းး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� မျိုးူဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး မျိုးည်း�သားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးက်ု�မျိုး�ု� ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ 

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းး ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ �ု�လူု� 

သားည်းမှျိုးး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းးအးဏားမျိုး�း�ကု်� ၎င်းး�၏မျိုးဏု္ဍ�င်းးသား��ံရ�းအကြက်း� 

�ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး က်ွနးဂရက်းသားည်း သားွင်းး�က်�နးခုွနးမျိုး�း�က်ု� ရေးက်းက်းခုံ 

�ု�င်းးခုွင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးင်းွရေးခု��ယ်ူ�ု�င်းးခုွင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းမျိုးုအရေး�် စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း� 

က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်တိုးမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�စသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုသားည်း �း�နုတိုး 

(အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးး) ၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�၊ �း�နုတိုး၏ သားရေးဘး 

တိုူည်းခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� ခုနး�အ�း�ု�င်းးခုွင်းး� စသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး� လှူတိုးရေးတိုးးခု���းသားည်း နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���း�ု�င်းးရး အဖြင်းင်းး��ွး�မုျိုးမျိုး�း�ကု်� စးရင်းး�ု�င်းးခွုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်း 

နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�အကြက်း� အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး� စသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး� က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုကြက်သားည်း။  

• ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� အတိုုအလူင်းး� 

အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး လူ�ံ�ဝ�ုတိုး�င်းးတိုး��း��း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှု�ါ။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးခု�တိုည်း�က်ု�သားး အလူ�ံ�စ�ံအ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး� မျိုးဟု�တိုးသားက့်�သားု�� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� လူ�ံ�ဝ�ုတိုး�င်းး�း�ဖြခုင်းး�မျိုး��ု�လူည်း� မျိုးရှု 

ကြက်ရေး�။ �ု��ဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရနှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� သုား��မျိုးဟု�တိုး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�အကြက်း� တိုည်းရေး�းက်းသားည်း�  သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးမျိုး�း� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးမျိုး�း�) က်ု� က်နး�က်ွက်းမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး 

တိုး��း�မျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အး�ရေး��ဖြခုင်းး�မျိုး�း��င်းး ဖြ��လူ��းကြက်သားည်း။ 

• နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု 

မျိုး�း�သားည်း ယ်ခုင်းး�က်း တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း��ု�မျိုး�း�လူးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� 
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ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အသုားအမှျိုးတိုးဖြ��မုျိုး�ု�ရုှလူးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတုို��သားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�သားု�� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု�းနှှံမျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ��ု�င်းးရး ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�နှှင်းး� အဖြခုး�လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး

ဖွဲ့လူှယ်းမျိုးုရေးရ�အစးအစဉ်းမျိုး�း� ဖြ��လူ��းဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းရှု�ံ�မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး� စသားည်း 

ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း� ဖြ�ည်းတိုွင်းး� 

လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု� ဖြ�ဌားနး�ဖြခုင်းး�) 

ဖြဖွဲ့င်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� တိုု��ခု�့�လူ��းရေး�းင်းးလူးကြက်သားည်း။ က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရး 

ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု� ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးရနး ခုက်းခု့လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍအခု��ု�က်ု� ယ်ခုင်းး�က်း�ု�၍လူက်းခုံမျိုးု�ု�ရှု 

လူးသားည်း။ ယ်င်းး�အသားု အမျိုးှတိုးဖြ��လူက်းခုံလူးမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်း 

အခု��ု� က်ု�လူည်း� အး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးသားည်း။ ဥ�မျိုးး-အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ည်းအစးမျိုး ပြီးမျိုးု��မျိုး�း�အစးအစဉ်းသားည်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးူဝါဒ�ု�င်းးရး ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� ရေး�ါက်းလူးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ယ်င်းး�အစးအစဉ်းက်ု� 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဌားနနှှင်းး� ခု�တုိုး�က်း�း�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဘဏ္ဍးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� 

တိုစးစုတိုးတိုစးရေးဒသား �ံ��ု���း�သားည်း။ �ု�နည်း�တိုူ�င်းး က်ရေးနဒါနှု�င်းးတိုွင်းး ၁၉၉၃ ခု�နှှစး  ၌အးဏားရလူးသားည်း� Jean 

Chretien  ဦး�ရေး�းင်းးရေးသားး က်ရေးနဒါအစု��ရ၏ အးရှဖွဲ့စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသား�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး��က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးု 

အစးအစဉ်းမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၊ နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� 

နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း�ရလူးပြီး�း� ယ်ရေးန�အခုါတိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုးတိုု�င်းး�သားည်း အးရှ�စုဖွဲ့ုတိုးရေးဒသား 

�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုစးခု�ခု�ရှုရေးနကြက်ပြီး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� ဝနးကြိုက်း�ခု���းနးရင်းးဒရးမျိုးု��ဒးလူက်း

�က်း ၂၀၁၄ ခု�နှှစးမျိုးှစ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးလူးသားည်း။ ဝနးကြိုက်း�ခု���း 

၏ ၂၀၁၅ ခု�နှှစး တိုရှု�တိုးဖြ�ည်းခုရး�စဉ်းမျိုးတိုု�င်းးခုင်းး တိုစးလူအလူု�တိုွင်းးရေးစလူှတိုးသားည်း� အ�င်းး�ဖြမျိုးုင်းး� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းအဖွဲ့ွ့�က်ု� 

ဦး�ရေး�းင်းးရနး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရးဝနးကြိုက်း� ဌားန (MEA) သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းဝနးကြိုက်း�ခု���းတိုစးဦး�က်ု� ရေးတိုးင်းး��ု� 

ခု့�သားည်း။ 

• ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�ကု်� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရနးအတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း� 

သားု�မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�အကြက်း� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုစးစ�တိုစးဖွဲ့ွ့�ခု�င်းး� 

အလူု�က်းလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အစ�အဖွဲ့ွ့�အလူု�က်းလူည်း�ရေးက်းင်းး� တိုည်းရေး�းက်းကြက်သားည်း။ အစ�အဖွဲ့ွ့�လူု�က်း သားံတိုမျိုးနး 

�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းရးတိုွင်းး ရေးဒသားတိုွင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းလူ�ံ�က်ွတိုး စ�ဖွဲ့ွ့�ဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း� 

ရေးက်းင်းး� တိုည်းရေး�းက်းကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ 

အရေးနးက်းဘက်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အရေးနးက်းဘက်းဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး (CSGW)၊ 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်း အစု��ရအး�လူ�ံ�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�ရေးက်းင်းးစး (GSC)၊ အရေးမျိုးရုက်နး 

ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အမျိုး��ု�သားး�အ��းခု���းရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�အသားင်းး� (NGA)၊ အရေးမျိုးရုက်နး 

ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးဝနးမျိုး�း�အဖွဲ့ွ့� (the US Conference of Mayors) 

အရေးမျိုး ရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ ဖြမျိုး�နးစး�ယ်းယ်ူနစးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နး ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း�အသားင်းး�ခု���း 

(the US National League of Cities)  စသားည်း� အစ�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း� ရှုသားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု� (ဥ�မျိုးး 

- က်ွုဘက်း၊ အွနးတိုးရးယ်ု�၊ အယ်းဘးတိုးနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု� လူမျိုးးဘးယ်းဖြ�ည်းနယ်း) သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

တိုစးဖွဲ့ွ့�ခု�င်းး�အလူု�က်း သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�ရေးလူ�တိုည်းရေး�းက်းသားည်း။ �ု�သားု�� တိုစးဖြ�ည်းနယ်းခု�င်းး�အလူု�က်း သားံတိုမျိုးနး 

�က်း�ံရေးရ� တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း�အဖြ�င်းး အစ�အဖွဲ့ွ့�လူု�က်းတိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး- က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖြမျိုး�နးစး�ယ်း 
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ယ်ူနစးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း� ရေးသားး က်ရေးနဒါဖြမျိုး�နးစး�ယ်းဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး� (Federation of Canadian Municipalities) 

လူည်း� ရှုသားည်း။ 

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အလူု�က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� 

သားည်း အခု��ု�မျိုးည်းကြက်ရေး�။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း 

က်�နးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမုျိုး�ု�ရုှကြက်သားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�နှှင်းး� ပြီးမျိုးု��ဖြ�အခု��ု�သားည်း အဖြခုး�ရေးသားး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းနယ်း နှှင်းး�ပြီးမျိုးု��ဖြ�မျိုး�း��က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံမျိုးုမျိုး�း��ု�ရှုကြက်သားည်း။ က်ရေးနဒါ 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� က်ွုဘက်း၊ အွနးတိုးရးယ်ု�၊ အယ်းဘးတိုးနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်က်ု�လူမျိုးးဘးယ်းဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အဖြခုး� 

ရေးသားး က်ရေးနဒါ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�၏ ဖြ�ည်းနယ်းအကြိုက်း�အက့်မျိုး�း�သားည်း အဖြခုး�ဖြ�ည်းနယ်း အကြိုက်း�အက့်မျိုး�း��က်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

မျိုး�း�တိုွင်းး တိုက်းတိုက်းကြွက်ကြွက်�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းကြက်သားည်း။ 

• နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း အတိုုတိုး 

က်းလူမျိုး�း��က်း �ု�၍�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�လူးသားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး သားတိုးမျိုးှတိုး�း� 

သားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� 

လူ�ံ�ဝ�ုတိုး�င်းး တိုး��း��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေး�။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း� ဖြ��လူ��းလူးကြက်သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး အဖြ�ည်းဖြ�ည်း�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းးလူည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး 

အရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�အရေး�် တိုု�က်းရှုု�က်းသားက်းရေးရးက်းနှု�င်းးသားည်း� က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�၍ခု���း�ု�ကြက်သားည်း။ ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ခ့ု�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနုှ�င်းးငံ်းသား��ံခု�လူ��ံသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဌားနမျိုး�း�မျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရေး�းင်းးရွက်း 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� က်ူည်း�ံ��ု��ရေး��သားည်း� အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� ယ်ခုင်းး�က်းစနစးတိုက်��း�ရှုလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုး 

ရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး နှု�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အတိုွက်း အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု�ယ်းစး� 

လူှယ်း (USTR) တိုစးဦး�ခုနး�အ�းက်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး သားရေးဘးတိုူစးခု���းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�သားည်း� အစးအမျိုးံမျိုး�း�က်ု��း�ရှုသားည်း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်း 

က်�နးသားွယ်းရေးရ� စးခု���းမျိုး�း�က်ု�ခု���း�ု�ရးတိုွင်းးလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �ု�ါ�နှု�င်းးသားည်း�က်ုစစ 

မျိုး�း�က်ု� ဖြခုင်းး�ခု�က်း�း�၍ခု���း�ု�သားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု��ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရေးသားးးလူည်း� ၎င်းး�စးခု���း�ါ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစမျိုး�း�က်ု� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖွဲ့ုအး�ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု

ရှုရေးရ�အတိုွက်း ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုရှုလူးသားည်း။ အုနှိုယ် 

နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� အစု��ရမျိုးဟု�တိုးရေးသားး အက်��ု�အဖြမျိုးတိုးမျိုးယ်ူသားည်း� အဖွဲ့ွ့�အစည်း�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး အုနှိုယ်က်ူ�သားနး� 

ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�နှှင်းး� စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�ဖွဲ့က်းဒရေးရ�ရှင်းး� (FICCI) ၏ ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရး က်�နးသားွယ်းရေးရ�သား�ံ�သား�းခု�က်းမျိုး�း� 

နှှင်းး� အကြံက်ံဖြ��ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� မျိုးကြက်းခုဏာတိုနးဖွဲ့ု���း�လူးသားည်း။ 

• နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအမျိုး�း�စ� 

သားည်း စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�၊ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးအရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတိုွက်း 
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ဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ��ု�င်းးရး ရည်းရွယ်းခု�က်းမျိုး�း�အတိုွက်းလူည်း� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး တိုုက်�ရှင်းး�လူင်းး�ရေးသားး မျိုးူဝါဒမျိုးရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု� (ဥ�မျိုးး - သားဘးဝ�တိုးဝနး� 

က်�င်းးနှှင်းး� လူူဝင်းးမျိုးုကြိုက်း�ကြက်�းရေးရ�) နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အးရှု�ံစု�က်းမျိုးုရှုလူးရေးရ�အတိုွက်း ရေး�းင်းး 

ရွက်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ၁၉၉၆ ခု�နှှစးတိုွင်းး အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရှု မျိုးက်း�းခု����း�ဖြ�ည်းနယ်းသားည်း 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး လူူအခုွင်းး�အရေးရ�ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းသားည်း� အးဏားသားုမျိုးး�စစးအစု�ရက်ု� ဖွဲ့ုအး�ရေး��ရနးအတိုွက်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ 

နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းသားည်း� က်�မျိုးပဏားမျိုး�း��ံမျိုးှ က်�နးစည်းနှှင်းး� ဝနးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�ဝယ်းယ်ူဖြခုင်းး�က်ု� တိုး�ဖြမျိုးစးသားည်း�ဥ�ရေးဒ 

တိုစးရ�းဖြ�ဌားနး�ပြီး�း�ရေးနးက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု�ရသားည်းလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�အရ �ုတိုး�ု�� 

သားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးရ�းက်ု� ��တိုးဖြ�နးခု့�သားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း� ၂၀၁၇ ခု�နှှစးတိုွင်းး ယ်ူရေးအအး�နှု�င်းးင်းံ၊ ရှး�ဂ�းရေးဒသား 

တိုွင်းး ရေး�းင်းးက်�ရေးနသားည်း� က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းသားး�မျိုး�း�က်ု� လူွတိုးရေး��ရေးရ�အတိုွက်း �ု�စဉ်းက် က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်း 

ဝနးကြိုက်း�ခု���းသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အက်ူအည်းမျိုးယ်ူဘ့ ရှး�ဂ�း�ူလူတိုနးက်ု� က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းသားု�� လူး 

ရေးရးက်းလူည်း�တိုးရနး ဖွဲ့ုတိုးကြက်း�ခု့�သားည်း။ ရှး�ဂ�း �ူလူတိုနးက် က်ရးလူးဖြ�ည်းနယ်းသားး� အက်�ဉ်း�သားး�တိုစးရး 

ရေးက်�းးကု်�လွူတိုးရေး��လုူ�က်းပြီး�းဖြဖွဲ့စးရေးကြက်းင်းး� ရေးကြက်ဖြင်းးသားည်း�အခုါမှျိုးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�ကု်စစကု်� သားတိုင်းး� 

��တိုးဖြ�နးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� �ါဝင်းးလူးသားည်း။ 

• ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�အတိုွက်း ရေးလူ�လူးက်ု��က်း�ခု့�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� �ု�င်းးရေးသားးစးအ��းမျိုး�း�နှှင်းး 

သား�ရေးတိုသားနစးတိုမျိုးး�မျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� ဂ�င်းးဒါည်းမျိုး်မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး 

တိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးု ရှုုရေး�းင်းး�မျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�သား�ံ�သား�း�း�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရှုရသားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ� 

သားည်း သားမျိုးး�ရှုု��က်�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားးလူ�ံခြုံခု�ံရေးရ�၊ က်းက်ွယ်းရေးရ�နှှင်းး� အဖြခုး�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်တိုု 

က်ဝတိုးမျိုး�း�က်သားး လူ�ံ�ဝသားက်းရေးရးက်းရေးနဖြခုင်းး� မျိုးဟု�တိုးရေးတိုး�ဘ့ ဥတို�ရးသားး၊ စး��ွး�ရေးရ�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု၊ 

လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�အစရှုသားည်း� က်ဏ္ဍမျိုး�း�လူည်း� �တိုးသားက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုလူးသားည်း။ �ု�အရေးဖြခုအရေးနမျိုး��ု�တိုွင်းး 

အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�က်ု�လူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး မျိုးူဝါဒ 

အး�လူ�ံ�တိုွင်းး ဦး�စး�ရေး��က်ုစစရ�းတိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ရနးလူု��ါသားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး အမျိုး��ု� သားမျိုးး�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� �ဝင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏အရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုး တိုနး�တိုူ 

ရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�မျိုးု�ု�ရှုလူးနှု�င်းးသားည်း။ ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ�ခု့�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံသား�ံ�ခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုွင်းး က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ��ု�င်းးရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း� တိုစးနည်း�တိုစးဖွဲ့�ံရှုရေးနနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�သားု�� သားံတိုမျိုးနးရေးစလူှတိုးရးတိုွင်းး  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�မျိုးှဖြဖွဲ့စးရေးစ၊ ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�မျိုးှဖြဖွဲ့စးရေးစ ရေးစလူှတိုးရေးသားး က်ု�ယ်း 

စး�လူှယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားး�အမျိုး��ု�စ�ဖြဖွဲ့စးသားည်းဟု� ယ်ူ�နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းး 

ရေးရ�မျိုးူမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�သားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးအလူု�က်း အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ �ါဝင်းးမျိုးုနှှင်းး� 

က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူ ည်းမျိုး်မျိုးုရှုုရေး�းင်းးမျိုး�း� �ည်း�သားွင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�မျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

မ်းတးည်းကျေးသု�	အချုး�်မ်းး��

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�မျိုးုမျိုးတိုူည်းကြက်�ါ။  ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားအး�လူ�ံ�က်ု� ရေး��အ�း�း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ (ဥ�မျိုးး - အုနှိုယ်) နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားည်း� 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံ (ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးနှှင်းး� က်ရေးနဒါ) ဟုူ၍ နှှစးမျိုး��ု�ခုွ့ဖြခုး�နှု�င်းးသားည်း။ 
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• နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းး 

ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ရးတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအလုူ�က်း အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးု��စံမျိုး�း� 

မျိုးတိုူည်းကြက်�ါ။ အစု��ရ၏ မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးု အး�ရေးက်းင်းး�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးု အး�နည်း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံဟုူ၍ နှှစးမျိုး��ု�ခုွ့ဖြခုး�နှု�င်းးသားည်း။ 

အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� ဥ�ရေးဒဖြ�� 

ရေးရ�နှှင်းး� အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးအကြက်း�  သားး�ဖြခုး�စး�ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားက့်သားု�� မျိုး်ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�မျိုး�း�လူည်း� 

ရှုသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက် 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� သားရေးဘးတိုူ�း�ရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းအခု��ု�က်ု� အတိုည်းဖြ�� 

လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး က်ွနးဂရက်း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးး) ၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနး လူု�အ�းသားည်း။ 

�ု�နည်း�တိုူ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းးလူည်း�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးရေးသားး က်ရေးနဒါ 

ဝနးကြိုက်း�ခု���းက် နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ကု်� အတိုည်းဖြ��လူက်းမှျိုးတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး က်ရေးနဒါ�ါလူးမျိုးနး (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

က်ရေးနဒါရေးအးက်း လူှတိုး ရေးတိုးး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနးလူု�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးမျိုးူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

�ါလူးမျိုးနး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းလူု�သားည်းဟု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းက် သားတိုးမျိုးှတိုး�း�သားည်းမျိုးှ လူွ့၍  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

(အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး) သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� လူှတိုးရေးတိုးး) သားု��တိုင်းးသားွင်းး�၍ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနး မျိုးလူု�ရေး�။ 

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု�ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� မျိုးတိုူည်းဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းက်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုက်ု� အဓိုက်�း�ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�သားည်း� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�လူှတိုးရေးတိုးးတိုစးရ�း ရ�းမျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း� 

အခုနး�က်ဏ္ဍ မျိုးတိုူည်းကြက်�ါ။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုု��တိုွင်းး သားမျိုးမတိုနှှင်းး� ဝနးကြိုက်း�ခု���းတိုု��က် 

ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ��း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းအခု��ု�က်ု� အတိုည်းဖြ��လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး အ�က်းလူှတိုး 

ရေးတိုးး (က်ွနးဂရက်းနှှင်းး� �ါလူးမျိုးနး) တိုု��၏အတိုည်းဖြ��ခု�က်းက်ု� ရယ်ူရနးလူု�အ�းသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ 

အ�က်းလှူတိုးရေးတိုးး ကု်�ယ်းစး�လှူယ်းမျိုး�း�မှျိုးတိုစး�င်းး� ယ်င်းး�နုှ�င်းးငံ်းတိုက်း စးခု���းမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမုျိုးရုှနုှ�င်းးသားည်း။ 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး မျိုးူဝနးကြိုက်း�ခု���းက်ခု���း�ု�မျိုးည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းအမျိုး�း�စ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏ 

အတိုည်းဖြ��ခု�က်းရယ်ူရနး မျိုးလူု�အ�းသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး 

ဖြ�ည်း ရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးမျိုးှတိုစး�င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အရေး�် လူွမျိုးး�မျိုးု��နှု�င်းးသားည်း�အခုွင်းး�

အလူမျိုးး�သားည်း အက်နး�အသားတိုးမျိုး�း�စွးရှုရေးနသားည်း။

• နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနည်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး 

ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုး�း�၏ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုသားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံအလူု�က်း က်ွ့ဖြ�း�မျိုးု 

ရှုသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍  

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�မျိုးရှုရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၊ က်ွနးဂရက်း၏ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေး�းင်းး 

ရွက်းခုွင်းး�ရှုသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�နှှင်းး� အတိုုအက်�ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�ရှု 

ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ဟုူ၍ ခုွ့ဖြခုး�နှု�င်းးပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

လူ��း�ု�င်းး ခုွင်းး� အးဏားအခု��ု�ရေး���း�သားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းးမျိုးူ က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး�စ�းလူ�ဉ်း�၍ အတိုုအလူင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှု�ါ။ သားု��ရေးသားးး တိုရး�ရှု�ံ� 

၏ ယ်ခုင်းးစးရင်းး��ံ�မျိုး�း�အရ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး အလူ�ံ�စ�ံနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုးရှုဘ့ အက်နး� 
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အသားတိုးမျိုး�း� ရှုရေးနသားည်း။ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းးမျိုးူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အလူ�ံ�စ�ံနှု�င်းးင်းံ

ဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� ရေး���း�သားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ 

�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�က်ု� မျိုးရှုရေး�။ 

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒအခု��ု�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး��ု�င်းးခုွင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖွဲ့ုအး�ရေး���ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� စ�းလူ�ဉ်း�၍ နှု�င်းးင်းံ 

အလူု�က်း မျိုးတိုူည်းကြက်�ါ။  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုု��တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ (နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး 

သားမျိုးမတို သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးဝနးကြိုက်း�ခု���း) သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

လူှတိုးရေးတိုးး (က်ွနးဂရက်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး) ၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� အတိုည်းဖြ��လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��

နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းသားည်း�အခုါ ယ်င်းး�စးခု���း�ါ ဖြ�ည်းနယ်းလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� �ု�င်းး 

ရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� အတိုင်းး�အကြက်�းရေးစခုု�င်းး��ု�င်းးခုွင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အရေးက်းင်းး

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေးစဖြခုင်းး�တိုု��နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး အတိုုအက်�ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

သားု��မျိုးဟု�တိုး/နှှင်းး� တိုရး�ရှု�ံ�၏ စးရင်းး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� က်နး�သားတိုးမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း။ သားု��ရေးသားးး အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏ 

အတိုည်းဖြ��ခု�က်းမျိုး�ါဘ့ခု���း�ု�နှု�င်းးသားည်း�အဖြ�င်းး ၎င်းး�၏နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�အး� ဖွဲ့ုအး�ရေး��နှု�င်းးသားည်း� သားရေးဘးရှုသားည်း။ 

• ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�်  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�၊ ဥ�ရေးဒ 

ဖြ��ရေးရ�နှငှ်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးမျိုး�း�၏ အဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး�း�မျိုး�း�နှငှ်းး� လူက်းခုမုံျိုးမျိုး�း�သားည်း အပြီးမ့ျိုးတိုမျိုးး�တိုစး��းတိုည်း� 

မျိုးက်�ရေး�။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအ��းခု���း 

ရေးရ�မျိုးှ��မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုစးခု�ခု�က်ု� က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုးရှု သားု��မျိုးဟု�တိုး ဘးမျိုးှမျိုးရေးဖြ�းသားည်း� 

တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုရး�ရှု�ံ�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� 

�ယ်းဖွဲ့�က်းနှု�င်းးသားည်း။

• ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရး ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းး 

နှု�င်းးစွမျိုးး�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံအလူု�က်းကွ့်ဖြ�း�သားည်း။ တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး� ခု�က်းမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ယ်ဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� အက်နး�အသားတိုးဖြဖွဲ့င်းး� 

သားး တိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးကြက်သားည်း။ သားု��ရေးသားးး တိုစးခုါတိုစးရံတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး တိုး�ဖြမျိုးစးခု�က်းမျိုး�း� 

ရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ (မျိုးဏ္ဍု�င်းးအး�လူ�ံ�) က်ခုွင်းး�ဖြ��လူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��လူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး 

အး�ရေး��လူ်င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��အက်��ု�စး��ွး�နှှင်းး�ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အက်��ု�စး��ွး�နှှင်းး� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု�မျိုး�ုခုု�က်းရေးသားး ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးသားံတိုမျိုးနးတိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး�က်ု� ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားည်း။ 

အခြချု��နှိုင််င်�အလွှာို�်	ကျေးတွ�ရှိချုး�်မ်းး��	

• အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� �က်း�ံရေးရ�သားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�လူွမျိုးး�မျိုးု��

မျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးု 

ရှုသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း�အစု��ရ (�ါတိုးစ�ံညွှှနး�ရေး�ါင်းး�အစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး 

တိုစး�ါတိုးကြိုက်း�စု��သားည်း� အစု��ရ) သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း၏အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� 
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အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��သားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��သားည်း� အစု��ရဖြဖွဲ့စးသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းအ�င်းး�တိုွင်းး အးဏားရသားည်း�အစု��ရ 

သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ �ါတိုး သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုး၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးမျိုးဟု�တိုးဘ့ အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးဝင်းး ဖြဖွဲ့စး 

လူ်င်းး ယ်င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� အး�ရေး��မျိုးုမျိုးရှုသားည်း�အဖြ�င်းး တိုး��း�မျိုးု 

မျိုး�း�လူည်း� ဖြ��လူ��းနှု�င်းးသားည်း။ အဖြခုး�တိုစးဘက်း တိုွင်းး အးဏားရဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ �ါတိုးဝင်းးမျိုး�း�အ��းခု���းသားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ကူ်ည်း�ံ��ု��မုျိုးမျိုး�း��ု�ရရုှနုှ�င်းးသားည်းကု်� ရေးတွို�ရသားည်း။ ဥ�မျိုးး - UPA II  အစု��ရ 

လူက်း�က်း (၂၀၀၉-၂၀၁၄) ခု�နှှစးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း UPA �ါတိုးအ��းခု���းသားည်း� အနးဒရး�ရးဒက်း 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဘက်းစ�ံ�ည်းရေးဖြမျိုးးင်းး� တိုည်းရေး�းက်းရေးရ�စးမျိုးံက်ုနး�က်ု� သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးနှှင်းး� လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ��ု�င်းးရး 

စု��ရုမျိုးးစရးမျိုး�း� ရှုရေးသားးးလူည်း� အလူ�င်းးစလူု�ခုွင်းး�ဖြ��ခု့�သားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဓိးတိုးသားတိုတ�ကြွက်ယ်းဝရေးသားး အု�ဒးရှးဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး 

ရေးတိုးင်းးက်ု�ရး�ယ်း�နှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား်အရေးဖြခုစု�က်းဓိးတိုးသားတိုတ�က်�မျိုးပဏားမျိုး�း�၏ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးည်း�အစးအစဉ်းက်ု�မျိုးူ လူူမျိုး��ု�စ� 

အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စု��ရုမျိုးးစရးမျိုး�း�ရှုသားည်းဟုူသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�ဖြ�ခု�က်းဖြဖွဲ့င်းး� တိုး��း� 

ခု့�သားည်း။ 

• က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်ွုဘက်း၊ အွနးတိုးရးယ်ု�၊ အယ်းဘးတိုးနှှင်းး� ပြီးဗုတိုုသား် က်ု�လူမျိုးးဘးယ်း 

ဖြ�ည်းနယ်းတိုု��) သားည်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အစးအစဉ်းမျိုး�း�အတိုွက်း ၎င်းး�တိုု��၏ အရင်းး�အဖြမျိုးစးရေးဖြမျိုးးက်းမျိုး�း�စွးက်ု� အသား�ံ�ဖြ�� 

လူးကြက်ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းနှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး ခု�တုိုး�က်းမျိုးုမျိုး�း�က်ု� စနစးတိုက်� တိုည်း 

ရေး�းက်းလူးကြက်သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး �ည်း�သားွင်းး�က်ု��က်း�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ခု့�ရေးသားး ရေး�းင်းး��ါ�တိုစးခု�၏ ရေးဖွဲ့းးဖြ� 

ခု�က်းအရ က်ွုဘက်းဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း အစးအစဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး အလူ��းလူ��းသားည်း� ဝနး�မျိုးး�အရေးရအတိုွက်းသားည်း 

အရေးမျိုးရုက်နး ဖြ�ည်းနယ်းအး�လူ�ံ�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း အစးအစဉ်းမျိုး�း��ု�င်းးရး ဝနး�မျိုးး�အရေးရအတိုွက်း စ�စ�ရေး�ါင်းး�၏ 

�က်းဝက်းခုနး�ရှုရေးနသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး က်ရေးနဒါဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� နယ်းရေးဖြမျိုးမျိုး�း�အး�လူ�ံ�သားည်း ဖြ�ည်း� 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� �ုရေးတိုွ��က်း�ံရသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်း တိုစးခု�ခု�ရှုရေးနကြက်ပြီး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

• အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ 

အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏု္ဍ�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ရးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးအရ အးဏား 

ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးအရ အးဏား�ု�င်းးဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�ဖြခုင်းး�တိုု��

က်ု� အရေးလူ��း�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု�ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� က်���ရေးက်�းးသားည်း� က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�ပြီး�း� ခု���း�ု� 

ရေးလူ�ရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းးမျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�သားည်း�စနစးမျိုး�း��း�ရှုသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအး�လူ�ံ�က်ု� မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးရ�း 

တိုည်း�က်ု� အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း� သုား��မျိုးဟု�တိုး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ မျိုးဏု္ဍ�င်းးသား��ံခု�လူ��ံ၏ အဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး�း�မှျိုးးလူည်း� အပြီးမ့ျိုးတိုမျိုးး� 

တိုစး��းတိုည်း မျိုးက်�သားည်းမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းတိုစးခု�ခု�က်ု� 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး အကြိုက်း�အက့်ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးသားမျိုးမတိုက် တိုး��း�ဖြခုင်းး�မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး တိုရး�ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး 

(ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� တိုရး�လူှတိုးရေးတိုးးခု���း) က် တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး (လူှတိုးရေးတိုးး) က် 

ဖြ�ည်းနယ်း၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းက်ု� လူွမျိုးး�မျိုးု��သားည်း� ဥ�ရေးဒတိုစးခု�ခု�က်ု� ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း။ 
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၅.၁.၂)	 ခြပ်ည််တွင််�ခြဖွဲ့စ််ရပ််မ်းး��	ကျေးလွှာ�လွှာ�ခြချုင််�မ်းှ	ကျေးတွ�ရှိချုး�်မ်းး��	

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုသားည်း။ 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ ဇူယ်း� (၁) ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�အရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍသားည်း 

တိုစးခု�အ�ါအဝင်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍသားည်း ဇူယ်း� (၂) ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဥ�ရေးဒဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး မျိုး�ါ 

ဝင်းး�ါ။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍရေးအးက်းတိုွင်းး သားံတိုမျိုးနးရေးရ�ရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု� ဖြခုင်းး�လူည်း��ါဝင်းး 

သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ရေးရ��ွ့အတိုည်းဖြ��က်�င်းး�သား�ံ�ခု့�ရေးသားး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအး�လူ�ံ�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ�ံအ�းနှှင်းး��း�သားကြက်ကြသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� လူက်းဝါကြိုက်း�အ��းက်�င်းး�သား�ံ�ခု့�သားည်း။ 

• ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� မျိုးရှုသားည်း�အဖြ�င်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍက်ု�လူည်း� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုလူည်း� မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်း သားု��မျိုးဟု�တိုး ညွှှနးကြက်း�ခု�က်းမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�သားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�တိုွင်းး �ါဝင်းး�တိုးသားက်းမျိုးု 

သားု��မျိုးဟု�တိုး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းးလူည်း� သားက်း�ု�င်းးရး 

နှု�င်းးင်းံတိုစးဝနး�ရှုဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�၏ က်ွနး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး သားက်း 

�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�ရှု ဖြ�ည်းသားူလူူ��နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု မျိုးရှုသားရေးလူးက်းနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ တိုု�င်းး

�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�ရှုသားည်း�တိုု�င်းး ယ်င်းး�တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး�ဖြ��လူ��းခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ 

• နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးရေးသားးးလူည်း� ဖြမျိုးနးမျိုးး 

နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး 

သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�က်ု� ခုု�င်းးခုု�င်းးမျိုးးမျိုးး တိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုသားက့်�သားု�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� 

တိုက်းတိုက်းကြွက်ကြွက် �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံကု်� အ��းခု���းလူးခု့�ရေးသားး (အရ�းသားး�အစု��ရ၊ 

စစးအစု��ရနှှင်းး� အရ�းသားး�အစု��ရ စသားည်း�) အစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��သားည်း “ကြက်း�ရေးနရေးရ�” သားု��မျိုးဟု�တိုး “သားး�ဖြခုး�ရ�း 

တိုည်းရေးရ�” သားု��မျိုးဟု�တိုး “က်ု�ယ်း�ူကု်�ယ်း�ရေးရ�” က်ု� အရေးဖြခုခုံသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

စစးအစု��ရအ��းခု���းသားည်း� က်းလူအတိုွင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအရေး�် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းအခု��ု� (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အရေးနးက်း 

နှု�င်းးင်းံမျိုး�း�) ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး �ုတိုး�ု��မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း   

အမုျိုးးနး�ခု�င်းး�နှ�ုင်းးငံ်းမျိုး�း�နှငှ်းး�လ့ွူပြီး�း� က်�နးနှ�ုင်းးငံ်းဖြခုး� တို�ုင်းး�ဖြ�ည်းအမျိုး�း�စ�နှငှ်းး� ရေးက်းင်းး�မွျိုးနးရေးသားး သံားတိုမျိုးနး�က်း�ရံေးရ�မျိုး�း�ကု်� 

တိုည်းရေး�းက်း(နှု�င်းး)ခု့�ဖြခုင်းး� မျိုးရှုရေး�။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း� တိုက်းကြွက်စွး�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း 

(နှု�င်းး) မျိုးု နည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ လူက်း�က်း(၂၀၁၀-၂၀၂၀)၌ “လူွတိုးလူ�း၍ တိုက်းကြွက်ပြီး�း� 

ဘက်းမျိုးလူု�က်းရေးသားး” နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� အင်းးတိုု�က်းအး�တိုု�က်း 

ရေး�းင်းးရွက်းလူးမျိုးုရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�က်ု� အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်း တိုု��ခု�့�တိုည်း

ရေး�းက်းလူးနှု�င်းးခု့�ရေးသားးးလူည်း� ၂၀၂၁ ခု�နှှစး စစးအးဏားသားုမျိုးး�ပြီး�း�ရေးနးက်း စစးတို�းမျိုးှဖွဲ့ွ့�စည်း�လူု�က်းသားည်း� စစးရေးက်းင်းးစး 

အစု��ရနှှင်းး� စစးရေးက်းင်းးစးအစု��ရက်ု� ရေးတိုးးလူှနးရေးရ�သားည်း� အမျိုး��ု�သားး�ည်းညွှှတိုးရေးရ�အစု��ရအကြက်း� တိုရး�ဝင်းးမျိုးု�ု�င်းးရး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုရရှုရေးရ� ယ်ှဉ်းပြီး�ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး�  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� �ု�မျိုးု� 

ရှုု�းရေး�ွ�လူးရေးစခု့�သားည်း။ 



176

• ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း (အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး� အစု��ရလူက်း�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ) သားည်း 

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းက်ဏ္ဍဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု�� တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုအခု��ု�ရှုခု့�ရေးသားးး

လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�မျိုးုအး�နည်း� 

ရေးန�့ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း  က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�

အတိုွက်း က်မျိုးား�က်�နးသားွယ်းရေးရ�အဖွဲ့ွ့� (WTO) နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းအဖွဲ့ွ့�အစည်း�မျိုး�း�နှှင်းး� 

�ူ�ရေး�ါင်းး�၍ အရေးက်းက်းခုွနးစနစး တိုု��တိုက်းရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးရ�အတိုွက်းရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�၊ အမျိုး��ု�သားး�အ�င်းး� က်�နးသားွယ်း 

မျိုးု သား�တိုဘဏားတိုု�က်းတိုစးခု�တိုည်းရေး�းက်းဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အသားး�သားး�၏ ပြီးမျိုးု��ရေးတိုးးမျိုး�း�တိုွင်းး က်�နး

သားွယ်းမျိုးုဗဟုု�ဌားနမျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားု�� စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း� ရေးစလူှတိုးဖြခုင်းး�၊ ရးသားးအလူု�က်း 

ဖြ�ည်းတွိုင်းး�က်�နးစည်း�ဖြ��့ွမျိုး�း� က်�င်းး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး�တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသွားယ်းမုျိုးမျိုး�း�ကု်�နုှှမျိုးးနှှင်းး�ဖြခုင်းး� အစရုှသားည်းတုို��ကု်� ရေး�းင်းး 

ရွက်းခု့�သားည်း။ သားု��ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��မျိုးး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� က်�ယ်းက်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� တိုု�င်းး��င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုးရှုခု့�ရေး�။ ရေးနးက်း�က်းတိုွ့အက်��ု��က်းမျိုးှး ဖြ�ည်းသားူ 

လူူ��၏ က်နး�က်ွက်း�နှိဖြ�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�ု�င်းးခု့�ရသားည်း။ 

• ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အကြိုက်း���ံ�နှှင်းး� ဒ�တိုုယ်အကြိုက်း���ံ�နယ်းစ�းက်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းးတိုည်းရှုပြီး�း� 

ယ်င်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဇူ�နးမျိုး�း�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အခုွနးဘဏ္ဍးရေးင်းွရေးဖြမျိုးးက်းမျိုး�း�စွးက်ု� ရှးရေးဖွဲ့ွရေး��နှု�င်းးရေးသားးးလူည်း� 

ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� 

လူက်းရေးတိုွ�တိုွင်းး နယ်းစ�းဖြဖွဲ့တိုးရေးက်�းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ နယ်းစ�းဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍသားည်း အးဏားရဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးု ရေးဖြဖွဲ့ရေးလူ်း�ဖြခုင်းး�အရေး�်တိုွင်းးသားးမျိုးူတိုည်းရေးန�့ဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ ဥ�မျိုးး-ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� တိုး��း�နှှုမျိုးးနှှင်းး�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အ�င်းး� 

တိုွင်းး တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ� ဦး�ရေး�းင်းးရေးက်းးမျိုးတိုးအဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အ�င်းး�တိုွင်းး 

လူည်း� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�မျိုး�း� တိုး��း��ုနး�ခု���းရေးရ� အ�ူ�အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�က်ု�လူည်း�ဖွဲ့ွ့�စည်း�ပြီး�း� ဖွဲ့မျိုးး��း�ရမျိုးုရေးသားး 

က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� ��ခုွ့ပြီး�း�ရေးနးက်း �စစည်း�တိုနးဖွဲ့ု��က်ု� အစု��ရဘဏ္ဍးရေးင်းွနှှင်းး� ��ရေးကြက်�ရေးင်းွမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၊ ဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�အစု��ရ၊ သားတိုင်းး�ရေး��သားူနှှင်းး� ဖွဲ့မျိုးး��း�ရေး��သားည်း� အဖွဲ့ွ့�မျိုး�း�အကြက်း� အခု��ု�က်�ခုွ့ရေးဝ 

ရေး��သားည်း။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အဖြခုး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး -အရေးက်းက်းခုွနးရေးက်းက်းခုံဖြခုင်းး�၊ စည်း�မျိုး�ဉ်း� 

စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� �ုနး�ခု���းဖြခုင်းး�) က်ု�မျိုးူ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်သားး �က်းလူက်း�ုနး�ခု���း�း��့ ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

• နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း� ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�အတိုွက်းက့်�သားု���င်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�အတိုွက်း က်ု��က်း�ခု့�ရေးသားး 

စးတိုမျိုးး�မျိုး�း�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး၌�ါဝင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့းးဖြ�ရးတိုွင်းး 

အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး� က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးု ရှုုရေး�းင်းး�မျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�သား�ံ�သား�း�း�ဖြခုင်းး� 

မျိုးရှုသားည်းက်ု�ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုွင်းး က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူည်းမျိုး်မျိုးုက်ုစစက်ု� 

ဦး�စး�ရေး��က်ုစစရ�းအရေးနဖြဖွဲ့င်းး� မျိုးူဝါဒခု�မျိုးှတိုးပြီး�း� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးု အလူွနးအး�နည်း�ရေးနသားည်းက်ု� 

ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ အးဏားရအစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��၏ က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးတိုနး�တိုူည်းမျိုး်ရေးရ�အရေး�် နး�လူည်း သားရေးဘး 

ရေး�ါက်းမျိုးုနှှင်းး� စုတိုးဝင်းးစး�မျိုးုအလူွနးအး�နည်း�ရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ 
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၅.၂)		 နှိုင််င်�ခြချု��ကျေးရ�ရ�ဖွဲ့�်ဒါရ�်စ်နိစ််�ိုင််ရ�	ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�မ်းး��	

နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖြဖွဲ့စးရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖြဖွဲ့စးရ�းရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�မျိုးှ ရေးလူ�လူးရေးတိုွ�ရှုခု�က်းမျိုး�း�က်ု�အရေးဖြခုခုံ၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�မျိုးုနှု�င်းးသားည်း���ံစံမျိုး�း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုး�း�က်ု� ရေးအးက်းတိုွင်းး ရေးဖွဲ့းးဖြ��း��ါသားည်း။ 

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�	(၁)	

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစအး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ က်ုစစမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး 

သားတိုးမျိုးှတိုးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� အလူ�ံ�စ�ံနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ လူု�အ�းသားလူု� ခုွ့ရေးဝရေး��ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု�သားး အခုါ 

အး�ရေးလူ�းးစွး က်�င်းး�သား�ံ��ု�င်းးခုွင်း�းရှုသားည်း။ ဤ��ံစံက်ု� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံအ�ါအဝင်းး တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်�င်းး�သား�ံ� ရေးသားးနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�တိုွင်းး 

ရေးတိုွ�ရမျိုး�း�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� လူက်းဝါ�ကြိုက်း�အ��းက်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။ 

အ��သု�ချုး�်မ်းး��။     ။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အးဏားအး�လူ�ံ�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးခု� တိုည်း��ံတိုွင်းးသားး အ�းနှှင်းး��း� 

သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� အသားံတိုစးသားံတိုည်း�ဖြဖွဲ့င်းး� �ုရေးတိုွ� 

�က်း�ံနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ အသားံတိုစးသားံတိုည်း� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ တိုစးခု�တိုည်း�) ဖြဖွဲ့င်းး� 

�ုရေးတိုွ��က်း�ံဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ ယ်�ံကြက်ည်းမျိုးုက်ု�ရရှုရေးစဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� �ုရေးရးက်းစွးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း� အး�သားးခု�က်းမျိုး�း�ရှုသားည်း။ 

အ��နိည််�ချုး�်မ်းး��။    ။ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး နှှင်းး�  ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးတိုု��က်ု� 

ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးရနး ခုက်းခု့လူးသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားအး�လူ�ံ�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ တိုစးခု�တိုည်း�က်ု�သားး အ�းနှှင်းး��း��ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး� 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�ကု်� က်�င်းး�သား��ံရးတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားကု်� က်���ရေးက်�းး 

�ု�ါ�လူးနှု�င်းးရေးဖြခုမျိုး�း�သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး စးခု���း�ါအရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း� နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ဘ့ အတိုည်းဖြ��လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��နှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�မျိုးတိုူည်းနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ တိုသားမျိုးတိုးတိုည်း�က်�ရေးသားး 

က်ူည်း�ံ��ု��မျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနည်းမျိုး�း�၏ လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��ရနး ခုက်းခု့နှု�င်းး�ါသားည်း။ 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဦး�စး�ရေး��အစးအစဉ်း 

မျိုး�း�တိုွင်းး မျိုး�ါဝင်းး�ါက် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏားမျိုး�း�က်ု� �ုခုု�က်းမျိုးုမျိုးရှုနှု�င်းးသားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� လူ��းရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အခုွင်းး�အလူမျိုးး�အခု��ု� (ဥ�မျိုးး - �ည်းရေးရ�၊ 

ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း� စသားည်း� အခုွင်းး�အလူမျိုးးမျိုး�း�) အလူ 

ဟုသားဖြဖွဲ့စးသားွး�နှု�င်းးသားည်း။ 

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�	(၂)

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း� 

အကြက်း�တိုွင်းး ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ�း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်း 
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အစု��ရ၏ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� �ု�င်းးဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�သားည်း။  

ဤ��ံစံတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� အစု��ရတိုစးရ�းတိုည်း�၏ လူက်း�့တိုွင်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး အစု��ရတိုစးရ�း၏ 

မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးခု�တိုည်း�တိုွင်းး စ���ံ�း�ဖြခုင်းး��က်း အးဏားမျိုး�း�က်ု� ရေးဒါင်းးလူု�က်းခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး�နှှင်းး� အလူ�း�လူု�က်းခုွ့ရေးဝဖြခုင်းး���ံစံဖြဖွဲ့င်းး� ဖြဖွဲ့နး� 

က်�က်း�း�သားည်း။  အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံတိုု��တိုွင်းးရေးတိုွ�ရရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံဖြဖွဲ့စးသားည်း။

အ��သု�ချုး�်မ်းး��။     ။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးရေးသားး အရေးကြက်းင်းး�အရး 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ဏ္ဍမျိုး�း�တွိုင်းး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း၎င်းး�တိုု��၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းး�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� မျိုးှးခုု�ရေးနရမျိုးု 

နည်း�သားွး�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံ 

ဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု ဖြမျိုးုင်းး�မျိုးး�လူးသားည်းနှှင်းး�အမျိုး် ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း� ရှုု�းရေး�ွ�နက်းန့ရေးသားး ဖြ�ဿနးမျိုး�း�က်ု� 

ဝု�င်းး�ဝနး�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စွမျိုးး�ရေး�းင်းးရည်းမျိုး�း� ဖြမျိုးုင်းး�တိုက်းလူးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း� 

အကြက်း� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးုစနစးရှုဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��၏ 

�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� အး�ရေး��ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

�ါဝင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��၏နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒမျိုး�း� �ု�မုျိုး�ရေးက်းင်းး�မွျိုးနးလူးရေးရ�အတွိုက်း တိုစးစ�ံ 

တိုစးရး တိုွနး�အး�ရေး��နှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း� အး�သားးခု�က်းမျိုး�း�ရှုသားည်း။ 

အ��နိည််�ချုး�်မ်းး��။    ။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း အသားံအမျိုး��ု�မျိုး��ု� (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒအမျိုး��ု�မျိုး��ု�) ဖြဖွဲ့င်းး� 

နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တွိုင်းး �ါဝင်းးလူးနုှ�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� သားက်း�ု�င်းးရး နုှ�င်းးငံ်းသားည်း နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားည်း 

ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါနှှင်းး� �တိုးသားက်း၍အဖြမျိုးင်းးရှုု�းရေး�ွ�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံတိုက်း၏ 

ယ်�ံကြက်ည်းမျိုးု�ုခုု�က်း��ံ�ရှုုံ�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်ု� က်တိုုက်ဝတိုးဖြ���း� 

ရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒတိုစးခု�ခု�ကု်� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်မျိုးလူု�က်းနးဘ့ က်နး�လူနး�လူ��းနှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံ 

၏ နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒမျိုး�း�ကု်� �ုရေးရးက်းစွးအရေးက်းင်းးအ�ည်းမျိုးရေးဖွဲ့းးနုှ�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�တုို�င်းး�ဖြ�ည်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� �ဋို�က်ခဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးရေးခု�ရှုဖြခုင်းး� စသားည်း� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�	(၃)	

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝ�း�ရေးသားးး 

လူည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးဏ္ဍု�င်းးတိုစးခု�ခု�က် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

အမျိုး�း�စ�ကု်�က်�င်းး�သား��ံ�ု�င်းးခွုင်းး�ရုှသားည်း။ တိုစးခုါတိုစးရံတွိုင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�၏နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�မူျိုးဝါဒမျိုး�း�ကု်� အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနးအတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားစးရင်းး�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း�အရေးကြက်းင်းး� အရးမျိုး�း�က်ု��င်းး  ဥ�ရေးဒဖြ�� 

ဖြ�ဌားနး�နှု�င်းးသားည်း။ ဤ��ံစံသားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းးရေးတိုွ�ရရေးသားး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံ

ဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား ခုွ့ရေးဝမျိုးု��ံစံဖြဖွဲ့စးသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနးသားည်း အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� 

အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးရနးအလူု��င်းှးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး မျိုးည်းသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�အရးက်ု�မျိုး�ု� ဖြ�ည်းနယ်းဥ�ရေးဒ 

ဖြ��စးရင်းး�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� အရေးကြက်းင်းး�အရးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�တိုု�င်းး ဥ�ရေးဒဖြ���ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

အ��းခု���းရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းး၏ အကြိုက်း�အက့် (တိုစးနည်း�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံဝနးကြိုက်း�ခု���း) သားည်း က်ုစစရ�းအခု��ု� (လူူတိုစးဦး�ခု�င်းး�၏ 

အရေးဖြခုခုံ ရ�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း� ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းခုံရသားည်း�က်ုစစနှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံက်ု� ရေးင်းွရေးကြက်��ု�င်းးရး တိုးဝနးယ်ူရသားည်း�က်ုစစမျိုး�း�) မျိုးှလူွ့၍ 

က်�နးက်ုစစနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� အုနှိုယ်�ါလူးမျိုးနး၏ အတိုည်းဖြ��ခု�က်းမျိုး�ါဘ့ လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု���း�ု� 



179

နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၁၉၉၄ ခု�နှှစးတိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ��ု�င်းးရး အသားုဉားဏား�စစည်း�မျိုးူ�ု�င်းးခုွင်းး��ု�င်းးရး 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းက်ု� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ��ါလူးမျိုးနး၏အပြီးမျိုး့တိုမျိုးး�ရေးက်းးမျိုးတိုးတိုု�� က်နး�က်ွက်းမျိုးုမျိုး�း� ရှုရေးန 

သားည်း�ကြက်း�က် လူက်းမျိုးှတိုးရေးရ��ု��ခု့�သားည်း။ 

အ��သု�ချုး�်မ်းး��။     ။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း မျိုးလူု�လူး�အ�းရေးသားး ရေးနှှးင်းး�ရေးနှှ�ကြက်နး�ကြက်မျိုးုမျိုး�း�မျိုးရှုဘ့ ၎င်းး�၏နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� �ုရေးရးက်းစွးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ တိုသားမျိုးတိုးတိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊  အစု��ရတိုစးရ�းတိုည်း� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ)နှှင်းး�သားး 

�က်းသားွယ်း�က်း�ံရသားဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒက်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က် ရှင်းး�ရှင်းး� 

လူင်းး�လူင်းး� သားုဖြမျိုးင်းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး�  တိုစးသားံတိုစးသားံတိုည်း� (နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� မျိုးူဝါဒတိုစးခု�တိုည်း�) ဖြဖွဲ့င်းး� 

စည်း�လူ�ံ�ည်းညွှှတိုးမျိုးုက်ု� ဖြ�သားနှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း�အး�သားးခု�က်းမျိုး�း� ရှုနှု�င်းး သားည်း။ 

အ��နိည််�ချုး�်မ်းး��။    ။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အ�က်းလူှတိုးရေးတိုးးမျိုးှတိုစး�င်းး� �ုနး�ရေးက်�းင်းး�နှု�င်းးသားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍက်ု� ရေးလူ�း�နည်း�သားွး�ဖြခုင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က် ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�သားည်း အက်နး� အသားတိုးမျိုး�း�စွးရှုရေးန 

ဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း  နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ ခု���း�ု�နှု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စု��ရုမျိုးးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး� 

စဉ်း�စး�မျိုးု ရေးလူ�း�နည်း�သားွး�နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်းအက်��ု�စး��ွး�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ခုွင်းး�ဖြ��ခု�က်း သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��မျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး က်နး�က်ွက်းမျိုးု 

မျိုးရှုမျိုးှသားး ရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�စသားည်း� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�	(၄)	

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� ရှုသားည်းဖြဖွဲ့စးရေးစ၊ 

မျိုးရှုသားည်းဖြဖွဲ့စးရေးစ၊ ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�ရရုှရေးရ�အတိုွက်း တိုစု�က်းမျိုးတိုးမျိုးတိုး ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေး�းင်းးရွက်း 

ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး  ရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံရေးရ��နှိအရ 

ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး တိုး��း�မျိုးုမျိုးဖြ��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��ဖြခုင်းး�တိုု��အရေး�်မျိုးူတိုည်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� တိုဖြဖွဲ့ည်း�ဖြဖွဲ့ည်း�တိုု��ခု�့�ရယ်ူက်�င်းး�သား�ံ�ကြက်သားည်း။ ဤ��ံစံက်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်း 

နှု�င်းးင်းံသား�ံ�ခု�လူ�ံ�တိုွင်းး ရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုသားည်း� 

တုို�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတွိုင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားကု်�လွူမျိုးး�မုျိုး��နုှ�င်းးသားည်း� အ�ွဋိးအ�ု�းအးဏား (supremacy) 

ရုှလူ်င်းး အရေးကြက်းင်းး�အမျိုး��ု�မျိုး��ု�ဖြ�၍�ယ်းဖွဲ့�က်းနုှ�င်းးသားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ က်ရေးနဒါနှှင်းး� အုနုိှယ်နုှ�င်းးငံ်းတုို��၏ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ယ်င်းး�အ�ွဋိးအ��းအးဏားမျိုး�း�ရှုကြက်သားည်း။ �ု�ရေး���း�ခု�က်းနှှင်းး�မျိုးတိုူဘ့ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး� 

ရေးဖွဲ့းးဖြ��း�သားည်း� နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�မျိုးရုှသားည်း�တုို�င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း တိုစးခုါတိုစးရံတွိုင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရနှှင်းး� အတိုု�က်းအခုံလူ��း၍ ၎င်းး�တိုု��၏နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� တိုည်းရေး�းက်းယ်ူကြက်သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� 

နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးက်းက်ွယ်းရေးရ�က့်�သားု��ရေးသားး “အ�င်းး�ဖြမျိုးင်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�” �ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း��က်း စး��ွး�ရေးရ�၊ က်�နးသားွယ်း 

ရေးရ�၊ �ည်းရေးရ�၊ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုက့်�သားု��ရေးသားး “အ�င်းး�နုမျိုးး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�” �ု�င်းးရးနှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း   

၎င်းး�တိုု��၏ဥ�ရေးဒအရ စးရင်းး�ု�င်းးခုွင်းး�နယ်း�ယ်း (de jure jurisdiction) က်ု� ရေးက်�းးလူွနး၍ ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးအရေးဖြခုအရေးနရရှုရေးနသားည်း� ၎င်းး� 

တိုု��၏ ကြသားဇူးအးဏား (de facto power) က်ု� တိုု��ခု�့�က်�င်းး� သား�ံ�သားွး�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒအရ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�မျိုးရှုရေးသားးးလူည်း�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ��နှိရှုလူ်င်းး 
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လူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�၌ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်း� အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ရရှုရေးစနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - 

အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနုှ�င်းးမျိုးု အတိုု�င်းး�အတိုးသားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး� �က်းစ�း 

မျိုးုရှုရေးနပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရသားည်း အးဏားရဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �ါတိုးတိုူလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးဟုးမျိုးုတိုး�ါတိုးဖြဖွဲ့စးလူ်င်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် အး�ရေး��နှု�င်းးရေးခု�မျိုး�း�ပြီး�း� �ါတိုးမျိုးတိုူလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး မျိုးဟုးမျိုးုတိုး 

�ါတိုးမျိုးဟု�တိုးလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး အတိုု�က်းအခုံ�ါတိုးဖြဖွဲ့စးရေးနလူ်င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အး�ရေး��က်ူည်းမျိုးုရရှုနှု�င်းးသားည်း� အလူး� 

အလူးနည်း�သားည်း�အဖြ�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ တိုး��း��ုတိုး�င်းးမျိုးုမျိုး�း�လူည်း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

အ��သု�ချုး�်မ်းး��။     ။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� မျိုးရှုသားည်း�တိုု�င်းး  ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးလူ��းရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း� အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�ရရှုနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးစွမျိုးး�ရေး�းင်းးရည်း တိုု��တိုက်းလူး�ါက် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူက်းခုံလူး

နှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ခုွင်းး�ဖြ��၊ အး�ရေး��လူးနှု�င်းးဖြခုင်းး� 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�အတိုွက်း ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးနှု�င်းးရနး 

အတိုွက်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� မျိုးှးခုု�အး��း�ရေးနရမျိုးုနည်း�သားွး�နှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း�အး�သားးခု�က်းမျိုး�း� 

ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

အ��နိည််�ချုး�်မ်းး��။    ။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး��ုင်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုးအးဏားမျိုး�း� သားည်း ဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ 

နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရလူည်း�ရေးက်းင်းး� အဖြ�ည်း�အဝ အးမျိုးခုံခု�က်းမျိုးရှုဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအခု��ု�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ခုွ့ရေးဝရေး��ဖြခုင်းး�ရေးကြက်းင်းး� ၎င်းး�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး မျိုးလူု�လူး�အ�းရေးသားး ရေးနှှးင်းး�ရေးနှှ�ကြက်နး�ကြက်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုလူး

နှု�င်းးဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး �ုရေးရးက်းစွးအရေးက်းင်းးအ�ည်းမျိုးရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� 

မျိုးူဝါဒအခု��ု� သားု��မျိုးဟု�တိုး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု� နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး 

အရှက်းရရေးစနှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း� အး�နည်း�ခု�က်းမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�	(၅)	

နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းတိုွင်းး�ါဝင်းးရေးသားး 

ဖြ�ည်းနယ်းကု်စစရ�းမျိုး�း�ကု်� ဖ့ွွဲ့�စည်း���အံရေးဖြခုခံုဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး 

သားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက် နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�ခု���း�ု�သားည်း�အခုါ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

အခု���းအဖြခုးအးဏားက်ု� �ုခုု�က်းနှု�င်းးသားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်း 

�ု�င်းးရးက်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�ပြီး�း�ခု���း�ု�လူ်င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုက်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး� 

ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုးနှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ုနး�သားုမျိုးး�ရေးရ�

�ု�င်းးရး ၎င်းး�တိုု��၏အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စံနှုနး�နှှစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နည်း��ည်း�ု�င်းး�စံနှုနး� 

(technical standards) နှှင်းး� က်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး��ု��မျိုးှး�က်င်းး�စင်းးရေးရ�စံနုှနး� (Sanitary and Phytosanitary Standards) 

တိုု��က်ု� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ကြက်သားည်း။ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ “က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�” စက်း�ရ�းအရ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

စံနှုနး�မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအခု�င်းး�ခု�င်းး�ကြက်း� က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းရေးရ�က်ု� က်နး�သားတိုးမျိုးုမျိုးရှုလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းဖြ�င်းး� 

��တိုးက်�နးမျိုး�း�အရေး�် ခုွ့ဖြခုး�မျိုးုမျိုးရှုလူ်င်းး သားု��မျိုးဟု�တိုး  နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ အက်��ု�စး��ွး�အတိုွက်း စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�မျိုး�း�တိုစးသားမျိုး

တိုည်း�ဖြဖွဲ့စးရနးမျိုးလူု�အ�းလူ်င်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး 
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အ�ည်း ရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်လူည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်း

နယ်း�ု�င်းးရးက်ုစစရ�းနှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�၍ ခု���း�ု�ရေးလူ�ရှုသားည်း။ 

အ��သု�ချုး�်မ်းး��။     ။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်း �ု�င်းးရး အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� 

အ�ု�က်းအရေးလူ�းက်း က်းက်ွယ်းရေး��နှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း 

ရေး�းင်းးစ� အစု��ရသားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်���ရေးက်�းး�ု�ါ�လူးဖြခုင်းး�မျိုးှ အက်း 

အက်ွယ်းရေး��နှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�စးခု���းမျိုး�း�က်ု� 

ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးု �ု�ရှုလူးနှု�င်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ လူု�လူး� 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းးစဉ်း�စး�လူးနှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်း� အး�သားးခု�က်းမျိုး�း� ရှုနှု�င်းးသားည်း။ 

အ��နိည််�ချုး�်မ်းး��။    ။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းစံနှုနး�မျိုး�း� သားဟုဇူးတိုမျိုးဖြဖွဲ့စး ဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရးတိုွင်းး ရေးနှှးင်းး�ရေးနှှ�ကြက်နး�ကြက်းနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း� 

က်ု� �ုရေးရးက်းစွးအရေးက်းင်းးအ�ည်းမျိုးရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�က် ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအရေး�် ဖွဲ့ုအး�ရေး��လူးနှု�င်းးဖြခုင်းး�စသားည်း�အး�နည်း�

ခု�က်းမျိုး�း�ရှုနှု�င်းးသားည်း။

ကျေးရွ�ချုး�်စ်ရ�အ��လွှာု��တွင််	�း��-မ်းကျေးရ�ရ�ရုံးုကျေး��င််�	�ည််�သုွင််�စ်ဉ််�စ်��ခြချုင််�		

နုှ�င်းးငံ်းတိုက်းက်�နးသွားယ်းမုျိုးအ�ါအဝင်းး နုှ�င်းးငံ်းဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခွုင်းး�အးဏားမျိုး�း�ကု်� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရအကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�နှု�င်းးသားည်း� အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုး�း�အး�လူ�ံ�တိုွင်းး က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးရှုုရေး�းင်းး� �ည်း�သားွင်းး� 

စဉ်းစး�ဖြခုင်းး� (Gender Mainstreaming) က်ု� မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနလူ��းရေး�းင်းးသွားး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ အရေးကြက်းင်းး�မျိုးှး လူက်းရှုတိုွင်းး 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး��ါဝင်းးမျိုးုနှှင်းး� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုတိုု��မျိုးှး အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�နှှင်းး� နှုင်းး�ယ်ှဉ်းလူွနး အလူွနး�င်းးနည်း��ါ�

ရေးနရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�သားည်း အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး� အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးု 

မျိုးတိုူည်းရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�သားည်း အမျိုး��ု�သားး�မျိုး�း�နှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းးသားည်းမျိုးဟု�တိုးဘ့ အမျိုး��ု� 

သားမျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� သားက်း�ု�င်းးရေးနရေးသားးရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�  နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ရှုုရေး�းင်းး�နှှင်းး� စု��ရုမျိုးးခု�က်းမျိုး�း�က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်းစး�လူးနှု�င်းးရေးဖြခု �ု�ရှုနှု�င်းးဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု�� 

ရေးကြက်းင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�ရှုုရေး�းင်းး��ည်း�သားွင်းး�စဉ်းစး�မျိုးုက်ု� မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနလူ��းရေး�းင်းးသားင်းး��ါသားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ရေးရ��ွ့ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း� 

၏ �ါဝင်းးဝင်းးမျိုးုနှှင်းး� က်�း�-မျိုး တိုနး�တိုူရေးရ�တိုု��က်ု� ဦး�စး�ရေး��က်ုစစရ�းတိုစးခု�အရေးနဖြဖွဲ့င်းး� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်းစး�အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး

ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ဏ္ဍတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း။ 

ဥ�မျိုးး - ဖွဲ့း�မျိုးး�နစးအရေးဖြခုဖြ�� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒ (Feminist Foreign Policy) ခု�မျိုးှတိုးက်�င်းး�သား�ံ�ရေးသားး �ွးဒင်းး၊ က်ရေးနဒါ၊ 

လူူဇူင်းးဘတိုး၊ မျိုးက်စူးက်ု�၊ စ�ုနးနှှင်းး� လူစးဗ�း�နှု�င်းးင်းံတိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး� က်ု�ယ်းစး�လူှယ်းမျိုး�း� 

�ါဝင်းးမျိုးုနှှင်းး� က်ု�ယ်းစး�ဖြ��မျိုးုတိုု��က်ု� အး�ရေး��ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�အက်ူအည်း၏ အခု��ု�အစး� 

(ရးခုု�င်းးနှုနး�) တိုစးခု�က်ု� က်�း�-မျိုးတိုနး�တိုူရေးရ�က်ုစစအတိုွက်းသား�ံ�စွ့ရနး ယ်�း�း�သားတိုးမျိုးှတိုးဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းကြက်သားည်း။  
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၅.၃)		 မ်းး�ါဒါအကြံ��ခြပ်�ချုး�်မ်းး��	

အ�က်းရေးဖွဲ့းးဖြ��ါ သား�ရေးတိုသားနရေးတိုွ�ရှုမျိုး�း�နှှင်းး� ရေးရွ�ခု�ယ်းစရးမျိုး�း�က်ု�အရေးဖြခုခုံ၍ အနးဂတိုး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး တိုည်း 

ရေး�းက်းမျိုးည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးအတိုွက်း မျိုးူဝါဒအကြံက်ံဖြ��ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ရေးအးက်း�ါအတိုု�င်းး� အ�ု�ဖြ�� 

�း��ါသားည်း။ 

၁။ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးုအ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း� 

အကြက်း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�သားင်းး�ပြီး�း� �ု�သားု��ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�က်ု� နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး အတိုုအလူင်းး��ည်း�သားွင်းး�ဖြ�ဌားနး��း�သားင်းး�သားည်း။ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

အစု��ရအရ�းရ�းအကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရ၏ အ��းခု���းရေးရ�၊ ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ� 

နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး၏ ဝုရေးသားသားမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးရေးသားး 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�က်ု� လူက်းရေးတိုွ�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း� 

ဥ�ရေးဒ�ု�င်းး��ု�င်းးရးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ��ု�င်းးရးအးမျိုးခုံခု�က်းမျိုး�း�ရေး��နှု�င်းးသားည်း။

၂။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရးက်ုစစရ�းမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး 

သားး�ဖြခုး�လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� အးဏားမျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးသားည်း� က်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း� ရှုသားင်းး�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး အဖြခုး�ရေးသားး က်ုစစရ�း 

မျိုး�း�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု�ခု���း�ု�ရးတိုွင်းး ယ်င်းး�စးခု���းမျိုး�း��ါ ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရးက်ုစစရ�းမျိုး�း�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ တိုစးဘက်းသားတိုး��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးဖြခုင်းး�မျိုးဖြ��ဘ့ နှု�င်းးင်းံတိုက်းစးခု���းမျိုး�း�က်ု� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုဖြဖွဲ့စးစဉ်းတိုွင်းး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုု�င်းး�င်းးရေး�ွ�ရေးနှွ�ဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားရေးဘး�း�မျိုး�း�ရယ်ူဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ သားရေးဘး 

�နှိမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း �ည်း�သားွင်းး�ခု���း�ု�ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း���ံ�ဖြဖွဲ့တိုးသားင်းး�က်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� ခြွခုင်းး�ခု�က်း�း�၍ 

ခု���း�ု�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အရေးရ��ါရေးသားး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ�� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�နှု�င်းး�ါ 

သားည်း။ 

၃။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်မျိုးားလူ�ံ��ု�င်းးရးဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရနှု�င်းးသားည်း� စုနးရေးခု်မျိုးုအမျိုး��ု�မျိုး��ု�က်ု� �ုရေးရးက်း

စွးရင်းး�ု�င်းးရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးရနးနှှင်းး� ၎င်းး�တိုု��၏စး��ွး�ရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးု�ု�င်းးရး အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� က်�ယ်း 

က်�ယ်းဖြ�နး�ဖြ�နး� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးနှု�င်းးရနးအတိုွက်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ 

အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�မျိုး�း� တိုည်းရေး�းက်း�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်း 

�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း� ရှုသားင်းး�သားည်း။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုစးခု�လူ�ံ�၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� �ုခုု�က်းမျိုးုမျိုးရှု 

နှု�င်းးသားည်း� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုစးခု�လူ�ံ�၏ အက်��ု�စး��ွး�မျိုး�း�က်ု� ဖြမျိုးုင်းးတိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း� ဖြ�ည်းနယ်း (နှှင်းး� 

ရေးဒသားနှတရ) အစု��ရတိုု��၏ သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းမျိုးုမျိုး�း� သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��းရေး�းင်းးမျိုးု 

မျိုး�း�က်ု� တိုး��း��ုတိုး�င်းးမျိုးုမျိုးဖြ��ဘ့ခုွင်းး�ဖြ��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အး�ရေး��ဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး က်ူည်း�ံ��ု��ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ��ု�င်းးရး စွမျိုးး�ရေး�းင်းးရည်းမျိုး�း� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးစနှု�င်းးပြီး�း� မျိုးတိုူည်းရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်းအလူု�က်း 

လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��သားည်း� အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ွင်းး�ရေး��နှု�င်းး�ါသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� ည်းအစးမျိုးပြီးမျိုးု�� �က်း�ံရေးရ�မျိုး�း��း�ရှုဖြခုင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�သားု�� ရင်းး�နှှးဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ� ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�ဖြ��လူ��းဖြခုင်းး� စသားည်းတိုု��က်ု� ဖြ��လူ��းနှု�င်းး 

သားည်း။ 
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၄။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ အခု���းအဖြခုးအးဏားမျိုး�း�က်ု� �ု�ါ�လူးနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါ 

အဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစရ�းမျိုး�း�က်ု� စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း�က်မျိုးး�ဖြဖွဲ့င်းး� ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရမျိုးည်း။ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးု 

ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�က်ု� အတိုုအက်�ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးရနး ခုက်းခု့လူးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်း�ု�င်းးရး 

က်ုစစရ�းမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး�က်ု� အက်းအက်ွယ်းရေးရ�နှု�င်းးရနးအတိုွက်း ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခု���းအဖြခုး 

အးဏားက်ု� �ု�ါ�လူးနှု�င်းးသားည်း� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ�အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ုစစမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံ 

အရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး က်နးသားတိုးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း ကြက်�းမျိုးတိုး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုသားင်းး��ါသားည်း။ ဥ�မျိုးး - နှု�င်းးင်းံတိုက်း က်�နး 

သားွယ်းရေးရ�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ စံနှုနး�မျိုး�း�နှှင်းး�ရေးသားွဖွဲ့းမျိုးု သားု��မျိုးဟု�တိုး �နး�က်�င်းး� 

မျိုးုမျိုးရှုရေးသားး ဖြ�ည်းနယ်း၏ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းး�ု�င်းးရး စံခု�နုးစံနှုနး�မျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းး�ု�င်းးခုွင်းး�ရှု

သားင်းး��ါသားည်း။ 

၅။ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�က်ု� အက်��ု�ဖြဖွဲ့စး�ွနး�ရေးစနှု�င်းးသားည်း� 

အရေးကြက်းင်းး�အရးအလူု�က်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းး ရွက်းရေး��နှု�င်းးမျိုးုက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးရနး စံမျိုးံရေး�းင်းးရွက်းသားင်းး��ါသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ၎င်းး�တိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားနှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး က်ုစစအခု��ု�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း��ါဝင်းးဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အစု��ရအကြက်း� �က်း�ံရေးရ�က်ု� တိုု��တိုက်း 

ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးစနှု�င်းးလူ်င်းး က်ူည်း�ံ��ု��ရေး��နှု�င်းးသားည်း� သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုက်ု� ရယ်ူသားင်း�း 

သားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံနှှစးခု�အကြက်း�အဖြင်းင်းး��ွး�မျိုးု အခု��ု�က်ု�ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရး၌ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့င်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� နယ်းစ�းခု�င်းး� 

�ုစ�းသားည်းဖြဖွဲ့စးရေးစ၊ မျိုး�ုစ�းသားည်းဖြဖွဲ့စးရေးစ ဇူးတိုုသားည်�းအး�ဖြဖွဲ့င်းး�တိုူည်းရေးနမျိုးုရေးကြက်းင်းး� �က်း�ံရေးရ�ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးသားည်း� 

သားက်း�ု�င်းးဖြ�ည်းနယ်း(အကြိုက်း�အက့်) မျိုး�း�၏အက်ူအည်းက်ု� ရယ်ူနှု�င်းးသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� 

သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းအကြိုက်း�အက့်မျိုး�း�၏ အ�ူ�က်ွမျိုးး�က်�င်းးရးနယ်း�ယ်းအလူု�က်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး �ါဝင်းးရေးစဖြခုင်းး� (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ ခုရး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး�ါဝင်းးရေးစဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�က်ုစစအခု��ု�က်ု� ဦး�ရေး�းင်းးရေးစဖြခုင်းး�) ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအတိုွက်း 

ရေးက်းင်းး�မျိုးွနးရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုးူဝါဒမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးမျိုးည်း ဖြဖွဲ့စးသားည်း။ 

၆။ နှု�င်းးင်းံတိုစးခု�၏ အစု��ရအရ�းရ�း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရ) တိုု��သားည်း ၎င်းး�တိုု��၏  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

�ု�င်းးရး မျိုးူဝါဒမျိုး�း�နှှင်းး� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍနှှင်းး� က်�း�-မျိုးရေးရ�ရး  တိုနး�တိုူ 

ည်းမျိုး်ရေးရ�က်ုစစမျိုး�း�က်ု�  ဦး�စး�ရေး��က်ုစစရ�းတိုစးခု�အဖြဖွဲ့စး �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးသားင်း�း�ါသားည်း။ 

သားမျိုးု�င်းး�ရေးကြက်းင်းး�တိုစးရေးလူ်းက်းတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးက်ဏ္ဍအ�ါအဝင်းး အဖြခုး�ရေးသားးက်ဏ္ဍအသားး�သားး�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားး� 

မျိုး�း�ကြိုက်း�စု��မျိုးုရှုခု့�ပြီး�း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍရေးမျိုးှ�မျိုးှုနးခု့�သားည်း။ ယ်ရေးန�ရေးခုတိုးတိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အခုွင်းး�အရေးရ� 

က်ု� ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံရေးတိုးးအ�င်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းအ�င်းး�တိုွင်းး ကြိုက်ု���မျိုးး�ရေး�းင်းးရ့က်းမျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနပြီး�းဖြဖွဲ့စးရေးသားးး

လူည်း� လူ�ံရေးလူးက်းမျိုးုမျိုးရှုရေးသား��ါ။ က်မျိုးား�လူူဦး�ရေးရ�က်းဝက်းနး��ါ�ခုနး�ရှုသားည်း� အမျိုး��ု�သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ အလူး�အလူးမျိုး�း� 

က်ု� ရေးဖွဲ့းး��တိုးဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��ဖြခုင်းး�သားည်း က်�င်းး�ဝတိုး�ု�င်းး��ု�င်းးရး ဝတိုတရး�တိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း�အဖြ�င်းး တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းတိုစးခု�၏ 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�နှှင်းး� ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�အတိုွက်းလူည်း� မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနလူု�အ�းသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� 

နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းသားည်း� လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းရေးရ� 

အ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�ကု်� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွ�ရးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� အမျိုး��ု�သားမျိုးး��ါဝင်းးရေးရ�နှှင်းး� က်�း�-မျိုး 



184

တိုနး�တိုူရေးရ�က်ုစစက်ု� မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးန�ည်း�သားွင်းး�ဖြခုင်းး�အး�ဖြဖွဲ့င်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်း�က်း�ံရေးရ�တိုွင်းး အမျိုး��ု�သားမျိုးး��ါဝင်းးမျိုးုက်ု� 

ဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေး��နှု�င်းးသားည်း။ ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားံတိုမျိုးနးမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံ

မျိုး�း�သားု��ရေးစလူှတိုးရးတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု ည်ုုနှုင်းး�ရေး�ွ�ရေးနှွမျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး� အမျိုး��ု� 

သားမျိုးး�မျိုး�း��ါဝင်းးလူးနှု�င်းးရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့း�မျိုးး�နစးစးအရေးဖြခုဖြ��နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ� မျိုးူဝါဒနှှင်းး� အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးနှု�င်းးသားည်း။  
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ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရရှုပြီး�း� နှှစးရေး�ါင်းး� (၇၀) ရေးက်�းးကြက်းလူးသားည်း�တိုု�င်းး တိုည်းပြီးင်းုမျိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�မျိုးု မျိုးရှုနှု�င်းး 

ရေးသား�ဘ့ ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးမျိုး�း�နှှင်းး� လူက်းနက်းက်ု�င်းး�ဋို�က်ခမျိုး�း�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ�နှှင်းး��ု�င်းးရေးသားး ဖြ�ဿနးမျိုး�း�အဖြဖွဲ့စး 

�က်းလူက်းရှုရေးနသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးသားည်း ယ်င်းး�နှု�င်းးင်းံရေးရ�ဖြ�ဿနး၏ အရေးဖြဖွဲ့ဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးသားည်းဟုူသားည်း� ယ်ူ�ခု�က်း 

ဖြဖွဲ့င်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစး ရေး�ါက်းရေး�ါက်းလူးရေးရ�သားည်း ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးရေးရ� အင်းးအး�စ�အသားး�သားး�၏ 

အနှတုမျိုး�နး�တိုု�င်းးဖြဖွဲ့စးသားည်း။ သားု��ရေးသားးး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု� အ��းခု���းလူးခု့�သားည်း� အးဏားရအစု��ရ (အရ�းသားး�အစု��ရ၊ စစးအစု��ရ၊ 

အရ�းသားး�တိုစး�ု�င်းး�အစု��ရ) တိုု��က် ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးတိုု��က်ု� ၎င်းး�တိုု��၏နး�လူည်းမျိုးုနှှင်းး� မျိုးစုတိုး�နှိမျိုး�း�အရေး�် 

တိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ တိုည်း�့ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၏ က်နး�သားတိုးခု�က်းမျိုး�း�ရေးအးက်းတိုွင်းးလူည်း�ရေးက်းင်းး�အရေးဖြခုခုံ၍ တို�ံ�ဖြ�နး 

ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုး�း�သားည်း ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ အရင်းး�ခုံဖြ�ဿနးက်ု� ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�နှု�င်းးခု့�ဖြခုင်းး�မျိုးရှု�ါ။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး တိုု�င်းး�ရင်းး�

သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�အး�လူ�ံ�လူု�လူး�သားည်း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး�တိုု��က်ု� အးမျိုးခုံခု�က်းရေး�� 

သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးက်ု� မျိုးတိုည်းရေး�းက်းနှု�င်းးသားရေးရွ� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စစးမျိုး�း�နှှင်းး� လူက်းနက်းက်ု�င်းး�ဋို�က်ခ 

မျိုး�း�သားည်းသားက်း�ု��ရှည်းပြီး�း� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း က်မျိုးားရေး�်တိုွင်းးသားးမျိုးက် ရေးဒသားတိုွင်းး�၌�င်းး �က်းလူက်းရေးနးက်းက်� က်�နးရစးရေးန 

မျိုးည်း� သားရေးဘးရှုသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� ၂၀၂၁ ခု�နှှစး စစးအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးုသားည်း ယ်င်းး�မျိုးတိုု�င်းးခုင်းး �ယ်းစ�နှှစးတိုစးခု�ကြက်း ဖြ��လူ��းခု့� 

သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�၊ လူူမျိုးုရေးရ�နှှင်းး� စး��ွး�ရေးရ��ု�င်းးရး ဖြ��ဖြ�င်းးရေးဖြ�းင်းး�လူ့မျိုးုနှှင်းး� ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ရေးနးက်းရေးကြက်းင်းး� 

ဖြ�နးသားွး�ရေးစသားက့်�သားု�� ဖြဖွဲ့စးသားည်း။  

ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး စစးတို�းအးဏားသားုမျိုးး�မျိုးု��းမျိုးံဖြဖွဲ့စး�ွး�ရေးသားးးလူည်း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အင်းးအး�စ�မျိုး�း�အ�ါအဝင်းး  

အးဏားရှင်းးစနစး အမျိုး��ု�မျိုး��ု�က်ု�ခု�ခုံရေးတိုးးလူှနးပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� ရေး�်�ွနး�ရေးရ�အတိုွက်း ဝု�င်းး�ဝနး�ရေးဖွဲ့းး 

ရေး�းင်းးရေး��ကြက်သားည်း� အင်းးအး�စ�အသားး�သားး�တိုု�� ဖွဲ့က်းဒရယ်းအရေးရ� ကြိုက်ု���မျိုးး�မျိုးုမျိုး�း�သားည်း အး�နည်း�ရေး��းက်းက်ွယ်းသားွး�မျိုးည်း 

မျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�တိုည်းရေး�းင်းးနှု�င်းးသားည်း�အ�ု �က်းရှုရေးနမျိုးည်း�သားရေးဘးရှုသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� မျိုးရေးမျိုး်းးလူင်းး� 

�း�သားည်း� နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရေးဖြ�းင်းး�အလူ့နှှင်းး�အတိုူ စုနးရေးခု်မျိုးုအမျိုး��ု�မျိုး��ု�က်ု� ကြံက်�ံရေးတိုွ�ရေးနရသားည်း�တိုု�င်းး အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်း 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အတိုွက်း ကြိုက်ု�တိုင်းးစုတိုးက်ူ���ံရေးဖွဲ့းးမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ကြိုက်ု�တိုင်းးဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးလူု�လူး�သားည်း� 

အင်းးအး�စ�အသားး�သားး�တိုု��က် �က်းလူက်းဖြ��လူ��းလူ�က်းရှုသားည်း။ ယ်ခု�စးတိုမျိုးး�သားည်း ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး ကြိုက်ု�တိုင်းးစုတိုးက်ူ� 

��ံရေးဖွဲ့းးမျိုးုမျိုး�း�တိုွင်းး တိုစးစ�ံတိုစးရးအရေး�းက်းအက်ူဖြ��ရနးအလူု��င်းှး ရေးရ�သားး�ဖြ��စ��း�ဖြခုင်းး�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစး�ု�င်းးရး 

အရေးကြက်းင်းး�အရးတိုစးခု�ဖြဖွဲ့စးသားည်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း။ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားည်း လူွတိုးလူ�းရေးရ�ရပြီး�း�က်တိုည်း�က် ဗဟုု�ခု���းက်ု�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ရေးသားး 
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တိုဖြ�ည်းရေး�းင်းးစနစးက်ု�သားး က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့�သားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� တိုု�င်းး�ရေးဒသားကြိုက်း�မျိုး�း�၏ က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းး 

အ��းခု���းခုွင်းး�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း� နစးနး��ံ�ရှုုံ�ခု့�ရသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဤစးတိုမျိုးး�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအး�ရေးက်းင်းး�ရေးသားး သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�တိုွင်းး သားး�ဖြခုး�လူွတိုးလူ�းသားည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�ရှုရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးအတိုွက်း စဉ်း�စး�စရးမျိုး�း� 

ရရှုရေးစရနး ရည်းရွယ်းသားည်း။ 

ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းးရေးဖွဲ့းးဖြ��း�ရေးသားး ရေးတိုွ�ရှုခု�က်းမျိုး�း�အရ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးငံ်းမျိုး�း�တိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး က်ုစစရ�း 

မျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးခု�တိုည်း�နှှင်းး�သားး သားက်း�ု�င်းးသားည်းမျိုးဟု�တိုးဘ့ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစး သားု��မျိုးဟု�တိုး 

ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�နှှင်းး�လူည်း� သားက်း�ု�င်းးသားည်း။ အ�ူ�သားဖြဖွဲ့င်းး� က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�မျိုးး�လူးသားည်း�နှှင်းး�အမျိုး် နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး 

နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� အတိုုအက်�ခုွ့ဖြခုး�သားတိုးမျိုးှတိုးရနးခုက်းခု့လူးဖြခုင်းး�၊ က်မျိုးားလူွမျိုးး�ခြုံခု�ံဖြဖွဲ့စးတိုည်းမျိုးုနှှင်းး�အတိုူ ရေး�်ရေး�ါက်း 

လူးရေးသားး ဖြ�ဿနးမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုစးခု�တိုည်း�က် ရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�ရနးမျိုးလူ�ံရေးလူးက်းဖြခုင်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏မျိုးတိုူည်းရေးသားး လူု�အ�းခု�က်းမျိုး�း�က်ု� ဖြဖွဲ့ည်း��ည်း�ရေး��နှု�င်းးမျိုးုမျိုးရှုဖြခုင်းး�နှှင်းး�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏   

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးရေး�းင်းးရွက်းခု�က်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�၏ အစဉ်းအလူးအရဖြဖွဲ့စးရေးသားး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� 

က်���ရေးက်�းး�ု�ါ�လူးဖြခုင်းး� စသားည်း�အရေးကြက်းင်းး�မျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နး �ယ်းမျိုးုအ�ါအဝင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�လူးသားည်း။ �ု�သားု��နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏား 

မျိုး�း�ခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�သားည်း� အစးအစဉ်းမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး �ည်း�သားွင်းး�ဖြ��း��း� 

ရေးလူ�ရှုသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း� မျိုးည်းမျိုး် 

နှှင်းး� မျိုးည်းသားု���ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းနှု�င်းးသားည်းနှှင်းး� �က်းစ�းမျိုးုရှုသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး အးဏားရဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံရေးရ��နှိရှုမျိုးု 

နှှင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ ရယ်ူက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုနှှင်းး� 

လူည်း�ရေးက်းင်းး� �က်းစ�းမျိုးုရှုနှု�င်းးသားည်း။ �ု�လူု�သားည်းမျိုးှး ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�အးဏား 

အခု��ု� အ�းနှှင်းး��း�သားည်း�တိုု�င်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံရေးရ��နှိမျိုးရှု�ါက် ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းး 

ခု�က်းမျိုး�း�က်ု� တိုး��း�နှု�င်းးသားည်း။ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း� ရရှုရေးရ�အတိုွက်း ကြိုက်ု���မျိုးး� 

မျိုးုမျိုး�း�ရေးကြက်းင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး စွမျိုးး�ရေး�းင်းးရည်းမျိုး�း�ရှုလူးပြီး�း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��ဖြခုင်းး�က်ု� ရရှုလူး 

နှု�င်းးသားည်း။ 

ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�ရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�(အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၊ က်ရေးနဒါနှှင်းး� အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံ) ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုး�း�သားည်း တိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုး�း� ရှုသားက့်�သားု�� မျိုးတိုူည်းရေးသားးအခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� တိုစးမျိုးူ�ူ�ဖြခုး�ရေးသားး 

အခု�က်းမျိုး�း�က်ု�လူည်း� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံသား�ံ�ခု�လူ�ံ�၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းး 

ခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� သားက်း�ု�င်းးရးအစု��ရ၏ 

ဥ�ရေးဒဖြ��ရေးရ�၊ အ��းခု���းရေးရ�နှှင်းး� တိုရး�စးရင်းးရေးရ�မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားအမျိုး�း�စ�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရတိုွင်းး ရှုရေးနဖြခုင်းး�၊ ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး� ရေးဒသားနှတရအစု��ရတိုု��သားည်း  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်း 

သားု��မျိုးဟု�တိုး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�တိုု�င်းး�ဖြ�ည်းမျိုး�း�၏ အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနစးမျိုး�း�နှှင်းး� တိုစးဖွဲ့ွ့�ခု�င်းး�အလူု�က်းနှှင်းး� အစ�အဖွဲ့ွ့�အလူု�က်း သားံတိုမျိုးနး�က်း�ံ

ရေးရ�မျိုး�း�တိုည်းရေး�းက်းလူးကြက်ဖြခုင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံတိုက်းက်�နးသားွယ်းမျိုးု�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း၏ အခုနး� 

က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� �ု�၍အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��လူးဖြခုင်းး� အစရှုသားည်းတိုု��တိုွင်းး တိုူည်းကြက်သားည်း။ သားု��ရေးသားးး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး�သားည်း���ံစံမျိုး�း�၊ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးမျိုး�း�က်ု� 

သားက်း�ု�င်းးရး အစု��ရ၏မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�မျိုးုနှှင်းး� အဖြ�နးအလူှနး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�မျိုးု��ံစံမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ 

နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးအခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုနှှင်းး� အး�ရေး��မျိုးုမျိုး�း�၊ ဖြ�ည်းနယ်း 

မျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� �တိုးသားက်း၍ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ မျိုးဏ္ဍု�င်းးမျိုး�း�အကြက်း� အဖြမျိုးင်းးသားရေးဘး 



187

�း�မျိုး�း� အစရှုသားည်းတိုွင်းး မျိုးတိုူည်း ကြက်သားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရနှု�င်းး�ါသားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံအလူု�က်းရေးတိုွ�ရှုရေးသားး �ူ�ဖြခုး�ခု�က်းမျိုး�း�နှှင်းး� 

�တိုးသားက်း၍ အုနှိုယ်နှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� �က်း�ံရေးရ�သားည်း �ါတိုးနှု�င်းးင်းံရေးရ� 

လူွမျိုးး�မျိုးု��မျိုးုမျိုး�း�ရှုရေးနပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းမျိုး�း�အရေး�် သားက်းရေးရးက်းမျိုးုရှုရေးနသားည်း။ က်ရေးနဒါနှု�င်းးင်းံ 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းအခု��ု�သားည်း အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�စွးက်ု�အသား�ံ�ဖြ��ပြီး�း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု� စနစးတိုက်�တိုည်း 

ရေး�းက်းနှု�င်းးကြက်သားည်း။ အရေးမျိုးရုက်နးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးတိုွင်းး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးအရ 

အးဏားခုွ့ရေးဝက်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� အးဏား�ု�င်းးဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�တိုု��က်ု� �ု�မျိုးု��င်းးရှး�စွး ရေးတိုွ�ရှုရသားည်း။ 

�ု��အဖြ�င်းး ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး��တိုးသားက်း၍ ဖြမျိုးနးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�လူးခု့� 

သားည်း� ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ�ါ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး ဖြ�ဌားနး�ခု�က်းမျိုး�း�အရ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားအး�လူ�ံ� 

က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရက်ု�အ�းနှှင်းး��း�ဖြခုင်းး�၊  ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံက်ု�အ��းခု���းခု့�ရေးသားး အစု��ရအ�က်း�က်းတိုု��၏ ကြက်း�ရေးနရေးရ�နှှင်းး� 

သားး�ဖြခုး� ရ�းတိုည်းရေးရ��ု�င်းးရး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�မျိုးူဝါဒနှှင်းး� စစးအစု��ရအ��းခု���းသားည်း�က်းလူအတိုွင်းး� ဖြ�ည်း�နှု�င်းးင်းံအခု��ု�၏ �ုတိုး�ု��မျိုးု 

ရေးကြက်းင်းး�လူည်း�ရေးက်းင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းမျိုးုမျိုးှး အလူွနးနည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ �ု��အဖြ�င်းး 

ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရသားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု�လူည်း� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ��မျိုးုမျိုးရှုသားရေးသားးက်း 

နည်း��ါ�ခု့�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရး လူ��းရေး�းင်းးခု�က်းအခု��ု�မျိုးှးလူည်း�  ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� အစု��ရ၏ 

ညွှှနးကြက်း�မျိုးုနှှင်းး� ခုွင်းး�ဖြ��မျိုးုအရေး�်တိုွင်းးမျိုး�း�စွးမျိုးူတိုည်းရေးနသားည်းက်ု� ရေးတိုွ�ရသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� အနးဂတိုးဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

တိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း က်ု�ယ်း�ု�င်းးဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�နှှင်းး� က်ု�ယ်း�ု�င်းးအ��းခု���းခုွင်းး��ု�င်းးရး အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း� အလူ�ံအရေးလူးက်းရရှုရေးရ� 

အတိုွက်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ရေးရ�ရးတိုွင်းး သားးမျိုးက် ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရးအခု��ု�တိုွင်းးလူည်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုရနး အရေးရ�ကြိုက်း�သားည်း။ 

ဤစးတိုမျိုးး�တိုွင်းး ရေးလူ�လူးတိုင်းးဖြ��း�သားည်း� ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှု�င်းးင်းံမျိုး�း�၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးမျိုး�း�မျိုးှ ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံနှှင်းး� 

လူု�က်းရေးလူ�းည်းရေး�ွဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးမျိုးည်း� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�အကြက်း� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏား 

မျိုး�း�ခုွ့ရေးဝ က်�င်းး�သား�ံ�ဖြခုင်းး�နှှင်းး� �ု�င်းး�ဖြခုး�က်�င်းး�သား�ံ� ဖြခုင်းး�အစးအစဉ်းတိုု��က်ု� �ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�ပြီး�း� အနးဂတိုးဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�ရး ဖွဲ့က်းဒရယ်းစနစးက်ု� စုတိုးက်ူ���ံရေးဖွဲ့းးမျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� ကြိုက်ု�တိုင်းးဖြ�င်းး�င်းးမျိုးုမျိုး�း�ဖြ��လူ��းနှု�င်းး�ါသားည်း။  �ု�သားု��စုတိုးက်ူ���ံရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး 

က်�း�-မျိုး တိုနး�တိုူရေးရ�အတိုွက်း က်�း�-မျိုးရေးရ�ရးရှုုရေး�းင်းး�က်ု�လူည်း� တိုစးခု�နုးတိုည်း�တိုွင်းး�ည်း�သားွင်းး�စဉ်း�စး�သားွး�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း� 

�ါသားည်း။ 

အခု���းအး�ဖြဖွဲ့င်းး��ု�ရေးသားးး ဖွဲ့က်းဒရယ်းနှှင်းး� ဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း အစု��ရအရ�းရ�း (ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုး�း�) အကြက်း� လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း� ခုွ့ရေးဝအ�းနှှင်းး� ရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရေးရ�ရးလူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�လူည်း� 

�ါဝင်းးသားင်းး�သားည်း။ ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�၏ အစုတိုးအ�ု�င်းး� သားု��မျိုးဟု�တိုး အဖွဲ့ွ့�ဝင်းးယ်ူနှှစးမျိုး�း�ဖြဖွဲ့စးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ� 

အရေးရ�သားည်းလူည်း� ဖြ�ည်းနယ်းနှှင်းး�သားက်း�ု�င်းးသားဖြဖွဲ့င်းး� ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�သားည်း ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်း�က်ဏ္ဍနှှစးခု� လူ�ံ��ါဝင်းးသားည်း� 

ဖြ�ည်းနယ်းရေးရ�ရးမျိုး�း�တိုွင်းး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�အးဏားမျိုး�း�ရှုရမျိုးည်း�အဖြ�င်းး နှု�င်းးင်းံရေးတိုးး၏ သားု��မျိုးဟု�တိုး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ နှု�င်းးင်းံဖြခုး� 

ရေးရ�မျိုးူဝါဒမျိုး�း�အရေး�် တိုစးစ�ံတိုစးရး�ုနး�ရေးက်�းင်းး�နှု�င်းးသားည်း� အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�လူည်း� ရှုသားင်းး��ါသားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒး

မျိုးု�က်ရေးရစးစနစးက်�င်းး�သား�ံ�မျိုးည်း� အနးဂတိုးဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံတိုွင်းး ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�အး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်း�ရေးရ�ရေးရ�ရး လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး� 

အးဏားမျိုး�း�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရေးရ�ရး�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏ အခုနး�က်ဏ္ဍမျိုး�း�က်ု�မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးနရှုရနး နှု�င်းးင်းံ၏ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံ 

ဥ�ရေးဒ�့တိုွင်းး သားတိုးမျိုးှတိုးဖြ�ဌားနး��း�ရနး အရေးရ�ကြိုက်း��ါသားည်း။ �ု��သားု��သားတိုးမျိုးှတိုးဖြ�ဌားနး�ဖြခုင်းး�သားည်း ဖြ�ည်းနယ်းမျိုး�း�၏က်ု�ယ်း�ု�င်းး

ဖြ�ဌားနး�ခုွင်းး�က်ု� ဥ�ရေးဒအရလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ နှု�င်းးင်းံရေးရ�အရလူည်း�ရေးက်းင်းး� အးမျိုးခုံခု�က်းရေး��ရးလူည်း� ရေးရးက်းမျိုးည်းဖြဖွဲ့စးပြီး�း� တိုည်း 

ပြီးင်းုမျိုးးရေးအ�ခု�မျိုးး�ပြီး�း� ရေးရရှည်းတိုည်းတိုံ�ဖွဲ့က်းဒရယ်း ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�ရေး�်�ွနး�လူးရေးရ�အတိုွက်း အရေး�းက်းအက်ူဖြဖွဲ့စးနှု�င်းးမျိုးည်းဖြဖွဲ့စး 

သားည်း။ 



188

Adler, Matthew D. “State Sovereignty and the Anti-Commandeering Cases.” The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, vol. 574, no. 1, Mar. 2001, pp. 158–172, 

doi:10.1177/000271620157400112.

Anderson, G. (2001). Canadian Federalism and Foreign Policy. Can.-USLJ, 27, 45. https://scholarlycommons.

law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&context=cuslj 

Asthana, A., & Jacob, H. (2019). Federalism and foreign affairs in India. In The Oxford Handbook of 

Comparative Foreign Relations Law.

Atkey, R. G. (1971). The Role of the Provinces in International Affairs. International Journal, 26(1), 249–

273. https://doi.org/10.1177/002070207102600115.

Blondeau, J. M. (2003). Quebec's experiences in global relations. In Forum of Federations. URL: 

http://www.forumfed.org/libdocs/(датаобращения30.01.2017). http://www.forumfed.org/libdocs/

ForRelCU01/924-FRCU0105-ca-blondeau.pdf 

Broschek, Jörg, and Patricia Goff. 2018. Federalism and International Trade Policy: The Canadian 

Provinces in Comparative Perspective. IRPP Insight 23. Montreal: Institute for Research on Public 

Policy. DOI: https://doi.org/10.26070/76vq-3677 

Bulman-Pozen, Jessica, and Heather K. Gerken. "Uncooperative Federalism." The Yale Law Journal 118, 

no. 7 (2009): 1256-310. Accessed June 25, 2021. http://www.jstor.org/stable/40389506. 

Butwell, R. (1972). Ne Win's Burma: at the end of the first decade. Asian Survey, 12(10), 901-912.

Bowman, Gregory W., U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regulation 

(April 11, 2012). West Virginia Law Review, Vol. 114, No. 3, 2012, WVU Law Research Paper No. 2012-

06, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2041735

Callegary, Henry P., "Interest and Irritation: Brown v. Maryland and the Making of a National Economy" 

(2016). Legal History Publications. 70. Available at: https://digitalcommons.law.umaryland.edu/ 

mlh_pubs/70Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: concept and the context. India 

Quarterly, 73(4), 375-394.

Côté, C. E. (2019). Federalism and foreign affairs in Canada. In The Oxford Handbook of Comparative 

Foreign Relations Law.



189

Daniel Halberstam, The Foreign Affairs of Federal Systems: A National Perspective on the Benefits of 

State Participation, 46 VILL. L. REV. 1015 (2001). Available at: https://digitalcommons.law.villanova.

edu/vlr/vol46/iss5/4.

David H. Moore, Beyond One Voice, 98 M. L. R. 953, 1017 (2014), Available at: https://digitalcommons.

law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=faculty_scholarship. 

Dossani, R., & Vijaykumar, S. (2005). Indian federalism and the conduct of foreign policy in border states: 

State participation and central accommodation since 1990. Stanford Journal of International 

Relations, 7.

Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. Publius: the journal 

of federalism, 14(4), 5-31.

FRY, E. H. (1990). State and Local Governments in the International Arena. The ANNALS of the American 

Academy of Political and Social Science, 509(1), 118–127. https://doi.org/10.1177/000271629050900

1011.

Fry, E. H. (2005). Federalism and the evolving cross-border role of provincial, state, and municipal 

governments. International Journal, 60(2), 471-482.

Fry, Earl H. “Federalism and the Evolving Cross-Border Role of Provincial, State, and Municipal 

Governments.” International Journal, vol. 60, no. 2, [Sage Publications, Ltd., Canadian International 

Council], 2005, pp. 471–82, https://doi.org/10.2307/40204304. 

Galbraith, Jean, "Cooperative and Uncooperative Foreign Affairs Federalism" (2017). Faculty Scholarship 

at Penn Law. 1770. Available at: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1770.

Glennon, Michael J. and Sloane, Robert D., “Foreign Affairs Federalism: The Myth of National Exclusivity” 

(2016). New York, N.Y.: Oxford University Press. 2016. 

Gregory W. Bowman, U.S. and Canadian Federalism: Implications for International Trade Regulation, 114 

W. Va. L. Rev. (2012). Available at: https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol114/iss3/9 

Hazarika, O. B. (2014). Evolving Dynamics of Federalism and Foreign Policy: Engagement of Indian states 

in External Affairs. Indian Foreign Affairs Journal, 9(1), 33. http://associationdiplomats.org/

Publications/ifaj/Vol9/9.1/9.1-ARTICLE%202-OBH.pdf 

Johannson, P. R. (1978). Provincial international activities. International Journal, 33(2), 357-378.

Julian G. Ku, Gubernatorial Foreign Policy, 115 Yale L.J. 2380 (2006). Available at: https://

scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/252 

Kincaid, J. (1984). The American governors in international affairs. Publius: The Journal of Federalism, 

14(4), 95-114.

Ku, J. G. (2006). Gubernatorial foreign policy. The Yale Law Journal, 2380-2415. Available at: https://

scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=faculty_scholarship 



190

Kukucha, C. J. (2004). The role of the provinces in Canadian foreign trade policy: Multi-level governance 

and sub-national interests in the twenty-first century. Policy and Society, 23(3), 113-134. https://

www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S1449-4035%2804%2970040-5?needAccess=true 

Kuznetsov, A. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international 

affairs. Routledge.

Labrecque, C. L., & Harrison, S. (2018). Canadian provinces and foreign policy in Asia. International 

Journal, 73(3), 429-448.

La Forest, G. V. (1975). Delegation of legislative power in Canada. McGill LJ, 21, 131. https://lawjournal.

mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/2116793-laforst.pdf 

Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: lessons from the developed world. The Hague: 

Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.

Lee, S. K. (2015). Behind the scenes: Smuggling in the Thailand-Myanmar borderland. Pacific Affairs, 

88(4), 767-790. 

Lithwick, D. (2015). A Pas de Deux: The Division of Federal and Provincial Legislative Powers in Section 

91 and 92 of the Constitution Act, 1867. Library of Parliament= Bibliothèque du Parlement. https://

bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/InBriefs/PDF/2015-128-e.pdf.

Madison, I., & Brunet-Jailly, E. (2014). The International Activities of Canadian Cities: Are Canadian Cities 

Challenging the Gatekeeper Position of the Federal Executive in International Affairs?. In The Power 

of Cities in International Relations (pp. 107-131). Routledge.

Martínez, R. Z. (2018). The paradiplomacy of subnational governments in North America. Ánfora, 25(44), 

17-42. https://doi.org/10.30854/anf.v25.n44.2018.399.

O’Neill, H. (1990). The Role of the States in Trade Development. Proceedings of the Academy of Political 

Science, 37(4), 181–189. https://doi.org/10.2307/1173781.

McINTYRE, J. R. (1983). THE ROLE OF STATE GOVERNMENTS AS INTERNATIONAL ECONOMIC ACTORS. 

Southern Review of Public Administration, 6(4), 465–488. http://www.jstor.org/stable/40860156.

Orbuch, P. M., & Singer, T. O. (1995). International Trade, the Environment and the States: An Evolving 

State-Federal Relationship. The Journal of Environment & Development, 4(2), 121–144. http://www.

jstor.org/stable/44319133. 

Ryan Baasch & Saikrishna B. Prakash, Congress and the Reconstruction of Foreign Affairs Federalism, 

115 MICH. L. REV. 47 (2016). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol115/iss1/2 

The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law. (2019). United Kingdom: Oxford University 

Press. 

Zepeda, R. (2018). The paradiplomacy of subnational governments in North America. Ánfora, 25(44), 43-

68. 



191

https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/08/ORF_OccasionalPaper_119_Paradiplomacy.pdf 

Sahu, M., & Shah, J. (2014). Federalism, regionalism and states’ paradiplomacy in India. https://www.

researchgate.net/profile/Prakash-Jha/publication/344309775_Federalism_Regionalism_ and_ 

States'_Paradiplomacy_in_India/links/5f65e01c299bf1b53ee11b0e/Federalism-Regionalism-and-

States-Paradiplomacy-in-India.pdf

Sevilla, C., & de Boer, S. (2008). Trade Agreements and the States. Proceedings of the Annual Meeting 

(American Society of International Law), 102, 346–350. http://www.jstor.org/stable/25660312. 

Smith, B. (2013). The Quebec referendums. Economic Indicators, 2, 13. https://researchbriefings.files.

parliament.uk/documents/RP13-47/RP13-47.pdf 

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/readings/special.htm 

Sharma, C. K., Destradi, S., & Plagemann, J. (2020). Partisan federalism and subnational governments’ 

international engagements: Insights from India. Publius: The Journal of Federalism, 50(4), 566-592. 

https://academic.oup.com/publius/article-pdf/50/4/566/33885784/pjaa017.pdf 

Shang, P. P. (2021). Myanmar's Foreign Policy: Shifting Legitimacy, Shifting Strategic Culture. Journal of 

Current Southeast Asian Affairs, 41(1), 88-105. https://journals.sagepub.com/doi/

pdf/10.1177/18681034211044481 

Song, Q. (2013). The Prospect of Myanmar Economic Reform and Development. In International Academic 

Symposium, MYANMAR in Reform 2013 (pp. 100-103)

Tewari, F. (2017). Paradiplomacy in India: Evolution and operationalisation. ORF India. 

Than, T. M. M. (2007). Myanmar's foreign trade under military rule: Patterns and recent trends. Southeast 

Asian Affairs, 2007(1), 242-254. 

Thompson, L., & Clement, R. (2019). Defining Feminist Foreign Policy. International Center for Research 

on Women, 1-7. https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/09/Defining-Feminist-Foreign-

Policy-2021-Update.pdf. 

Van Ert, G. (2001). The legal character of provincial agreements with foreign governments. Les Cahiers de 

droit, 42(4), 1093-1124. https://www.erudit.org/en/journals/cd1/2001-v42-n4-cd3828/043687ar.pdf. 

von Hagen, M. (2014). Trade and Gender exploring a reciprocal relationship: Approaches to mitigate and 

measure gender-related trade impacts. https://www.oecd.org/dac/gender-development/GIZ_

Trade%20and%20Gender_Exploring%20a%20reciprocal%20relationship.pdf) 

၂၀၀၈ ဖွဲ့ွ့�စည်း���ံအရေးဖြခုခုံဥ�ရေးဒ၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�သားမျိုးမတိုဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံရေးတိုးး

ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး နှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း� စးခု���း ၃၃ ခု�အး� �ု�င်းး�ဖြခုး�စုတိုးဖြဖွဲ့းရေးလူ�လူးကြက်ည်း� 

ဖြခုင်းး� (၁)” Commerce Journal, Vol:20, No.5 Monday February 3 2020). 

ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရှု�တိုး-ဖြမျိုးနးမျိုးး နှှစးနှု�င်းးင်းံ�ူ�ရေး�ါင်းး�ရေး�းင်းးရွက်းမျိုးည်း� စးခု���း ၃၃ ခု�အး� �ု�င်းး�ဖြခုး�စုတိုးဖြဖွဲ့းရေးလူ�လူး ကြက်ည်း� 

ဖြခုင်းး� (၂)” Commerce Journal, Vol:20, No.6 Monday February 10 2020). 



192

ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နး�စစည်း�သားတိုင်းး�ရေး��မျိုး�း�အတိုွက်း ��ရေးကြက်�ရေးင်းွ တိုု��ဖြမျိုးုင်းး��း�သားည်း။” Commerce Journal, 

Vol: 19, No. 26 Monday July 15 2019. 

ရေးမျိုးးင်းးလူွင်းးဖြ�င်းး “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုတိုု�က်းဖွဲ့�က်းရေးရ� နယ်းစ�းလူမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�မျိုး�း� ကြက်�းမျိုးတိုးရမျိုးည်း။” Commerce 

Journal, Vol: 19, No. 32 Monday August 26 2019.

ယ်ဉ်းယ်ဉ်းနှွယ်း (စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��) “RCEP က်�နးသားွယ်းရေးရ�သားရေးဘးတိုူည်းခု�က်းသားု�� �ူ�ရေး�ါင်းး��ါဝင်းးရနးအတိုွက်း ဘယ်း 

အရေးကြက်းင်းး�က်ုစစမျိုး�း�က် အုနှိုယ်က်ု� ဟုနး�တိုး�ရသားလူ့” Commerce Journal, Vol:19, No.13 Monday April 1 

2019) 

ည်းည်းရေးအးင်းး (WTO) “ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံ၏ ဒ�တိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုမျိုးူဝါဒ�နး�စစးဖြခုင်းး�လူ��းင်းနး�စဉ်းအး� ရေးလူ�လူးဖြခုင်းး�” 

Commerce Journal, Vol: 20, No.30 Monday December 28 2020)

သားုနး�ဖြမျိုးင်းး�ရေးဝ “ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံသားူမျိုး�း�အတိုွက်း အခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း� ဖွဲ့နးတိုး�ရေး��လူ�က်းရှုရေးသားး အး�းယ်ံအ�ူ�စး��ွး�ရေးရ�ဇူ�နး 

မျိုး�း� (၂)”  Commerce Journal, Vol: 20, No. 18 Monday June 22 2020) 

ဥက်းူက်ု�က်ု�၊ ရေးအးင်းးသားူရ “ဖြမျိုးနးမျိုးးနှု�င်းးင်းံသားံရှု�ံ�မျိုး�း�တိုွင်းး စး��ွး�ရေးရ�သားံမျိုးှ��မျိုး�း� ခုနး�အ�းသားွး�မျိုးည်း။” 7DayNews Journal, 

Vol. 11, No. 46, January 24, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=nro3theEnCw) 

MTC Yangon “ဖြမျိုးနးမျိုးးက်�နးသားွယ်းမျိုးုဗဟုု�ဌားန၏ သား�ံ�နှှစးတိုးခုရး�နှှင်းး� အနးဂတိုးလူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�” Commerce Journal, 

vol. 19, No. 26 Monday July 15 2019.   

ဖြမျိုးတိုးဖြမျိုးတိုးစု��မျိုးု�� (Myantrade) “ရေးဖြမျိုးဖြ�င်းးက်ွင်းး��င်းး�ရေးလူ�လူးရေးရ�အဖွဲ့ွ့�၏ က်�နးသားွယ်းမျိုးုဖြမျိုးုင်းး�တိုင်းးရေးရ� လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�” 

Commerce Journal, Vol: 20, No. 27 Monday August 24 2020. 

ရေးက်ခုု�င်းးရေးက်�းး (နှှစးနှု�င်းးင်းံ) “နယ်းစ�းရေးစ��မျိုး�း�ဖွဲ့ွင်းး�လူှစးသားွး�နှု�င်းးရေးရ� ဖြမျိုးနးမျိုးးနှှင်းး� အုနှိုယ်နှှစးနှု�င်းးင်းံအကြက်း� ည်ုုနှုင်းး�ရေး�းင်းးရွက်း 

ရေးန” Commerce Journal, Vol: 20, No. 9 Monday March 2 2020

ဖြမျိုးနးမျိုးး�အလူင်းး� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးုရေးလူ�း�က်�ရေးရ�” http://www.mdn.gov.mm/my/ttraamwngkunsymu-

leaakre) 

ရေးက်းင်းး�ဖြမျိုးတိုးပြီးဖွဲ့ု�� “Mobile Team ဖွဲ့�က်းသားုမျိုးး�မျိုးု၏ ရှုု�က်းခုတိုးမျိုးု့� ရှုု�တိုးခုတိုးခု�က်းမျိုး�း�” VOA News (22 Jan 2016), https://

burmese.voanews.com/a/3157786.html. 

စည်းသားူရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး� “တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်း ရေးရ��ုနး�ခု���းဖွဲ့ု��လူ��းတိုး ဘးရေးကြက်းင်းး�မျိုးရေးအးင်းးဖြမျိုးင်းး” VOA News (02 Jan 

2016) https://burmese.voanews.com/a/why-does-not-fail-over-controling-illegal-trade-/3128328.

html. 

ရေးအးင်းးနှု�င်းး “အ��တိုး�ယ်းခုံက်�နးသားွယ်းရေးရ� ညွှှနးခု���းရေးဟုးင်းး�က်ု� တိုရး�မျိုးဝင်းးက်�နးသားွယ်းမျိုးု တိုု�က်းဖွဲ့�က်းခုု�င်းး�” Myanmar Now 

news (Jan 19, 2022. https://myanmar-now.org/mm/news/10147)

https://www.oecd.org/aidfortrade/casestories/casestories-2017/CS-149-USAID-A-Trade-Portal-

Improves-Transparency-for-Imports-and-Exports-in-Myanmar.pdf 

https://www.tracit.org/uploads/1/0/2/2/102238034/myanmar_report--burmese.pdf 

https://www.myantrade.gov.mm/about-myantrade/ economic-attache/landing

https://www.maccs.gov.mm/node/210 
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�ုနိ်သုွ�်ကျေးရ�နှှင််�	ရင််�နှှး�ခြမ်းှ�ပ််နှှ�မ်းု�ိုင််ရ�	မ်းး�ါဒါမ်းး��	(မ်းးကြား�မ်း်�)

(ရင်းး�ဖြမျိုးစး။ ။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး (ENAC) မျိုးှ တိုတိုုယ်အကြိုက်ုမျိုးး��တိုးရေးဝရေးသားး “အနးဂတိုး 

ဖွဲ့က်းဒရယ်းတိုည်းရေး�းက်းရးတိုွင်းး အရေးဖြခုခုံသားင်းး�ရေးသားး က်ဏ္ဍအလူု�က်း မျိုးူဝါဒအကြံက်ံဖြ��ခု�က်းမျိုး�း� (မျိုးူကြက်မျိုးး�)” စးအ��း၊ (၂၀၁၈ 

ခု�နှှစး၊ ရေးမျိုးလူ) စးမျိုး�က်းနှှး ၆၃-၆၉)

ဦး�တည််ချုး�်	

ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�စနစးရေးအးက်းတိုွင်းး တိုရး�မျိုး်တိုမျိုးုရှုရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု 

စနစးက်ု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�အး�လူ�ံ� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းနှု�င်းးရနး မျိုး်တိုစွးအက်��ု�ခုံစး�ခုွင်းး�ရှုရေးသားး က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� 

ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးူဝါဒမျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးအရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရနး။  

အကျေးခြချုချု�လွှာမ်း်�ညွာနိ်မ်းးမ်းး��	

၁။ ရေးရရှည်းတိုည်းတိုံ�ခုု�င်းးပြီးမျိုး့ရေးသားး ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�နှှင်းး� ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�က်ု�အရေး�းက်းအက်ူဖြ��မျိုးည်း�မျိုးူက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၂။ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးနှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ��ု�င်းးရး က်းက်ွယ်းရေးစးင်းး�ရေးရှးက်း�ုနး�သားုမျိုးး�မျိုးုက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၃။ �ွင်းး�လူင်းး�ဖြမျိုးင်းးသားးမျိုးု၊ တိုးဝနးခုံမျိုးုနှှင်းး� တိုးဝနးယ်ူမျိုးုရှုရေးသားးမျိုးူက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၄။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု မျိုးူဝါဒမျိုး�း�ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး အရေးသား�စး� (မျိုးုသားး�စ�တိုစးနှု�င်းးတိုစး�ု�င်းး) လူ��းင်းနး�မျိုး�း� 

က်ု� က်းက်ွယ်းရေး��သားည်း�မျိုးူဝါဒမျိုး�း� �ါဝင်းးရမျိုးည်း။ 

၅။  ရေးဒသားခုံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း�၏ ယ်ဉ်းရေးက်��မျိုးုဓိရေးလူ���ံ�တိုမျိုးး�မျိုး�း�နှှင်းး� လူူ���ု�င်းး�ု�င်းးမျိုးုက်ု� အသားုအမျိုးှတိုးဖြ�� ရေးလူ�စး� 

လူု�က်းနးမျိုးည်း�မျိုးူက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၆။  နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားု�� က်�နးရေးခု�းတိုင်းး�ု��ရေးရ�နှှင်းး� ဖြ�ည်းတိုွင်းး�ဖွဲ့ူလူ�ံရေးရ�က်ု� ဦး�စး�ရေး��ရေးသားးမျိုးူက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၇။ ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးူဝါဒခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းး လူူသားး�အရင်းး�အဖြမျိုးစး (Human Resource) ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�၊ စု�က်း���ု�ရေးရ�၊ စက်းမျိုးု 

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�၊ သားယ်ံဇူးတိုနှှင်းး� အဖြခုး�စး��ွး�ရေးရ�က်ဏ္ဍတိုု��က်ု� ဦး�စး�ရေး��သားည်း�မျိုးူက်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 

၈။  ရေးဒသားခုံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း� ရေးရရှည်းက်�နး�မျိုးးရေးရ�နှှင်းး� လူူမျိုးုရေးရ�က်ု��ုခုု�က်းနှု�င်းးရေးသားး က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်နး�သားတိုးရေးရ� 

က်ု� အရေးဖြခုခုံရမျိုးည်း။ 
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မ်းး�ါဒါအကြံ��ခြပ်�ချုး�်မ်းး��	

(�)	 ကြား�����လွှာ�ိုင််ရ�	မ်းး�ါဒါအကြံ��ခြပ်�ချုး�်မ်းး��

၁။ ကြက်း�က်းလူတိုွင်းး ပြီးင်းုမျိုးး�ခု�မျိုးး�ရေးရ�တိုည်းရေး�းက်းရေးရ�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံရေးရ�ရေး�ွ�ရေးနှွ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� အရေး�းက်းအက်ူဖြ��ရေးစရနး 

အတိုွက်း လူက်းရှုရေးဒသားအရေးဖြခုအရေးနနှှင်းး� မျိုးက်ု�က်းည်းရေးသားး အကြိုက်း�စး�စးမျိုးံက်ုနး�မျိုး�း�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�အး� 

�ု�င်းး�င်းံ�က်းလူအဖြဖွဲ့စးသားတိုးမျိုးှတိုးပြီး�း� ဖြ�နးလူည်းသား�ံ�သား�းရမျိုးည်း။ 

၂။ ကြက်း�က်းလူတိုွင်းး ဖြ�ည်းတိုွင်းး�စး��ွး�ရေးရ�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဥ�ရေးဒနှှင်းး� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဥ�ရေးဒမျိုး�း� (Domestic 

Investment Laws and Foreign Direct Investment Laws) က်ု� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�နှှင်းး� 

က်ု�က်းည်း၍ �ွင်းး�လူင်းး�ဖြမျိုးင်းးသားးမျိုးု၊ တိုးဝနးခုံမျိုးုနှှင်းး� တိုးဝနးယ်ူမျိုးုရှုရေးသားး ရင်းး�နး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုဥ�ရေးဒသားစးက်ု� ရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး� 

ရမျိုးည်း။ ၎င်းး�ဥ�ရေးဒနှှင်းး� မျိုးက်ု�က်းည်းရေးသားး ယ်ခုင်းးရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှ�မျိုးုမျိုး�း�နှှင်းး� စးမျိုးံက်ုနး�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းလူည်းသား�ံ�သား�းရမျိုးည်း။ 

(ချု)	အကျေး�ွကျေး�ွမ်းး�ါဒါအကြံ��ခြပ်�ချုး�်မ်းး��	

၁။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးူဝါဒမျိုး�း� ခု�မျိုးှတိုးရးတိုွင်းးနှှင်းး� ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုးခု�က်းခု�ရးတိုွင်းး လူူတိုနး�စး�အလူှး 

အသားး�သားး�နှှင်းး� ရေးဒသားခုံဌားနတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူ��မျိုး�း� �ူ�ရေး�ါင်းး��ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး� ရှုရမျိုးည်း။ 

၂။ ဖြ�ည်းနယ်းတိုွင်းး အကြိုက်း�စး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုးှ သားး�ဖြခုး�ရေးသားးး 

လူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� �ူ�ရေး�ါင်းး�၍ရေးသားးးလူည်း�ရေးက်းင်းး�၊ ��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� စးမျိုးံခုနး�ခုွ့�ု�င်းးခုွင်းး� 

အဖြ�ည်း�အဝရရှုရေးစရေးရ�က်ု� အးမျိုးခုံခု�က်းရေး��ရမျိုးည်း။ 

၃။ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရနှှင်းး� ဖွဲ့က်းဒရယ်းဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရအကြက်း� က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရး အက်��ု� 

ခုံစး�ခုွင်းး� ခုွ့ရေးဝနှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�၊ စးမျိုးံခုနး�ခုွ့�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� အက်��ု�အဖြမျိုးတိုးခုံစး��ု�င်းးခုွင်းး��ု�င်းးရးမျိုး�း�က်ု� 

စစးမျိုးှနးရေးသားး ဖွဲ့က်းဒရယ်းဒးမျိုးု�က်ရေးရစးစနစးနှှင်းး�အည်း ခုွ့ရေးဝရေး��သားည်း� တိုုက်�သားည်း� ဥ�ရေးဒရှုရမျိုးည်း။ 

၄။ ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုးှ ၎င်းး�ဖြ�ည်းနယ်း၏ ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��ရေးရ�က်ု� �ုရေးရးက်းစွး ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရးတိုွင်းး က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး� 

ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးု�ု�င်းးရး အခုွနးအခုစည်း�ကြက်�းရေးက်းက်းခုံခုွင်းး�၊ �ုနး�သားုမျိုးး�ခုွင်းး�နှှင်းး� စးမျိုးံ�ု�င်းးခုွင်းး�ရှုရမျိုးည်း။ 

၅။ လူက်းရေးတိုွ�အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး ရေးဒသားအလူု�က်းဓိရေးလူ���ံ�တိုမျိုးး�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ရေးလူ�စး�လူု�က်းနးရမျိုးည်း။ 

၆။  ဖြ�ည်းတိုွင်းး���တိုးက်�နးနှှင်းး� က်�နးစည်း�မျိုး�း�က်ု� (ဖြ�ည်းတိုွင်းး�၌ ဖြဖွဲ့စးရေးစ၊ ဖြ�ည်း�သားု��ဖြဖွဲ့စးရေးစ) သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်း 

အစု��ရမျိုးှ လူွတိုးလူ�းစွး က်ူ�သားနး�ရေးရးင်းး�ဝယ်းခုွင်းး�၊၁ က်�နးသားွယ်းခုွင်းး� ရှုရမျိုးည်း။ �ု�နည်း�တိုူ ဖြ�ည်းနယ်းအတိုွက်း 

လူု�အ�းရေးသားး နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားွင်းး�က်�နး�စစည်း�မျိုး�း�က်ု� သားက်း�ု�င်းးရးဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုးှ လူွတိုးလူ�းစွးဝယ်းယ်ူတိုင်းးသားွင်းး� 

ခုွင်းး�ရှုရမျိုးည်း။ သားွင်းး�က်�နး/��တိုးက်�နးနှှင်းး��တိုးသားက်းပြီး�း� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�နှှင်းး� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရ၏ 

လူ��း�ု�င်းးခုွင်းး�မျိုး�း�အတိုွက်း ဥ�ရေးဒတိုစးရ�း ဖြ�ဌားနး�ရေး��ရမျိုးည်း။ 

၇။ မျိုးုမျိုးုဖြ�ည်းနယ်း/တိုု�င်းး�မျိုးှ �ွက်းရှုရေးသားး သားယ်ံဇူးတို (သားစးနှှင်းး� တိုွင်းး��ွက်း) �စစည်း�မျိုး�း�က်ု� နှု�င်းးင်းံဖြခုး�သားု�� က်�နးရေးခု�း 

�ု��က်�နးအဖြဖွဲ့စးသားးဖြ��လူ��းရနး ဥ�ရေးဒရေးရ��ွ့ဖြ�ဌားနး�ရမျိုးည်း။ 

၈။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးှရေးက်းက်းခုံရရှုရေးသားး ဘဏ္ဍးရေးင်းွမျိုး�း�အး� သား�ံ�စွ့ရးတိုွင်းး လူူသားး�အရင်းး�အဖြမျိုးစး

ဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��တိုု��တိုက်းရေးရ�အတိုွက်း �ုရေးရးက်းစွး အသား�ံ�ဖြ��ရမျိုးည်း။ 

၉။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုနှှင်းး� �တိုးသားက်းသားည်း� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�နှှင်းး� မျိုးူဝါဒမျိုး�း� (Investment Laws and 
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Policies Impact Assessments) က်ု� သားက်း�ု�င်းးရး ဝနး�မျိုးး�မျိုး�း�အး� �ု�ုရေးရးက်းရေးရးက်း တိုးဝနး�မျိုးး�ရေး�းင်းး 

နှု�င်းးရနးနှှင်းး� ရေးဒသားခုံဖြ�ည်းသားူမျိုး�း�အး� အသားုအဖြမျိုးင်းး (Awareness) ဖွဲ့ွင်းး�ရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁၀။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းသားူလူူ��အတိုွက်း အလူ��းအက်ု�င်းးအခုွင်းး�အလူမျိုးး�မျိုး�း� ဖွဲ့နးတိုး�ရေး��ရမျိုးည်း�အဖြ�င်းး အရေးဖြခုခုံလူူတိုနး� 

စး�မျိုး�း�၏ လူ��းအး�အရင်းး�အဖြမျိုးစးမျိုး�း�က်ု�ဖြ�ည်း�ဝစွး အသား�ံ�ခု�နှု�င်းးရေးရ�အတိုွက်း စးစဉ်းရေး��ရမျိုးည်း။ ယ်င်းး�သားု�� စးစဉ်း 

ရေး��ရးတိုွင်းး ရေးဒသားခုံအသားက်းရေးမျိုးွ�ဝမျိုးး�ရေးကြက်းင်းး�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� မျိုး�ုခုု�က်းရေးစရနးနှှင်းး� ရေးရရှည်းဖွဲ့ွံ�ပြီးဖွဲ့ု��သားည်း� အက်��ု�စး��ွး�ဖြဖွဲ့စး 

�ွနး�ရေးစရမျိုးည်း။

၁၁။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူ��လူူတိုနး�စး�အသားး�သားး�အတိုွက်း အရေးသား�စး�နှှင်းး� အလူတိုးစး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�(SME)၂ 

က်ု� ဦး�စး�ရေး��အစးအစဉ်းတိုစးရ�းအဖြဖွဲ့င်းး� ရေး�းင်းးရွက်းသားွး�ရမျိုးည်း။ 

၁၂။ အရေးသား�စး�နှှင်းး� အလူတိုးစး�စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း� (SME) က်ု� �ံ��ု��မျိုးည်း� အစးအစဉ်းမျိုး�း� �ုရေးရးက်းစွးရေး�းင်းးရွက်း 

ရေး��ရနး သားက်း�ု�င်းးရး လူ��းင်းနး�မျိုး�း�အလူု�က်း ရေးခုတိုးမျိုးးနည်း��ည်းရ�းမျိုး�း�၊ ရေးင်းွရေးကြက်�ရနး��ံရေးင်းွမျိုး�း�နှှင်းး� ဘဏားစနစးမျိုး�း� 

�း�ရှုရမျိုးည်း။ 

၁၃။ �ည်းရေးရ�၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ�၊ စု�က်း���ု�ရေးရ�က်ဏ္ဍက့်�သားု��ရေးသားး ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှ�မျိုးုမျိုး�း�က်ု� �ု�မျိုးု�လူ��းရေး�းင်းးသားွး�ရမျိုးည်း။ 

၁၄။ �က်းသားွယ်းရေးရ�နည်း��ည်းမျိုး�း�နှှင်းး� �ု�င်းးသားည်း� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းနယ်းသားး�မျိုး�း� �ါဝင်းးရေး�းင်းးရွက်း နှု�င်းး 

ရနးအတိုွက်း အက်းအက်ွယ်းရေး��ရေးဖြမျိုးရေးတိုးင်းးရေးဖြမျိုးုးက်းရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁၅။ စု�က်း���ု�ရေးရ�နှှင်းး� ရေးမျိုးွ�ဖြမျိုး�ရေးရ�ကု်�အရေးဖြခုခုံရေးသားး သား�ရေးတိုသားနလူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမျိုးှ မျိုးဖြဖွဲ့စးမျိုးရေးန 

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁၆။ စု�က်း���ု�ရေးရ�နှှင်းး� ရေးမွျိုး�ဖြမျိုး�ရေးရ�ကု်�အရေးဖြခုခံု၍ စက်းမုျိုးစး��ွး�ရေးရ�စနစး �ု�မုျိုး�ရေးက်းင်းး�မွျိုးနးလူးရေးအးင်းး ဖြ�ည်းရေး�းင်းးစ�အစု��ရမှျိုး 

ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁ရ။ အရေးဖြခုအရေးနရေး��သားည်း�ရေးဒသားမျိုး�း�တိုွင်းး ၎င်းး�ရေးဒသားနှှင်းး�က်ု�က်းည်းသားည်း� အကြိုက်း�စး�စက်းမျိုးုလူ��းင်းနး�မျိုး�း�က်ု� ရေး�းင်းးရွက်း 

ရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁၈။ ဖြ�ည်းတိုွင်းး���တိုးက်�နးမျိုး�း�အတိုွက်း ဖြ�ည်း�းင်းးစ�အစု��ရနှှင်းး� ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရတိုု��မျိုးှ လူု�အ�းရေးသားး ရေးစ��က်ွက်းမျိုး�း� 

ရှးရေးဖွဲ့ွရေး��ရမျိုးည်း။ 

၁၉။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�က်ု� �ုရေးရးက်းစွး လူ��းက်ု�င်းးနှု�င်းးရနး ရေးရ၊ လူ်�းစစးမျိုးး�၊ လူမျိုးး��နး��က်းသားွယ်းရေးရ�၊ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး�  

သားက်း�ု�င်းးသားည်း� သားတိုင်းး�နှှင်းး� နည်း��ည်းမျိုး�း� အရေးဖြခုခုံအရေး�းက်းအအ�ံမျိုး�း�က်ု� ဖွဲ့နးတိုး�ရေး��ရမျိုးည်း။ 

၂၀။ စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�၏ လူူမျိုးုဘဝအရေး�်တိုးဝနးယ်ူမျိုးုက်ု� စး��ွး�ရေးရ�ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှမျိုးု မျိုးစတိုင်းးမျိုးး ယ်င်းး�ရေးဒသားရှု 

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူ��က်ု� က်နဦး�အသားုရေး��၍ သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုရယ်ူပြီး�း� ဥ�ရေးဒမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း လူ��းရေး�းင်းးရမျိုးည်း။ 

၂၁။ ဖံွွဲ့�ပြီးဖုွဲ့��မုျိုးနည်း�ရေးသားး တုို�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေးဒသားမျိုး�း�အတွိုက်း စွမျိုးး�ရည်းဖြမုျိုးင်းး�တိုင်းးဖြခုင်းး�နှှင်းး� အခွုင်းး�အလူမျိုးး�ရေး��ဖြခုင်းး� (Capacity 

Building and Empowerment) တိုု��က်ု� ဦး�စး�ရေး��လူ��းက်ု�င်းးနှု�င်းးရနး အဖွဲ့ွ့�အစည်း� (သားု��) ရေးက်းးမျိုးတိုးတိုစးခု� ဖွဲ့ွ့�စည်း� 

ရမျိုးည်း။ �ု�အဖွဲ့ွ့�အစည်း� (သားု��) ရေးက်းးမျိုးတိုးသားည်း �ု�င်းးရးရေးဒသားခုံမျိုး�း�၊  ရေးခုါင်းး�ရေး�းင်းးမျိုး�း�၊ �ည်းရှင်းးမျိုး�း� �ူ�ရေး�ါင်းး� 

ရေး�းင်းးရွက်းခုွင်းး�ရှုသားည်း� ရေးက်းးမျိုးတိုးဖြဖွဲ့စးရမျိုးည်း။ 
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၂၂။ က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှ�မျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးရေး�်လူးသားည်း� �ုခုု�က်းနစးနးမျိုးုမျိုး�း�က်ု� �နး�စစးသားည်း�လူ��းင်းနး�စဉ်း 

မျိုး�း�နှှင်းး� အရေးရ�ယ်ူက်ု�င်းးတိုွယ်းရေးဖြဖွဲ့ရှင်းး�သားည်း� လူ��းင်းနး�စဉ်းမျိုး�း�တိုွင်းး ရေးဒသားခုံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းသားူမျိုး�း� �ါဝင်းးမျိုးုနှှင်းး� 

ည်ုုနှုင်းး�တိုု�င်းး�င်းးမျိုးုမျိုး�း� လူ��းရေး�းင်းးသားွး�ရမျိုးည်း။ 

၂၃။ စးမျိုးံက်ုနး�မျိုး�း�အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတိုွင်းး နှု�င်းးင်းံတိုက်းစံခု�နုးစံနှုနး�နှှင်းး�အည်း သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးအရေး�် 

အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� (EIA)၊ လူူမျိုးုဘဝအရေး�် အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� 

(SIA)၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ��ု��က်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� (HIA)၊ က်�နး�မျိုးးရေးရ��ု��က်��ု� သားက်းရေးရးက်းမျိုးု 

ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� (HIA)၊ လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�အရေး�် အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� (HRIA)၊၃ 

စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�ဟု၏ လူူမျိုးုဘဝအရေး�် တိုးဝနးယ်ူမျိုးု (ဥ�မျိုးး - ဖြ�ည်းတိုွင်းး�နှှင်းး� နှု�င်းးင်းံတိုက်းဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� 

လူု�က်းနးဖြခုင်းး� (CSR)၄) သားစးရေးတိုးးဥ�ရေးဒမျိုး�း�နှှင်းး�အည်း လူု�က်းနးရေး�းင်းးရွက်းဖြခုင်းး� (ဥ�မျိုးး - တိုရး�မျိုးဝင်းး သားစး��တိုး 

လူ��းရေးရးင်းး�ခု�ဖြခုင်းး�ကု်�က်းကွ်ယ်းရနး ရေးက်းင်းး�မွျိုးနးရေးသားးသားစးရေးတိုးနှှင်းး� က်�နးသွားယ်းရေးရ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ကု်�ဖြ�ဌားနး� အရေးက်းင်းး 

အ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး� (FLEGT)၅)၊ စး��ွး�ရေးရ� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုမျိုးစတိုင်းးမျိုးး ယ်င်းး�ရေးဒသားရှု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖြ�ည်းသားူလူူ��က်ု� 

က်နဦး�အသားုရေး��၍ လူွတိုးလူ�းစွးကြိုက်ု�တိုင်းးအသားုရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးုရယ်ူဖြခုင်းး� (FPIC)၆ စည်း�မျိုး�ဉ်း�စည်း� 

က်မျိုးး�မျိုး�း�အတိုု�င်းး� လူ��းရေး�းင်းးရမျိုးည်း။ 

၂၄။ အက်းအက်ွယ်းဖြ��ရေးရ�ယ်နှတရး� (Protection Mechanism)၇ နှှင်းး� ဖြ�နးလူည်းက်�စး�ရေးရ�ယ်နှတရး� (Community  

Driven Grievance Mechanism)၈ က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးရးတွိုင်းး ရေးဒသားခုံ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�ည်းသားူလူူ�� 

�ါဝင်းးရမျိုးည်း။ 

၂၅။ လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�နှှင်းး� အလူ��းသားမျိုးး��ု�င်းးရး အခုွင်းး�အရေးရ�ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုမျိုး�း�၊ သားဘးဝ�တိုးဝနး�က်�င်းးနှှင်းး� ရေးဒသား�ု�င်းးရး 

သားမျိုးု�င်းး�အရေးမျိုးွအနှှစး��က်းစး���ံ�ရှုုံ�မျိုးုမျိုး�း� မျိုးဖြဖွဲ့စးရေးစရနးအတိုွက်း ခုု�င်းးမျိုးးသားည်း� ဥ�ရေးဒမျိုး�း� �း�ရှုရမျိုးည်း။

 

၁ နှု�င်းးင်းံတိုက်းတိုွင်းး က်�င်းး�သား�ံ�လူ�က်းရှုရေးသားး အရေးက်းက်းအခုွနးလူွတိုး၍ “လူွတိုးလူ�းစွး က်�နးသားွယ်းခုွင်းး� (Free Trade)”  က်ု� �ု�လူု�ဖြခုင်းး�မျိုးဟု�တိုးဘ့ ၎င်းး� 

ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရမျိုးှ က်�နးသားွယ်းရေးရ�အတိုွက်း လူွတိုးလူ�းစွး စးမျိုးံခုနး�ခုွ့��ံ�ဖြဖွဲ့တိုး�ု�င်းးခုွင်းး� (Economic Para Diplomacy) က်ု� �ု�လူု�သားည်း။ �ု��ရေးကြက်းင်းး� 

“လူွတိုးလူ�းစွး က်�နးသားွယ်းခုွင်းး� (Free Trade)” က်ု� ရေးဖွဲ့းးရေး�းင်းးဖြခုင်းး�သားည်းလူည်း� ၎င်းး�သားက်း�ု�င်းးရး ဖြ�ည်းနယ်းအစု��ရ၏ လူက်းဝယ်းတိုွင်းးသားုရှုဖြခုင်းး�က်ု� 

�ု�လူု�သားည်း။

၂ အရေးသား�စး�နှှင်းး� အလူတိုးစး� စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း� (Small and Medium-sized Enterprises)

၃ လူူ�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�အရေး�် အက်��ု�သားက်းရေးရးက်းမျိုးု ရှု/မျိုးရှု �နး�စစးဖြခုင်းး� (Human Rights Impact Assessment) 

၄ စး��ွး�ရေးရ�လူ��းင်းနး�မျိုး�း�၏ လူူမျိုးုဘဝအရေး�် တိုးဝနးယ်ူမျိုးု (Corporate Social Responsibility)

၅ သားစးရေးတိုးနှှင်းး� က်�နးသားွယ်းရေးရ�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�က်ု� ဖြ�ဌားနး�အရေးက်းင်းးအ�ည်းရေးဖွဲ့းးဖြခုင်းး� (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 

၆ လူွတိုးလူ�းစွး ကြိုက်ု�တိုင်းးအသားုရေး��ဖြခုင်းး�နှှင်းး� သားရေးဘးတိုူည်းမျိုးု ရယ်ူဖြခုင်းး� (Free, Prior and Informed Consent)

၇ “အက်းအက်ွယ်းဖြ��ရေးရ�ယ်နှတယ်း� (Protection Mechanism)” �ု�သားည်းမျိုးှး က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုရေးကြက်းင်းး� ဖြဖွဲ့စးရေး�်လူးရေးသားး လူူ�အခုွင်းး� 

အရေးရ�ခု��ု�ရေးဖွဲ့းက်းမျိုးုမျိုး�း� (ဥ�မျိုးး - အလူ��းသားမျိုးး�အခုွင်းး�အရေးရ�မျိုး�း�) က်ု�က်းက်ွယ်းရနး တိုုက်�သားည်း�ဥ�ရေးဒမျိုး�း�ခု�မျိုးှတိုးက်း ၎င်းး�က်ု� အရေးက်းင်းးအ�ည်း 

ရေးဖွဲ့းးရနး တိုရး�စးရင်းးရေးရ�ယ်နှတရး�က်ု� �ု�လူု�သားည်း။ 

၈ “ဖြ�ည်းလူည်းက်�စး�ရေးရ�ယ်နှတယ်း� (Community Driven Grievance Mechanism)” �ု�သားည်းမျိုးှး က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုရေးကြက်းင်းး� နစးနးခု့� 

ရရေးသားး ရေးဒသားခုံဌားရေးနလူူ�� (သားု��) �တိုးဝနး�က်�င်းးမျိုး�း�အတိုွက်း ၎င်းး�က်�နးသားွယ်းရေးရ�နှှင်းး� ရင်းး�နှှး�ဖြမျိုးု��းနှှံမျိုးုအစ�အဖွဲ့ွ့� (သားု��) လူ��းင်းနး�ရှင်းးမျိုး�း�မျိုးှ ဖြ�ည်းလူည်းရေး�� 

ရေးလူ�းးဖြခုင်းး� (သားု��) ဖြ��ဖြ�င်းးဖြခုင်းး�မျိုး�း�အတိုွက်း ဥ�ရေးဒရေးကြက်းင်းး�ဖြဖွဲ့င်းး� ဖွဲ့ွ့�စည်း��း�ရေးသားး က်�စး�သားည်း�ယ်နှတရး�က်ု� �ု�လူု�သားည်း။




